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Lap 
CLIII. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. szeptember 30-án. (Bejelentetnek: Podmaniczky Ar

min b. , Vietorisz János, Berde Mózes, Hosszú József, Trifunácz Pál, Ráth Ká
roly, Majthényi József b., Jekelfalussy Lajos, Eszterházy Kálmán gr,, ifj. Zi
chy József gr., Maczellariu Illés, Apponyi György gr. és Szirmay Pál lemon
dása a képviselőségről, Dőry Ádám, Siskovics József és Angyal Pál halála. Be
mutattatnak : Ormos Sándor, Édes Albert, Conrád Mór, Boross Bálint, Stefani-
desz Henrik, Trauschenfels Emil, Szász Károly, Hosszú József, Urházy György, 
Majthényi Dezső, Antalffy Károly, Perczel Mór, Csernatoni Lajos, Tinku Ábra
hám, Kéthelyi József, Török Sándor, Dániel János, Tóth Lőrincz, Szabó Imre, 
Joannovich György és Papp Mór megbizó levele; panaszok: Szász Károly, 
Papp Mór és Wesselényi József b . választása ellen ; a nógrádi kövület ügye ; 
Aradmegye kérvénye a nemzetiségi kérdés elintézése i ránt ; Zemplén,- Sáros- és 
Krasznamegyéé a megyék rendezése iránt; Sárosmegyéé a ker. táblának Eper
jesen meghagyása iránt; Abauj- és Baranyamegyéé felsőbb törvényszéknek 
Kassára áttétele iránt; Árvamegyéé ottani sóaknák megnyitása s az oderbergi 
vasútnak a megyén keresztül vezetése iránt; Sárosmegyéé az országutaknak a 
megyei hatóságokra bízása iránt; Szatmár- és Marosmegyéé, Kővárvidéké, Deb-
reczen, Szatmár-Németi és Nagybánya városoké a debreczen-szatmár-szigeti 
vasútvonal érdekében ; Mayer Lőrinczé honfiusitásért; Rozsági Mártoné az ele
mi és közép tanodák — árvamegyei tanítóké a népnevelés ujjá szervezése s a 
tanítók jobb díjazása i ránt ; Ebed, Muzsla, Nana, Ecseg, Kozárt és Kicsind bir
tokosaié az úrbéri és szőlőtized eltörlése i ránt ; Eger városé a fogyasztási adó-
leszállításáért ; Glozsamb község panasza a kir. tábla ítélete ellen; Fuchs Ignácz 
nyomdász kérvénye a biztosíték alóli felmentése iránt; Horváth Imréé ki
szabadítása iránt; Grünhut Dávid panasza a körmendi izraeliták ellen; Márton 
Jakab kérvénye kocsmajoga visszaállítása s kárai megtérítése iránt; Simay 
Fodoré 184%-béli szolgálmányai megtérítése iránt; Lakatos Ferenczé az erdé
lyi kir. legf. törvényszékitéletének enyhitése iránt; özvegy Lukavszky Ferencz-
néé 1849-ben szász csendőrök által okozott kára megtérítése iránt; Horváth 
Józsefé alkalmazása és fia nevelése iránt; Berzeviczy Miksáé a pőrében hozott 
ítélet orvoslása iránt; Daures Józsefé a Kosuthféle bankjegyek nyugtáinak be
váltása iránt; özv. Guggenberger Józsefnéé 1848-ban kiállított kincstári utalvá
nyainak kifizetése iránt; Schweiger Henriké a diósgyőri uradalom irányában 
formált követelése kielégítése iránt; turóczmegyei bizottsági tagok panasza az 
idei megyei tisztújítás ellen; Gyöngyös város kérvénye a hatvan-miskolczi vas
útvonalnak Gyöngyösön keresztül vezetése iránt. A kormány által kötött vas
úti kölcsön adatai és föltételei megvizsgálására 15 tagú bizottság kiküldése ha-
tároztatik.) . 1 

CLIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. október 1-én. (Bemutattatnak: Hertelendy Kálmán, 
Rannicher Jakab, Trifunácz Pál és Kazinczy István megbizó levelei, panasz Papp 
Mór választása ellen; székesfehérvári lakosok kérvénye az 184%-diki magyar 
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papírpénz forgalomba tétele vagy megtérítése i ránt ; a brassói kereskedelmi és 
iparkamaráé a hitel- és pénzintézetek kamatmentessége iránt; Weisz Sándoré a 
a réz árának emelése iránt. Szavazás a vasutkölcsöni bizottság tagj'aira. Németh 
Károly módositási indítványt ad be az igazságügyruiriiszteri törvényjavaslathoz 
s azt azonnal vissza is veszi.) 

CLV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. október 2-án. (Bemutattatnak: Noszlopy Antal, Hal-
mossy Endre és Gull József megbízó levelei; Mészáros Flórián és neje, Domon
kos János és özv. Pfaff Józsefné panasza a mohácsi törvényszék ellen; Fiedler 
Gyula kérvénye elkobzott pénznek az ország számára visszaszerzése iránt. A ház 
szerencsekivánatait nyilvánitja ő felsége neve napja alkalmából. A vasutköl
csöni bizottság tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik.) 

CLVL ORSZÁGOS Ü L É S 1867. október 5-én. (A miniszterelnök jelenti, hogy ö fel
sége a ház szerencsekivánatait köszönettel fogadta. Bemutattatnak: Majthényi 
József b., Sztojacskovics Sándor, Pap Máté és Papfalvi Konstantin megbízó le
vele ; panasz Trifunácz Pál választása ellen. Kihirdettetnek a szentesitett tör-
vényczikkek: felséges I. Ferencz József megkoronázásáról; királyi hitleveléről 
s esküjéről; a neki ajánlott koronázási tiszteletdíjról; felséges Erzsébet megko
ronázásáról s tiszteletdijáról; a korona Őrökről. Benyujtatnak: a hányadügyé
ben megbizott országos küldöttség jelentése • törvényjavaslat a hányadról; tör
vényjavaslat az államadósságokról; a vám- és kereskedelmi szövetség javaslata; 
Madarász József indítványa az államadósságok iránt. Eötvös Tamás halála be
jelentetik. A félegyházi választásról szóló vizsgálati jelentés beadására uj vég
határnap tűzetik ki Perczel Mór, Stefanidesz Henrik, Trifunácz Pál, Török 
Sándor, Kazinczy István, Majthényi Dezső, Boross Bálint, Csernátoni Lajos, 
Édes Albert, Tóth Lőrincz, Joannovics Gj^örcry, Szabó Imre, Hertelendy Kál
mán, Dániel János, Karuiieh' r Jakab, Kétbelyi József, Trauschenfels Emil, 
Hosszú József, Antalffy Károly, Conrád Mór, Szász Károly, Úrházy György 
és Tinku Ábrahám igazoltatnak s az osztályokba soroztainak. Hosszú József 
ujolag beválasztatik az igazoló bizottságba.) 

CLVII. ORSZÁGOS ÜLÉS I8b'7. október 8-án. (Bemutattatik : Berde Mózes megbízó 
levele. Előterjesztetik a vasúti kölcsön ügyében kiküldött bizottság jelentése, 
ugy szintén az ez ügybeli törvényjavaslat, és tárgyalása napirendre tűzetik.) 

C L V I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. október 10-én. (Bemutattatnak : Szentiványi Adolf, 
Macellariu Illés és Kandó Kálmán megbízó levelei; panasz az utóbbinak válasz
tása ellen, s vádirat mellette; Kállay Ödön lemondása a képviselőségről; Erős 
Lajos kérelme szabadságért, mely megadat ik; Abaujmegye kérvénye a vasúti 
hálózat iránt; Debreczen városé a bűnvádi pörbe fogott Hlavács János fizetése 
megszüntetése iránt; Beregmegyéé a szerencs-szigeti, Temesvár városé a deb-
reczen-szatmár-szigeti vasútvonal ügyében ; czeglédi lakosoké kárpótlás iránt a 
magyar bankjegyekért; Pyrker Máriáé örökösödési ügyében; a szegedi csiz-
madiaczéhé 1849-beli szolgálmányok megtérítéséért; Torda városé vasút iránt; 
Czifra Jánosé 1849-beli költségei megtérítéséért: Kemse községé úrbéri pöre 
megujithatása vagy enyhébb ítélet kieszközlése iránt; Török Józsefé adóhátra
léka elengedéseért. A vasutkölcsöni törvényjavaslat mind átalánosságban, mind 
részletenkint elfogadtatik. Besze János indítványt nyújt be a tanácskozások 
szakadatlan folytatása iránt.) 

CL IX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. október 12-én. (Bemutattatnak : Sipos Ferencz kér
vénye szabadságért, mely megadatik; Böszörményi László vizsgálati jelentése 
a félegyházi első képviselőválasztásról. A vasutkölcsöni törvényjavaslat végle
ges szavazásban elfogadtatik s a főrendekhez átküldetik. A Trifunácz Pál vá-
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hisztása ellen érkezett panasz mellőztetik. Sztojacskovics Sándor, Gull József, 
Halmossy Endre, Papfalvi Konstantin, Majthényi József b., Berde Mózes, Nosz-
lopy Antal és Pap Máté igazoltatnak s az osztályokba soroztainak.) . . . . 25 

CLX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. október 15 én. (Bemutattatnak : Olgyay Lajos meg
bízó levele; panasz Ormos Sándor választása ellen ; Abaujmegye kérvénye a 
megyék jogkörének rendezése iránt ; Biharmegyéé a debreczen-szatmár szigeti, 
Barsmegyéé a pest-oderbergi vasútvonal ügyében; Szatmár-Németi városé a 
nemzetiségi kérdésben; Temesvár és Nagyvárad városoké főtörvényszéki osz
tálynak kebelökbe áttétele iránt; Kupuszina községe a kincstári földeknek nyil
vános árverés utján kiadása iránt; Neudorf községe 1863-beli váltsági szerző
dése megszüntetése iránt; Neutra Kataliné magyar bankjegyei megtérítése 
iránt; Baracz Pál panasza a baranyamegyei törvényszék ellen, Szilágyi Berta
lané Őri Jenő volt prov. szolgabíró ellen; Wackerné s társaié a torontálmegyei 
törvényszék ellen ; Kulifay János kérvénye gyámsági s végrendeleti ügyében : 
Lebkanics Vazul és társai munkadíjok kifizetése iránt; Jelen Pálé 1849-beJi 
szolgálmánya megtérítéséért; a turócz-szentmáríoni szláv társulaté országos 
segélyezésért; a szegszárdi czéheké a czéhbeli szabadalmak föutartása iránt; 
Philimon Miklósé községi elöljárók visszahelyezése iránt. A íó'rendek üzenik, 
hogy a vasutkölcsöni törvényjavaslatot elfogadták. A hányad, államadósságok 
s vám- és kereskedelmi szövetség iránt előterjesztett kormányí javaslatok osztá
lyos tárgyalására nap tűzetik ki. Graenzenstein Gusztáv választása vizsgálat alá 
bocsáttatik. Papp Mór és Szentiványi Adolf végleg, Macellariu Illés föltételesen 
igazoltatnak s az osztályokba soroltatnak. A debreczen-szatmár-szio-eti vasút-
vonal ügyében beadott határozati jav?slat tárgyalása napirendre tűzetik.) . . 27 

CLXl . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. október 16-nn. (Bemutattatnak : Szend, Dad, Kocs. 
Császár, Kéthely, Szemőd. Nagy-Igmáád és Naszály községek kérvénye birto
kaik visszaadása iránt; székesfehérvári iparosoké régi szabadalmaik visszaállí
tása iránt. A debreczen-szatmár-szigeti vasútvonal érdekében beadott határozati 
javaslat, a kormány megnyugtató nyilatkozata folytán, visszavétetik.) . . 30 

CLXIÍ . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. október 18-án. (Bemutattatnak: Sárosmegye kérvé
nye vasúti ügyben; Győr városé az előfogatok szabályozása s ingatlanok átru
házásakor követelt bélyegilleték megszüntetése iránt; Kratzl Mihályé 1849-beli 
szolgálmánya megtérítéséért; Karády Ignáezé segélyezésért; Bántó Fcrencznéé 
az államnak kölcsönzött pénze megtérítéséért; Szalay Gáboré 1849-beli köve
telése teljesítéséért; Szammer Pálné és fiáé a nyomdai biztosíték alóli fölmenté-
sök iránt; a kii*, ügyek igazgatója megkeresvénye a ház engedélyeért, hogy Bö
szörményi László ellen sajtópert indíthasson, és Somssich Pál erre vonatkozó 
indítványa.) ' 33 

CLXIII . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. október 21-én. (Bemutattatnak: Kossuth Ferencz, 
Drágfy Sándor és ifj. Zichy József gr. megbízó levelei; Eperjes város kérvénye, 
hogy felsőbb törvényszék székhelye maradjon ; Hajdúkerületé a törvényhatósági 
önkormányzatot a miniszteri önkormányzattal összeegyeztető törvény iránt; 
szentesi lakosoké az 184 % -béli magyar papír pénz beváltásáért; Poór László, 
Jendrolovics János, Szpák János, Weiszmann Lipót, Sulyovszky Gusztáv és 
Friedmann József kérvényei 1849-beli szolgálmányaik megtérítéséért; a pesti 
nyomdászok kérvénye határozatért előbbi kérvényökre. Kovách László és Al-
mássy Sándor külön-külön kérdést intéznek a kormányhoz a hevesmegyei bi
zottság üléseinek felfüggesztése iránt, mire a kormány közelebb ígér felelni. A 
ház elhatározza, hogy Böszörményi László sajtópöri ügye véleményezés végett 
külön bizottsághoz utasíttassék. Olgyay Lajos föltételesen igazoltatik s osztályba 
soroztatik. A költségvetés október havára, valamint a költségvető bizottság 
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egyéb javaslatai elfogadtattak. Regéli János Írnoknak pénzbeli jutalom szavaz-
tatik meg.) 

CLXIV. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. október 22-én. (Bemutattatnak: a ház tisztjeinek fo
lyamodványa lakbérér t ; Gyéres községe belkormányzati joga ügyében; Ráez-
falu és Bolmányi községek panasza földadójok kétszeres megvétele miatt; Né-
met-Gencs község kérvénye megválasztott tanitója megerősítése iránt. Szavazás 
a Böszörményi László sajtópöri ügyében kiküldendő bizottság tagjaira.) . 

CLXV. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. október 23-án. (Bemutattatnak: Péter Imre és Kocsis 
József kérvénye fölei- és vizbér alóli felmentésük iránt; Seregélyi Sándor és Ba-
csinszky Istváné nemzetiségi kérdésben. A Böszörményi sajtópöri ügyében ki-
küldendő bizottság tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. Manojlo-
vics Emil az 1848. X X . t. ez. pontos megtartása, Bobory Károly a két pénz
ügyminiszter közt rnarcz. 8-án kötött egyezmény közlése iránt interpellálja a 
a kormányt. Ugyancsak Bobory Károly a fogyasztási adóra nézve határozati 
javaslatot nyújt be.) 

CLXVI. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. október 30-án. (Bemutattatnak: Klapka György és 
Somogyi László meg-bizó levelei; Edelspacher Mátyásné kérvénye érerngyüjte-
ménye megvétele i ránt . A szentesitett törvény a vasúti kölcsönről kihirdettetik. 
A Böszörményi László sajtópöri ügyében kiküldött bizottság jelentése fölolvas
tatván, napirendre tűzetik. Bemutattatik Kossuth Lajos levele s Böszörményi 
László nyilatkozata ugyan azon tárgyban. A kormány felel a hevesmegyei ügy-
ben tett, kérdésekre s válasza nyomban tárgyalás alá vétetik. Csiky Sándor az 
egri határozat megsemmisítése, Madarász József az adó ügyében intéz kérdést ;i 
kormányhoz.) . , 

CLXVII. ORSZÁGOS Ü L Í S 1867. október 31-én. (Bemutattatnak: Turóczmegye kér
vénye a megyei önkormányzat, meg a pest-oderbergi vasútvonal ügyében; a 
békésmegyei gazdasági együseleté az alföld-fiumei, Beszterczebánya városé a 
pest-oderbergi vasút ügyében ; Esztergám városé a fogyasztási adó illetéktelen 
része alóli fölmentés iránt, Pécs városé a nemzetiségi késdésben ; Szatmár-Németi 
városé a katonai hatóságok magyar levelezése iránt; Eperjes városé a vasúthá
lózat i ránt ; Kislaka, Siád, Krajova, Szakács és Bélrogoz községeké úrbéri perök 
felfüggesztése i rán t ; az ó'rladányi belbirtokosoké a korcsmáitatás iránt; a pozso
nyi jogakadémiaé az országgyűlési nyomtatványok megküldése iránt; Tófalva 
község lakosaié az ellenök hozott kitelepítési ítélet felfüggesztése i ránt ; Batek 
Rozália s társaié bi r tok perök vizsgálata iránt; Kossik János birtoka elárverésé-
nek megsemmisítése iránt; Verbay János panasza megkárosítása miatt; Szilágyi 
Bertalan pótkérvénye a már beadotthoz ; Baltazár György kérvénye bizonyít
ványai kiadása és segély iránt; Petyko Györgyé hátirat iránt régibb kérvényére; 
Vajda Istváné 1848-ki ^zolgálmányai megtérítéséért; Dröszler Károly panasza 
Teuísch Károly ellen ; K.-Vásárhely város kérvénye az erdélyi vasútvonal tár
gyában, Almássy é s társai indítványozzák, hogy a kormány a Hevesmegye bi
zottsága irányában követett eljárásért, vád alá helyeztessék; Tisza Kálmán, hogy 
eljárására a nem helyeslés mondassék ki. A hevesmegyei ügy tárgyalása foly) 

C L X V I I I ORSZÁGOS Ü L É S 1867. november 2-án (Bemutattatnak; Nógrádmegye kér
vénye a sajtóügyi rendeletek törvényhozási pótlása iránt, kis-oroszi és Tamás
falva községek lakosai e községi ügyök rendezése iránt; Baksa József és Haas 
Károly panasza Baiacz Pál ellen; Debreczeni Ferenez kérvénye 1848-beli szol-
gálmányai megtérítéséért; Nánássy Benjámin panasza a debreczeni törvényszék 
ellen; Mohay J á n o s kérvénye úrbéri kárpótlásért; Szőke Mihályé 1848-beli 
szolgálmányai megteritéseért; a Hajdúkerületé a főgymnasiutni tanulók katona 
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mentességének kiebb terjesztése iránt. A hevesi ügy fölötti tanácskozás tovább 
foly.) , • • • 

C L X 1 X ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. november 4-én (Bemutattatnak: Vladár Tamás meg
bízó levele; Baranyamegye kérvénye a nemzetiségi kérdésben; Marmarosme
gyéé, hogy a debreezeni feljebbviteli törvényszék alá rendeltessék ; Három- és 
Miklosvárszék, Felsó'-Fehérmegye, Segesvárszék ; K.-Vásárhely város, Kőhalom-
szék, Szepsi-Sz.-György város és a brassói kereskedelmi és iparkamaráé a 
kolozsvár-brassói vasútvonal érdekében; Gyöngyös városa kereskedő testületéé 
a város vasúti összekötetése iránt; hollóbázi lakosoké úrbéri ügyben; gyöngyösi 
szőlőmüveseké a fogyasztási adó tárgyában ; Nagy Miklós panasza Széli Miklós, 
Nagy Kálmán és Szluha Dénes megyei tisztek ellen; Botka Anna és Magdolnáé 
az igazságügyér intézkedése ellen örökségök ügyében ; Vallner Antal kérése 
1848-beli kölcsöne megtérítéséért; Geugl Ferenczné 1848-beli szolgálmányok 
megtérítéseért; Cyntula Mátyásé elbocsátásaért a katonaságtól; Tornyos Józsefé 
hivatalért; Ballá József, Haas Károly és Gócs Gyula panasza Csóka Zsigmond 
ellen; Liebel György és Anna kérvénye örökösödési pörökben. Ifj. Zichy József 
gr., Drágfi Sándor, Kossuth Ferencz, Klapka György és Somogyi László fölté
telesen igazoltatnak s az osztályokba soroztainak. A hevesi ügyben tovább foly 
a tárgyalás.) 

C L X X ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. november 5-én. (Bemutattatnak: Kassa város kér
vénye a kassa-szigeti vasútvonal ügyében; Gcellér Nándor emlékirata a sókeze-
lés ügyében; Borbély Ferencz kérvénye 1848-beliszolgálmányaimegtérítéseért; 
Nagy-Kanizsa városé a buda-fiumei vasútvonal irán) a iránt. A hevesi ügy tár
gyalása tovább foly.) 

CLXXI . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. november 6-án. (Bemutattatnak: Teutsch György 
kérvénye hat héti szabadságért, mely megadatik; Győr városé, hogy a jövendő 
felső törvényszék egyike Győrött ; Pozsony városé, hogy Pozsonyban székeljen ; 
ugyan azé, hogy igazságszolgáltatási költségeit az állam fedezze ; Ács községé 
az úrbéri maradványok eltörlése iránt; Krajna községé a papi és tanitói adók 
alóli fölmentése iránt; Mezó'-Kaszon, Barkasszó, Rataina és Újfalu lakosaié 
úrbéri perök megszüntetéseért; Ada lakosaié Ártelepre telepedhetésök iránt; 
Domankos János megújított panasza Goocs Gyula ügyvéd ellen. A hevesi ügy 
tárgyalása tovább folyván és bevégződvén, a ház nevenkénti szavazás alapján 
a kormány eljárását Hevesmegye irányában helyesli.) 

C L X X I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. november 7-én. (Bemutattatnak: Truczka Pálné kér
vénye segélyért; Denyázó Józsefé 184%-béli szolgálmánya megtérítéséért; 
Ráth Károly közvádló három ujabb kérvénye Böszörményi László pörbe fog
hatása iránt, melyek a tizes bizottsághoz utasíttatnak. A kéivényi bizottság 
előterjesztése folytán : Német-Boly mváros, a pesti nyomdászok, Gércsvárosa, 
Árvamegye kérvényei a minisztériumhoz tétetnek át ; Reiser Lipóté a levéltárba 
tétetik ; Sárosmegye, Pinkovics Dénes, Dobozy Ferencz kérvényei a minisztérium
hoz tétetnek á t ; a debreezeni zeneegyleté az irattárba ; a hasonszenvi orvosiegylet, 
zalai és veszprémi lakosok, a M. orsz. képzőművészeti társulat, a selmeczbányászaka-
demia ifjúságának kérvényei a minisztériumhoz tétetnek á t ; a tarnóczi kövületre 
nézve a ház előbbi határozatától eláll; Katona György a törvénykezés közegei
hez utasittatik : Rozsaági Márton indítványa, az árvái néptanitók kérvénye, Bedö 
Lajos kérvénye, Hubay Gusztáv, a tótaradácsiak, Öcsöd község, Batek János és 
Katalin, több baranyai község, Szentes város, Ághó község, sopronyi községek, 
Jakubján község, a bródi g. k. egyházközség, Bicske mváros, az esztergami- és 
debreczeni-honvéd-egyletek, Nagy János, Bencze Mihály, üdvardy Gyula, Sko-
rutovszky Alajos, Kozma Mihály, Illosvay Rezső és Szénsá Sándor honvédek, 
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Várjon Gábor, Hudacsko György, Hősfi Vilmos, Bartenschleger Ferencz kér
vényei a minisztériumhoz tétetnek á t ; a szolnoki választó kerület kérvénye az 
irattárba tétetik; Boros Sámuelé, Csintalan Lajos, Sztajnovics Lázár, a esetnek -
völgyi papírgyár, Szász Mózes honvéd, Lauer Márk, Molnár Sándor, Vámossy 
József, Blána Szilárd honvéd, Balázs Ferencz honvéd, Forster György honvéd 
kérvényei a minisztériumhoz tétetnek á t ; Illésy Sándor kérvénye a ház költség
vető bizottságához utasittatik; váczi választók kérvényének tárgyalása elhalasz
tása elhatároztatik; Aradmegye kérvénye a nemzetiségi, Zemplén- Sáros- és 
Krasznamegyéé a megyerendezó' bizottsághoz utasittatik; Horváth János honvéd, 
turóczi bizottsági tagok, Fogler László kérvényei a minisztériumhoz tétetnek át ; 
a külömböző vasúti vonalak iránt Szatmármegye, Szatmár-Németi város, Kővár-
vidék, Debreezen, Nagybánya városok, Marmarosmegye, Gyöngyös város, a 
hegyaljai városok és községek, Rozsnyóbánya és Dobsina városok részéről 
beadott kérvényekre nézve azt határozza a ház, hogy a közlekedési miniszter, 
figyelembe véve a ház által megalapított vonalakat, a többiről a vasúthálózat 
előterjesztése alkalmával nyilatkozzék. Határozatba megy, hogy ugy a kérvényi, 
mint egyéb bizottságok tartandó üléseikről ezentúl eleve értesitsék a miniszeri-
umot. A kérvényi bizottság megújítása elhatároztatik.) 

C L X X I I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. november 8-án. (Bemutattatnak : Bartal György 
kérvénye szabadságért, mely megadatik; Vinkler Józsefé birtoka kiegészítéséért; 
az ág. hitv. tiszai egyházkerületé a vallásfelekezetek kielégítéséért; a tíszalöki 
kerületbeli községeké a bélyegadó, dohányegyedáruság, telekkönyv, közmunka 
s egyéb tárgyak iránt. A kérvényi bizottság előterjesztése alapján : a szatmár
németi, ugy szintén a kécsai görög kath. románok, Grünhut Dávid, Neumayer 
György és társai, Milecz József, Zimandy Ignácz, Hajmoczy Sámuel, Hergest-
heymer András, Szemlér János, Várady Károly és neje, a csetneki urodalomhoz 
tartozó községek, Veszter Pál kérvénye a minisztériumhoz, Újvidék városé a 
nemzetiségi bizottsághoz, Burian János, Jaksa János és társai, Tiszóez város, 
Antal János és Hanka Ignácz, Derekasi András, Frics Lajos, özv. Vidák Jó-
zsefné, Borbély I erencz, Alsó-Csernaton község, Pancz József, Ernszt József és 
Kiss Bálint kérvényei a minisztériumhoz tétetnek át. Vladár Tamás föltételesen, 
Wesselényi József b. és Hrabovszky Zsigmond végleg igazoltatnak ; Ormos Sán
dor és Kandó Kálmán választása vizsgálat alá bocsáttatik, egyszersmind a ne
vezett képviselők az osztályokba soroltatnak. Szavazás a kérvényi bizottság 
tagjaira.) 

CLXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. november 13-kán. (Bemutattatnak : Győrmegye kér
vénye a felelős kormány és törvényhatóságok viszonyának törvényes megálla
pítása iránt; Három- és Miklósvárszéké a vasúti ügyben; Eperjes városé a nem
zetiségi kérdésben; Schaumburg J^ippe hg. és társaié vasúti ügyben; Losonczy 
Józsefé törvénymagyarázat iránt; Bosnyák Fada panasza Csóka Zsigmond 
ügyvéd ellen; Kolutacz Stipán és nejéé Kisfaludy János esküdt és Tokalics 
Antal ügyvéd ellen ; Soltész Vilmos kérvénye zsidók által aláirt okmányok 
hitelesitése iránt. A törvénykezési bizottságba póttag választatik. Radich Ákos 
a fiumei vasút ügyében Fiume város emlékiratát nyújtja be, egyszersmind pedig 
a kormányhoz interpellatiót intéz, melyre a kormány később ígér felelni. Jókai 
Mór a konstantinápolyi magyarok ügyében interpellálja a kormányt, mire ez 
felel. A kérvényi bizottság tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. 
Miletics Szvetozár interpellálja a kormányt a „Germania" hajón történt eset, a 
horvátügy s a szerb congressus iránt, mire a kormány felel. Böszörményi László 
sajtópöri ügyében a tizes bizottság ujabb jelentést tesz , maga Böszörményi 
László is nyilatkozatot ad be, s az ügy napirendre tűzetik. Az Edelspacher-. 
gyűjtemény ügyében kiküldött bizottság kiegészíttetik.) 



TAKTALOM. XI 

Lap. 
CLXXV. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. november 18-án. (Bemutattatnak : Vrabely György 

panasza a szempczi választás ellen; Somogymegye kérvénye vasúti ügyben; 
Vörösmart ref. egyházáé 1848-beli kölcsöne megtérítéséért; Pohorella és Helpa 
községeké úrbéri ügyben; KornhofFer Károlyé díja megállapitása s terve meg
vizsgálása i ránt ; Dimovics Konstantin panasza az újvidéki törvényszék ellen; 
Zudor Zsigmond kérvénye fölmentése iránt a katonáskodás alól; Knezevics 
Gergely panasza a n.-sz.-miklósi jegyzőválasztás ellen; Forró Miklós, Albert 
János és Tamás kérvényei 1849-beli káruk megtérítéséért; Vezér Nándor sóke-
zelési terve. A ház a királynénak nevenapja alkalmából szerencsekivánatait 
nyilvánitja. A váczi levél miatti sajtópör Böszörményi László ellen megenged
tetik.) .' 217 

C L X X V I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. november 21-én. (Bemutattatik : Freiseisen Gyula 
megbízó levele. Az elnök bejelenti Dósa Elek másodalelnök halálát; temetéséről 
a ház gondoskodik.) 233 

L X X V I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. november 25-én. (Bemutattatnak : ifj. Ambrozy La
jos b. kérvénye szabadságért, mely megadatik; Temesmegyéé vasúti ügyben, 
Trencsén és Turóczmegyéé a nemzetiségi kérdésben; Sárosmegyéé a ker. kir. 
táblák i ránt ; Vasmegyéé, Brassó város és vidéké, Szatmár-Németi városé, Esz
tergám városé vasúti ügyben; a holdmezővásárhelyi kerület tanítóié a népneve
lés és néptanodák ügyében; Vrabély Györgyé a szempczi választás iránt; Ko-
máromy Károlyé 1849-beli szolgálmánya megtérítéséért; Kolovein Ferenczé 
májusban beadott panasza elintézése iránt • Szirmay Pálné panasza Mattyasov-
szky István szolgabíró ellen; Fáy Ferencz kérvénye a névmagyarositási bélyeg-
dij megszüntetése iránt; Martinovics Józsefé magyar bankjegyei megtérítése 
iránt; Angyal József panasza az igazságügyminiszterium rendelete ellen ; Rach-
ler János kérvénye 1849-beli szolgálmánya megtérítéséért; Rozsnyovszky Fe
rencz panasza Matesiczky Mór főbíró ellen; Neumann Sámuel és Bugányi Imre 
pénzügyi terve; Halász Ignácz panasza a kincstár ellen; Honig Frigyes kérvé
nye 1849-beli szolgálmánya megtérítéseért; a magyar szöló'gazdák és borterme
lők kérvénye a szőlődézsma megszüntetése iránt; Kis-Kőrös városé csatorna
ügyben. Gajzágó Salamon interpellálja a kormányt az erdélyi törvénykezés 
iránt, mire a kormány felel. Pulszky Ferencz interpellálja a kormányt az örök
váltsági szerződések iránt; mire a kormány felel. A királyné köszönetét nyilvá-
nittatja a ház szerencsekivánatáért. A központi bizottság beadja jelentéseit a 
hányad, államadósságok és vám- és kereskedelmi szövetség iránti törvényjavas
latokról, ugy szintén a IX. osztály ettől eltérő véleményeit. A kormány a zsidók 
egyenjogúsítására s a vasutak és csatornák telekkönyvezésére vonatkozó két 
törvényjavaslatot nyújt be. A költségvetés novemberre s a költségvető bizottság 
egyéb javaslatai elfogadtatnak. A kérvényi bizottság előterjesztése alapján : 
Schweiger Henrik, Gutái Péter, Geszti Ferencz, Strasznoff Sámuelné kérvényei 
a minisztériumhoz utasíttatnak, Weisz Tivadaré a pénzügyminisztérium különös 
figyelmébe ajánltatik; a pesti csizmadia-, a veszprémpalotai csapó-, a makói- és 
alberti csizmadia-czéhek, Gergelyi György, Iglay András és társai kérvényei a 
minisztériumhoz utasíttatnak; Zsigmondy Pálé s Eger városáé a pénzügyminisz
ter figyelmébe ajánltatnak; Piskó községé a minisztériumhoz utasittatik, Tulka 
községé elutasittatik, Bágyog község várakozásra s a fenálló törvényekhez alkal
mazkodásra intetik, Tök község kérvénye a minisztériumhoz, Iloncza község 
engedelmességre s törvényes bíróság elé utasittatik, Hadziga és Bricseja közsé
gek kérvénye a minisztériumhoz tétetik á t ; Újvár, O-Telek és Oregfalu közsé
geké mellőztetik, Ireg mezőváros kérvénye a minisztériumhoz, Petrovácz mező
város a feljebbviteli bíróságokhoz, Wallach Mihály és társai el, Márton Jakab 
a törvény rendes útjára utasittatik ; kiskőrösi volt jobbágyok és zsellérek kérvé
nye az igazságügyminiszterium figyelmébe ajánltatik; Makláry István, Hosszú-
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30 
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Hasáb 
1 
2 
2 
2 
1 
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íSor 
14 alulról 

1 felülről 
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16 alulról 
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14 alulról 
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2 
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1 felülről 
6 alulról 

17 alulról 
10 felülről 
20 alulról 
13 felülről 

5 alulról 
7 felülről 
9 alulról 
8 felülről 

14 alulról 
2 alulról 

Hiba 
századában 
szabott módon 
fejlődésébe 
századokban 
gyarolhattak 
igénynek 
irányát 

Igazítás 
századán 
megszokott módon való 
fejtegetésébe 
században 
gyakorolhattak volna 
igényének 
arányát 

AZ Ö T Ö D I K K Ö T E T B E N 

meghatározat meg határozat 
az Elnök szó kitörlendő 
az Elnök szó kitörlendő 
a szöveg ekként igazítandó ki : az általam vezetett jegy
zőkönyvekben nem ugyan név, de szám szerint mindig ki
tettem, ha némelyek kijelentették, hogy nem szavaznak. 
Azt hiszem tehát, az ülés jegyzőkönyve stb. 

megbízó 
Elénk 
értelmezte, ez 
tanácsosok 
faciet 
visszaállíttatott. . . 
történik: 

megliizó 
Élnénk 
értelmezte ez, 
tanácsolok 
faceiet 
visszaállíttatott* 
történik : 
államadósságból.„ Ezt államadósságból." Ezt 
törvényjavaslatot) 
szelvény, 
úgy, közösügyi, 
lánczola 

törvényjavaslatotJ) 
szelvény-
ugy közösügyi, 
lánczolat 

. 
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CL1II. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. szeptember 30-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 . 

T á r g y a i : Bejelentetnek : Podmaniczky Ármin b., Vietorisz János, Berde Mózes, Hosszú József, Tr i funácuPál , Káth Ká 
ro ly , Majthényi József b., Jekelfalussy Lajos, Eszterházy Kálmán gr., ifj. Zichy József gr., Macellariu Illés, Appouyi György gr é 
Szirmay Pál lemondása a képviselőségről; Döry Ádám, Siskovics József és Angyal Pál halála. Bemutattatnak : Ormos Sándor Édes Al 
b é r t , Conrád Mór, Boross Bálint, Stefanidesz Henrik, Trauschenfels Emil, Szász Károly, Hosszú József, Urházy György Majthényi 
Dezső , Antalffy Károly, Perczel Mór, Csernátoni Lajos, Tinku Ábrahám, Réthelyi József, Török Sándor, Dániel János Tóth Lörincz 
Szabó Imre, Joannovics György és Papp Mór megbízó levele; panaszok Szász Károly, Papp Mór és Wesselényi József b választása 
e l len ; a nógrádi kövület ügye ; Aradmegye kérvénye a nemzetiségi kérdés elintézése i rán t ; Zemplén-, Sáros és Krasznamegyéé a me 
g y e k rendezése i r án t ; Sárosmegyéé a ke r . táblának Eperjesen meghagyása i r án t ; Abauj- és Baranyamegyéé felsőbb törvényszéknek 
K a s s á r a áttétele i rán t ; Arvamegyéé ottani sóaknák megnyitása s az oderbergi vasútnak a megyén keresztül vezetése iránt - Sárosmegyéé 
a z orszagutaknak a megyei hatóságokra bízása iránt; Szatmár- és Marmarosmegyéé, Kövárvidékó, Debreczen, Szatmár-Németi és Nagybá
n y a városoké a debreezen-szatmár-szigeti vasntvonal érdekében ; Mayer Lörinczé honfiusitásért; Rózsaági Mártoné az elemi és közép 
t anodák , árvamegyei tanítóké a népnevelés újjászervezése s a tanitók jobb díjazása i ránt ; Ebed, Muzsla, Nana Ecseg Kozárd és Ki 
cs ind birtokosaié az úrbéri és szölőtized eltörlése i rán t ; Eger városé a fogyasztási adó leszállításáért; Glozsamb község panasza -i kir 
t á b l a ítélete ellen ; Fuchs Ignácz nyomdász kérvénye a biztosíték alóli fölmentése iránt; Horváth Imréé kiszabadítása iránt • Grüuhut Dávid 
panasza a körmendi izraeliták ellen ; Márton Jakab kérvénye kocsmajoga visszaállítása s kárai megtérítése iránt • Simay Tódoré 184** 
b e h szolgálmányai megtérítése i ránt ; Lakatos Perenczé az erdélyi kir. legf. törvényszék ítéletének enyhítése' iránt • özv Lukavszkv 
Ferencznéé 1 849-ben csász. csendörök álta! okozott kára megtérítése iránt; Horváth Józsefé alkalmazása és fia nevelése iránt • Berzevi 
c z y Miksáé a pőrében hozott Ítélet orvoslása iránt ; Daurer Józsefé a Kossutbféle bankjegyek nyugtáinak beváltása i rán t ; özv. Gue-
genberger Józsefnée 1848-ban kiállított kincstári utalványainak kifizetése i r án t ; Schweiger Henriké a diósgyőri uradalom irányában 
formált követelése kielégítése i ránt ; tnróczmegyei bizottsági tagok panasza az idei megyei tisztújítás ellen- Gyöngyös város kérvénye 
a hatvau-miskolcz, vasútvonalnak Gyöngyösön keresztül vezetése iránt. A kormány által kötött vasúti kölcsön a d a t ó és föltételei mcV 
vizsgálására 15 tagú bizottság kiküldése határoztatik. ° 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József' b., Gorove István, Horvát 
JBoldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 J/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Horváth Lajos jegyző ur fogja vezetni, 
a őzólani kívánók neveit pedig Radics Ákos jegy
ző ur fogja jegyezni. 

Az utolsó ülés jegyzőkönyve hitelesíttetett. 
Most tehát a szünetelési napok után. midőn elő

ször van szerencsém üdvözölni a képviselőház tag
jait, mindenek előtt kötelességemnek tartom, h ogy 
a szünetelés alatt történtekről jelentést tegyek. 

A t. ház az elnökségre bízta, hogy a szünetelés 
alatt a képviselői állásról lemondok jelentését az el
nökség ne csak elfogadja,hanemuj választások elren
deléséről is intézkedjék. A szünetelés alatt következő 
képviselő urak mondottak le képviselői állomásuk
ról : Podmaniczky Ármin b. Pestmegye váezi ke
rülete, és Vietorisz János Trencsénmegye pucho-
illavai kerülete képviselői, megyei hivatalba lett 
megválasztatásuk következtében; továbbá Berde 
Mózes Háromszék sepsi-miklósvári kerülete, Hosszú 

1* 
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József Kolosmegye mócsi kerülete, Trifunácz Pál 
Torontálmegye basahidi kerülete, Ráth Károly 
Pest József-külvárosa, Majthényi József b. Bara
nyamegye mágocsi kerülete. Jekelfalussy Lajos 
Borsodmegye edelényi kerülete, Eszterházy Kál
mán gr. Kolozsvár városa, ifj. Zichy József gróf 
Pozsonymegye szempezi kerülete képviselői, kor
mányhivatalba lett kineveztetésök folytán; Macel-
lariu Illés Szerdahelyszék és város képviselője min
den indokolás nélkül; Apponyi György gr. Po
zsonymegye somorjai kerülete, Szirmay Pál Zemp
lénmegye homonnai kerülete képviselői, fontos 
családi körülmények miatt. 

Fájdalommal jelentem a t. háznak, hogy a 
szünetelés alatt három érdemes képviselőtársunk 
elhunyt: Sopronmegye első alispánja jelentést tett 
Dőry Ádám haláláról; Baranyamegye részéről je
lentés tétetett Siskovics József képviselő ur halá
láról; Pécs városa központi bizottsága jelentést 
tett Angyal Pál képviselő ur haláláról. (Felkiáltá
sok : Eötvös Tamás is elhalt.') Hivatalosan még nincs 
bejelentve. 

Mindezen lemondások és halálozások bekö
vetkeztében az uj választásokra az intézkedések 
megtétettek. 

Történt a szünetelés alatt több választás is, 
melyeket, a mennyiben a megbizó levelek beadat
tak, szerencsém lesz a t. háznak bejelenteni. Or
mos Sándor Aradmegye pécskai kerületében vá
lasztatott meg ; e választás ellen több választó ré
széről folyamodvány adatott be. Édes Albert nyu
galmazott ref. esperes Borsodmegye mezó'csáti, 
Óonrád Mór Kőhalomszék, Boross Bálint Szatmár-
Németi sz. kir. városa, Stefanidesz Henrik Árva
megye bobrói kerülete, Trauschenfels Emil Brassó 
város és vidék, Szász Károly Fülöpszállás város 
képviselőjévé választatott meg. Az utóbbinak vá
lasztása ellen néhány választó adott be folyamod
ványt, A választás augusztus 29-dikén ment végbe, 
e folyamodvány pedig beadatott szept. 28-kán, s 
igy én azt hiszem, hogy a házszabályok 14-dik 
§-ának czikke értelmében el nem fogadható. 

Várady Gábor : Én azt hiszem, t. ház, hogy 
ezt csak az állandó igazoló bizottság véleménye 
nyomán mondhatja ki a t. ház: ennélfogva kérem 
a házat, rendelje el, hogy minden irás az igazoló 
bizottsághoz tétessék át. (Helyeslés.) 

ElEÖk: Méltóztatnak elfogadni? {Elfogadjuk!) 
Ennélfogva ugy a megbizó levél, mint az elíenfe-
lyamodvány az állandó igazoló bizottsághoz fog 
utasíttatni. 

Beadták továbbá megbizó levelöket: Hosszú 
József Kolosmegye alsó kerülete, Urházy György 
Közép-Szolnokmegye zsibói kerülete, Majthényi 
Dezső Borsodmegye mezőkövesdi kerülete, An-
talffy Károly Csík-Gyergyó szentmiklósi kerüle

te. Perczel Mór Zalamegye zalaegerszegi kerülete 
(Éljenzés), Csernátoni Lajos, Pest József-külvárosa 
(Éljen), Tinku Ábrahám Szászsebes, Kéthelyi Jó
zsef Dobokamegye pánczéleseki kerülete, Török 
Sándor Gömörmegye rimaszécsi kerülete, Dániel 
János Torontálmegye nagyszentmiklósi kerülete, 
Tóth Lőrincz Fehérmegye csákvári kerülete. Sza
bó Imre Pápa városa, Joannovics György Krassó-
megye lugosi kerülete , s Papp Mór a Jászkun ke
rület megválasztott országgyűlési képviselői. Az 
utóbbinak választása ellen szintén a 30 nap lefo
lyása után érkezett folyamodás. 

Wesselényi József báró választása ellen több 
választó részéről szintén fotyamodvány adatott be. 

Mindezen megbizó levelek és folyamodványok 
az állandó igazoló bizottsághoz utasíttatnak. 

Ugyancsak a szünet alatt következő levelek 
és folyamodások érkeztek be : 

Nógrádmegyében egy rendkívüli nagyságú 
| kövület találtatott, mely 900 mázsát nyom s ma

gában véve unicum. Több rendbeli folyamodás 
érkezett volt be, melyek e kövületnek a Nemzeti 
Múzeumba helyezését kérték. E folyamodványokat 
a t. ház a kérvényi bizottsághoz rendelte áttétetni. 
E bizottsághatározatának következtében ezen tárgy 
áttétetett a vallási és közoktatási minisztériumhoz, 
mint a mely alá tartozik a közintézetek fölött való 
rendelkezés. Innen már most nyilvánittatik, hogy 
intézkedés tétetett. hogy e rendkívüli kövület a 
romlástól megóvassék és az e végre fedél alá ho
zassák. Egyszersmind kinyilatkoztatja a miniszté
rium, hogy ezen kövületnek ;áttétele 15 ezer fo
rintba kerül; ezt pedig a Nemzeti Múzeum alapja 
meg nem bírván, erre nézve további bővebb intéz-
kedéseketkértétetni.Nei • tudom, eltalálom-e at .ház 
akaratát, ha javaslatba hozom, hogy a kérvényi 
bizottság, mely e tárgygyal már foglalkozott, te
kintetbe véve ezen körülményeket, ujabb javasla
tot tegyen? (Helyeslés.) 

Aradmegye közönsége a nemzetiségi kérdést 
az ország integritásának fentartása mellett tör-
vényhozásilag elintéztetni kéri. 

Zemplénmegye közönsége a megyék rende-
I zését még ezen ülésszak alatt törvényhozásilag el-
I intéztetni és életbe léptettetni kéri. 

Sárosmegye közönsége a megyék rendezését 
j a parlamenti rendszerrel összeegyeztetni kéri. 
| Krasznamegye közönsége ugyané tárgyban 

a minisztériumot is megkeresvén, a képviselőháztól 
e tárgyat az előleges teendők közé fölvétetni és el
intéztetni kéri. 

Sárosmegye közönsége a tiszán-inneni kerü
leti táblát Eperjesen meghagyatni kéri. 

Abaujmegye közönsége egy felsőbb törvény
széket Kassa városába annál is inkább kér áttétetni, 
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mert Kassa városa a szükséges épületeket, az 
átalakítási és áttételi költségeket ingyen fölaján
lotta. 

Baranyamegye közönsége Abaujmegye fő-
nebbi kérését figyelembe vétetni és pártoltatni 
kéri. 

Árvamégye közönsége a polhorai, szlaniczai, 
babiagutai sóaknák megnyittatását és a kassa-
oderbergi vasútvonalnak a megye alsó részén ke
resztül vezetését kéri elhatároztatni. 

Sárosmegye közönsége nem csak a megj^ei, 
hanem a közös érdekű országutaknak készítését s 
fentartását is a megyei hatóságokra kéri bízatni. 

Debreezen város közönsége, a képviselőház 
előbbi határozata szerint i s , az országos érdekű 
debreczen-szatmár-szigeti. nem pedig a szerencs
szigeti vasútvonal kiépítését kéri mielőbb létesít
tetni. Szatmár és Máramaros megyék közönsége 
ugyanezt kéri. Szatmár-Németi és Nagy-Bánya 
városok közönsége ugyanezt kéri. Kővár vidéke 
közönsége a rá nézve is életkérdéses debreczen-
szatmár-szigeti vasutvonalat első sorban kiépíttetni 
kéri. 

A ház szabályai, t. ház, azt mondják, hogy a 
kérvényeket vagy az elnök adja elő kivonatban, 
vagy a jegyző. Ha méltóztatnak megengedni,, fel
kérem a jegyző urat, legyen szives a beérkezett 
többi kérvényt kivonatban fölolvasni. 

Horváth Lajos jegyző: Mayer Lőrincz 
udvari káplán s a fenséges kir. gyermekek hitta
nára magyar honfiusittatását törvényhozásilag ki
mondatni kéri. 

Rózsaági Márton honvédtüzértiszt és okleve
les reáltanitó az elemi és középtanodák újjászerve
zését és ennek eszközlésénél előterjesztését figye
lembe vétetni kéri. 

Árvamegye összes néptanítói a népnevelés 
újraszervezését és a tanítók jobb dijaztatását kérik 
•eszközöltetni. 

Ebed. Muzsla, Nana, Ecseg, Kozárd és Ki-
csind községek irtványföld- és szőlőbirtokosai az 
úrbéri és szőlőtized eltörlését törvényhozásilag el
rendeltetni kérik. 

Eger város közönsége a fogyasztási adó egy 
harmad részének elengedését kéri kieszközöltetni. 

Glozsamb bácsmegyebeli község elöljárói a 
határszabályozási pörükben hozott kir. itélő táb
lai ítéletet sérelmesnek panaszolván, orvosoltatást 
kérnek. 

Euclis Ignácz újvidéki nj^omdász a biztosíték 
letétele alóli fölmentetését kéri kieszközöltetni. 

Horváth Imre fegyencz börtönből kiszabadit-
tatását és sérelme orvosoltatását kéri kieszközöl
tetni. 

Grünhut Dávid körmendi lakos az ottani iz

raelita elöljárók által elkövetett sérelmeit pana
szolván, vizsgálatot és elégtételt kér. 

Márton Jakab biharmegyei poklostelki lakos 
örök áron megvett szabad kocsmáltatási jogába 
visszahelyeztetését és kárainak megtérítését ujab
ban kéri. 

Simay Tódor debreczeni lakos az 184 6/9 -ik évi 
hadjáratban kiszolgáltatott 180 db. kövér gőböly 
19,350 frtra rugó árát megtéiáttetni kéri. 

Lakatos Ferencz udvarhelyszéki lakos az öz
vegy Szombatfalvy Józsefné elleni úrbéri pőrében 
hozott erdélyi kir. legf. törvényszéki ítélet enyhíté
sét kéri kieszközöltetni. 

Ozv. Lukavszky Ferenczné pesti lakos a csá
szári csendőrök által 1849-ben elkobzott, 1598 írt 
áru katonai fölszerelési anyagokat visszaadatni 
vagy kifizettetni kéri. 

Horváth József volt honvédtiszt hivatalba 
alkalmaztatását és 8 éves fia díjmentes nevelteté
sét kéri kieszközöltetni. 

Berzeviczy Miksa kassai lakos az általa Ber-
zeviczy Eleonóra ellen telekkönyvi kiigazitás tár
gyában indított pörben hozott sérelmes itélet or
voslását kéri ki eszközöltetni. 

Daurer József a Kossutkféle bankjegyek 
nyugtáinak saját bemutatott terve szerinti bevál
tását kéri eszközöltetni. 

()zv. Gug-genberger Józsefné zemplénmegye
beli Perbenyik községbeli lakos, a 48-dik évi jun. 
3-án kiállított 24 darab kincstári kamatos utalvány 
tőkéjét kamatostul kifizettetni kéri. 

Schweiger Henrik az 1827-dik évben atyja 
által kötött bérlési szerződésből a diósgyőri urada
lom iránvában formált, 36.932 írtra menő követe-
lését kifizettetni kéri. 

* Turóczmegye bizottságának néhány tagja a 
f. é. april 25-dik napján megtartott tisztújítást sé
relmesnek panaszolván, orvosoltatást kér. 

Gyöngyös mezőváros közönsége a hatvan-
miskolczi vasutvonalt Gyöngyös-Püspökön keresz
tül kéri vezettetni. 

Elnök: Mindezen kérvények a kérvényi bi
zottsághoz utasíttatnak. 

Lónyay Menyhért pénzügyi miniszter ur ki
van szólani. (Halljuk!) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
A t. ház f. é. jul. 1-én hozott határozata által az
zal méltóztatott megbízni a minisztériumot, hogy 
a vasutak épitésére nézve kölcsönt kössön. Van 
szerencsém jelenteni a t. háznak, hogy sikerült 
aug. 23-kán egy 40 millió frtnyi ezüst kölcsönt, 
mely azonban 60 millióigkiterjeszthető, megkötni, 
még pedig, tekintve a jelen pénzügyi viszonyokat, 
elég kedvező föltételek mellett. Mielőtt szerencsém 
lenne a minisztérium nevében ezen tárgy iránt a 
törvényjavaslatot a t. ház asztalára letenni, fölké-
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rem a t. házat, méltóztassék egy 15 tagból álló bi
zottságot választani, melylyel a kölcsönre vonat
kozó minden részletes adatokat és föltételeket kö
zölvén, annak jelentésével együtt a kölcsön iránti 
törvényjavaslatot benyújthassam. (Atalános he
lyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az inditványt elfogad

ni? (Elfogadjuk!) Ennek következtében méltóztas
sanak a holnap 11 órakor tartandó ülésbe a 15 
tagú bizottság tagjaira a szavazati czédulákat be
hozni . 

Most egyéb tárgy nem levén, az ülést be
zárom. 

Az ülés végződik d. e. 10h/i órakor. 

CLIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 1-én 

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 : Bomutattafuak: Hertelendy Kálmán, Eaunieher Jakab, Trifunácz Pál és Kazinczy István megbízó levelei ; panasz 
Papp Mór választása ellen ; székesfehérvári lakosok kérvénye az 184%-d ik i magyar papirpérz forgalomla tétele vagy megtérítése i r án t ; 
a brassói keresk. és iparkamaráé a hitel- én pénzintézetek kamatmentessége iránt ; Weisz Sándort! a réz árának emelése iránt. Szavazás 
a vaeutkölcsöni bizottság tagjaira. Németh Károly módosítási inditványt ad be az igazságügymiuiszteri törvényjavaslathoz, s azt azon
nal vieszu is veszi. 

A koi mány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyida gr., Eötvös József b., (Jorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. ll1/i órakor. 

Elnök: Az ülés megnyilt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Radics Ákos jegyző ur fogja vezetni, a 
szólani kivánók neveit Csengery Imre jegyző ur 
fogja jegyezni. A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a szept. 30-
dikai ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök: Hertelendy Kálmán Zalamegye 
szentgróti választó kerülete, Rannicher Jakab Sze-
benszék és város, Trifunácz Pál Torontálmegye 
basahidi választó kerülete, és Kazinczy István 
Zemplénmegye nagymihályi választó kerülete 
képviselője, beadják megbízó leveleiket, Az állan
dó igazoló bizottsághoz tétetnek át. 

A jászladányi választó kerület több választó
ja Papp Mór megválasztatását megsemmisíttetni 
kéri. Szintén az állandó igazoló bizottsághoz téte
tik át. 

Székes-Fehérvár városának több lakója az 
1848/9-ben forgalomban tett jegy éknek forgalomba 
tételét megengedtetni, vagy kárpótlást kérnek. 

A brassói kereskedelmi és iparkamara a hi
tel- és pénzintézetek üzleteit a törvény által kimon
dott kamatok alól fölszabadittatni kéri. 

Weisz Sándor pozsonyi polgár a réz beváltá
si árát fölemeltetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Most méltóztassanak beadnia 15-ös bizottság 
tagjaira szóló szavazó czédulákat. 

Radics Ákos és Horváth Lajos jegyzők 
(fölváltva olvassák a képviselők névsorát, kik egyen
kint beadják szavazati jegyeiket a vasúti kölcsön tár
gyában kiküldetni határozott lő tagú bizottságra.) 

Elnök: A jegyző urak össze fogják számita-
ni a szavazatokat és az eredmény a holnap d. e. 
11 órakor tartandó ülésben fog közöltetni. 

Németh képviselő ur folyamodványt kivan 
beadni. (Halljuk!) 

Németh K á r o l y : Az igazságügyi magas mi
nisztérium törvényjavaslata a törvénykezési rend
tartás érdemében hozott határozat folytán e ház
nak minden egyes tagjai közt nyomtatott pél
dányokban ki levén osztva, közeledik az idő, mely
ben ez az osztályok tárgyalása alá leszen "bocsá
tandó, és el is érkezett már másrészt a zon idő, 
melyben a hivatkozott törvényjavaslat el^ eni in
dítványok beterjesztendők, mert különben az osz
tályok ezen indítványok tárgyalása nélkül hozná
nak határozatokat. Mint az ország képviselője, ki
ben választói kerületének képviselete is pontosul, 
kötelességemnek tartom ezen választóim s illetőleg 
vidéküknek érdekét is előmozdítani mind azokban, 
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a mikben ezek az ország érdekével ütközésbe nem 
jönnek, és előmozdítani annyival inkább akkor, 
midőn a kerület érdekei az országéival bizonyos 
lényeges irányban még szoros összeköttetésben is 
állnak és az elsőre nézve mintegy életkérdést is 
képeznek. I ly viszonyok közt látván magamat, az 
igazságügyi magas minisztériumnak törvényja
vaslata egyik pontjára nézve kénytelen vagyok 
ennek módosítása czéljából egy alázatos indokolt 
indítványt beterjeszteni, és jelesen ennek a bírósá
gi szervezetre vonatkozó 1. fejezetebeli 2. §. 3-dik 
pontjának akkénti módosítását kérelmezni, hogy a 
királyi táblai székhelyül ugyanott kitűzött Nagy-
Szombat városa helyébe sz. kir. Pozsony városa 
jelöltessék ki. S minthogy az általam is nagy tiszte
letben tartott házszabályok mellett szándokomban 
nem állhat, már ezúttal is bővebb, sőt kimerítőbb 
szóbeli indokolással is tartóztatni a t. házat, van 
szerencsém ezen módosítási indítványomat egye
lőre csakis legalázaiosb átalános ajánlatom kí
séretében a ház asztalára letenni, és ezúttal kéré
semet abban pontosítani, hogy egyrészt ennek 
mielőbbi kinyomatását és szétosztását elrendelni, 
másrészt pedig az iránt méltóztassék intézkedni, 
hogy ez mind az osztályoknál, mind pedig e ház
ban is a törvényjavaslattal együtt tárgyaltassék. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! Ha az igen tisztelt képviselő ur ezt mint 

kérvényt nyújtja be, akkor nagyon természetes, 
hogy a kérvényi bizottsághoz kell utasítani; ha 
pedig ugy tekinti, mint módosítási indítványt, ak
kor ennek csak azon idó'ben lesz helye, midőn 
maga a törvényjavaslat fog tárgyalás alá kerülni. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Nem tudom, milyen formában kí
vánja a t. képviselő ur ezt benyújtani: azért mél
tóztassék ez iránt nyilatkozni. 

Németh K á r o l y : Én módosítási indítvány
ként nyújtom b e , melynek helyét azért látom 
most, mert törvényjavaslat van a ház elé terjesztve. 

HÓniS S á m u e l : J ó volna, ha t. képviselő 
ur ezen módosítási inditványát — vagy hogy ne
vezte — jelenleg visszavenné: mert ha kérvény, 
akkor ennek helye van most; ha pedig módosit-
vány, ugy addig, mig a tárgy a ház asztalára le 
nincs téve. helye nem lehet. (Helyeslés.) 

Elnök: Leg- yen tehát szives a t. képviselő 
ur módositási inditványát visszavenni s a törvény
javaslat tárgyalásakor beadni. 

Németh K á r o l y (visszaveszi indítványát.) 
E l n ö k : A délutáni órákban a mai szavaza

tok össze fognak számittatni, s a holnap 11 órakor 
tartandó ülésben a szavazás eredménye ki fog hir
dettetni. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 

CLY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 2-án 

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

Tárgyal: Bemutattatnak : Noszlopy Antal, Halmossy Endre és Gull József megbízó levelei; Mészáros Flórián és neje, 
Domonkos János és özv. Pfaff Józsefné panasza a mohá-öi törvényszék ellen; Fiedler Gyula kérvénye elkobzott pénznek az ország szá
mára visszaszerzése iránt. A ház szerencsekivánatait nyilvánítja ő felsége neve napja alkalmából. A vasutkölcsöoi bizottság tagjaira 

történt szavazás eredménye kihirdettetik. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 11'/, órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Csengery Imre fogja vezetni, a szólani 
kívánók neveit Radics Ákos jegyző ur fogja je
gyezni. A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

BadíCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa az október 1-
jén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A sopronmegyei csornai vál. kerü
let részéről képviselőnek választott Noszlopy An
tal, a szintazon megyei nagy-baromi vál. kerület 
részéről megválasztott Halmossy Endre, és a se
gesvári vál. kerület részéről megválasztott Grull 
József képviselők beadták megbizó leveleiket: 
ezek az állandó igazoló bizottsághoz fognak átté
tetni. 

Mészáros Flórián és neje a mohácsi törvény
szék által elkövetett üldözéseket és igaztalanságo-
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kat panaszolván, ezeknek orvoslását kérik. Ugyan
ebben a tárgyban Domonkos János és özv. Pfaff 
Józsefné is folyamodnak. 

Fiedler Gyula, a kassai takarékpénztár köny v-
vivőjel849-ben29.239forintotvitt külföldre; azon
ban a határszélen tőle elvették. Ennélfogva most 
azon összeget az állam részére visszaszereztetni 
kéri. 

Ezen folyamodványok a kérvényi bizottság
hoz fognak áttétetni. 

Folyó október hó 4-ik napján lesz ő felségének 
neve napja, minek következtében délelőtt 10 óra
kor Budán a vártemplomban isteni tisztelet fog 
tartatni, melyre a t. képviselő urakat meghívom. 
Egyszersmind hiszem, hogy a t. ház kívánságával 
találkozom, midőn miniszterelnök urat fölkérem, 
hogy ő felségének, neve napja alkalmából, a ház 
szerencsekivánatát vigye meg. (Helyeslés.) 

Most a tegnapi szavazatok eredménye fog ki
hirdettetni. 

BadíCS Ákos j e g y z ő : A tegnap a vasúti 
kölcsön ügyében kiküldendö bizottságra beadott 
szavazatok eredménye következő: igazolt képvise
lő'van 859; szavazott 166, üresnek találtatott 5-
nek czédulája. Deák Ferenez nyert 160. Gozsdu 
Manó 160, Somssich Pál 160, Cseugery Antal 159, 
Ghyczy Kálmán 159. Trefort Ágost 159, Bethlen 
Farkas gr. 158, Kautz Gryula 158, Kovách László 
158, Kemény Gábor b. 157, Tisza Kálmán 156?, 
Bezerédj László 155, Bónis Sámuel 153, Pulszky 
Ferencz 140. Keglevich Béla gr. 94 szavazatot. 

Madarász József: T. ház! Nekem ugyan 
semmi kifogásom sincs a szavazás eredménye el
len az esetre, ha az az alapszabályok szerint, vagy
is a ház szabályai szerint megkívánt szavazati 
számnak megfelel; azonban a tiszt, ház jegyzőjé
nek előadása szerint — ha jól értettem — 359 
igazolt képviselő van ét; csak 166 szavazott. Lehe- j 
tétlen a ház szabályai iránti tiszteletből föl nem hí- i 
nom e választásra a t. ház figyelmét, és ha az én 
aggályom, mely szerint, a házszabályok által ki- i 
vánt szavazatok száma nincs meg, alapos: lehetet- | 
len a háznak azt nem mondani, hogy uj szavazás
nak kell történni. Ez az. a mire a t, ház figyelmét 
kötelességemnek tartottam felhívni. 

Elnök; Méltóztatnak megnyugodni a szava
zásban? Méltóztassanak ez iránt nyilatkozni. 

Vadnay Lajos: T. ház! A kérdés szerintem 
attól függ, minő szempontból veszszük a ház szabá
lyait. Ha ugy veszszük, a mint igent, barátom Ma
darász monda, hogy a határozatképes számot kell 
tekintenünk, akkor tökéletes igazat adok neki. De 
nézetem szerint meg kell különböztetnünk a hatá
rozatra szükséges képességet a választásra szüksé
ges képességtől. Én azt hiszem, a választás, kivált 
bizottság választása már következménye egy ha

tározatnak, és így a határozatnak kifolyása s an
nak végrehajtása. Ha tehát most ez a választás 
nem volna érvényes, az következnék belőle, hogy 
határozatunk sem volt érvényes. Erről azonban, 
ugy hiszem, szó sem lehet: mert akkor nem szá
mítottuk meg a házban jelen volt tagokat, és így 
föl kell tennünk, hogy határozatképes számmal 
voltunk. Ha pedig ez így volt, a választás szerin
tem nem határoz. (Helyeslés.) Ha ugy értelmezzük 
az alapszabályokat, mint Madarász képviselő ur, 
soha semmiféle határozatot teljesíteni nem lehetne: 
mert semmiféle eg}Tént nem lehet arra kötelezni, 
hogy szavazzon vagy ne szavazzon; és miután 
mindenki tetszése szerint tartózkodhatik a szava
zástól, soha se alakulhatna meg a választásra szük
séges szavazati szám. Ebből a szempontból tehát 
a házszabályokat a választásra nem lehetvén al-
alkalmazni, állni kell a választásnak, s nem lehet 
állítani, hogy azért, mert a szavazók nem voltak 
határozatképes számban, a választás érvénytelen. 
Szerintem tehát a szóban forgó választás érvényes
sége nem ütközik a házszabályokba. (Elénk he
lyetlés.) 

Halász Bo ld izsár : T. ház! Az előttem szó
lott képviselő úrral nem lehetek egy értelemben: 
mert lehet a háznak oly határozata, midőn senki 
sem vonja kétségbe a szavazatképes számot; de 
ha valaki a ház szabályaira hivatkozva azt mondja, 
hogy — mint maga a jegyző ur is referálta — 
nincs meg fele is azon számnak, mely a határozat
ra megkívántatik, ez vita tárgya nem lehet: mert 
a mig állnak a házszabályok, állni kell következ
ményeiknek is. Azt gondolom tehát, hogy a ház
szabályok iránti tiszteletből kötelességünk elfo
gadni Madarász képviselő ur indítványát, mely 
szerint t. i. mondja ki a ház, hogy ezen választás 
elhalasztatik akkorra, midőn elegendő számmal le
szünk. Én is azt hiszem, hogy válasz'ás meghatáro
zat között van ugyan különbség; hanem nézetem 
szerint az ily nagyszerű kérdés iránti bizottság 
megválasztása még fontosabb, mint maga a ha
tározat. (Helyeslés a szélső baloldalon.) Ennélfogva 
ez vita tárgya nem lehet, és így méltóztassék Ma
darász képviselő ur fölszólalása értelmében kimon
dani a határozatot. 

Somssich P á l : T. ház! Ha Madarász kép
viselő ur tegnap szólal föl az iránt, hogy a ház 
nincs teljes számmal és így nem határozhat, és ekkor 
hivatkozik az alapszabályokra: tökéletesen igaza 
volna. Miután azonban a ház határozott, és akkor 
teljes számúnak tekintetett, a szavazásra pedig 
senkit kényszeríteni nem lehet, és szavazott annyi, 
a hánynak tetszett: e szavazás eredménye a ho
zott határozat folytán érvényes és többé kétségbe 
nem vonható. (Helyeslés.) 
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Besze János: T. ház! Szomorító dolog, 
hogy midőn a nemzet alig várja azon nagy föl
adatok megoldását, melyeket az országgyűlés
től remél, a képviselőknek roppant nagy száma 
kötelességét nem teljesíti s a haza szent érdekei
ben nincs ott, a hová küldői megválasztották. 
Nagyon szomorító dolog az , uraim, hogy midőn 
a három hónapos szünetelés után itt összejöttünk, 
határozatképesek nem vagyunk. (Fölkiáltások : 
Igenis vagyunk!) Vessen számot kiki magával, 
hogy, midó'n a nemzet parancsolja, és ő e felhí
vásnak tökéletesen nem felelhet meg, ne vállalja 
el a képviselőséget, de ha egyszer elvállalta, szo
ros kötelességének tartsa itt megjelenni, és a nem
zetet el nem szomorítani az által, hogy a képvi
selőház határozatra sem képes. Véleményem az, 
hogy mivel tegnap , midőn határozatot hoztunk, 
még nem tudtuk, hogy nem vagyunk képesek 
határozatot hozni; de már most tudjuk.... (Ellen
mondás.) Tehát mig elegendő számmal nem va
gyunk , se határozatot ne hozzunk, se ne válasz-
szunk. 

P a t a y I s t v á n : Nekem csak azon egy ész
revételem van , hogy midőn határozat hozatott, 
lehettünk elég számmal, de midó'n voksoltunk, 
nem voltunk elegen ; az bizonyos. (Derültség.) 

E l n ö k : Nem levén senki fölirva, méltóztas
sanak azok, kik Madarász képviselő ur indítvá
nyát pártolják, fölkelni. (Zaj.) 

P a t a y I s t v á n : Még egyszer kérjük a kér
dést. 

E l n ö k : Madarász képviselő ur azt indítvá
nyozta , hogy miután a szavazatokból kiderült, 
hogy a szavazás alkalmával az igazolt kéjrvisclők 
átalános többsége jelen nem volt: ennélfogva a 
szavazás halasztassék el azon időre, midőn hatá
rozatképes lesz a ház. 

Madarász Józse f : A kérdéshez kívánok 
szólani. A házszabályok szerint a fölteendő kér
déshez annak is, a ki már beszélt, joga van szó
lani. É n tehát ezen jogommal élve, a t. ház és a 
tisztelt elnök ur figyelmét arra hívom föl, hogy 
az én fölszólalásom nem volt indítvány, hanem 
hivatkozás a ház szabályainak megtartására. A 
kérdés tehát . . . . (Zqj.) Én tudom, mi volt föl
szólalásom alapja , s habár lehet, hogy roszul fe
jeztem ki magamat, de hivatkozom szavaimra. Én 
arra hivtam föl a t. ház figyelmét, hogy a jegyző 
előadása szerint 359 az igazolt képviselők száma, 
ellenben csak 166-an szavaztak. Ha ez való, mit 
nem tudok. nincs elég téve a ház szabályainak: 
mert a választás is határozat (Ellenmondás), hatá
rozat hozatalához pedig szükséges, hogy az iga
zolt képviselők átalános többsége meglegyen. Az 
én fölszólalásom tehát nem levén indítvány, ezt 
kérem kérdésül föltétetni: kivánja-e a t. ház a 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/,- v. 

házszabályok azon parancsát, illetőleg azon sza
kaszát ez alkalommal is megtartani, vagy n e m ? 
mert én a képviselőházat erre hivtam föl. (Derült
ség, zaj.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház ! Nem volt szándé
kom a dologhoz hozzá szólni; azonban, miután 
Madarász képviselőtársunk a kérdést ugy akarja 
föltétetni, hogy akarja-e a t. ház a házszabályokat 
megtartani, vagy nem ? kénytelen vagyok — mi
után én a házszabályokat mindig meg akarom tar
tatni, és mégis indítványa ellen akarok szavazni 
(Derültség) — megmagyarázni, hogy ő a házsza
bályokat roszul értelmezte. A házszabályok azt 
mondják, hogy határozatok hozatalára az igazolt 
képviselők felénél egygyel több, azaz átalános 
többség szükséges. Ha kétség volt az iránt, meg
van-e az átalános többség, tegnap a határozat ho
zatala előtt kellett volna a házat fölszámlálni, s ha 
kitűnt volna, hogy nem vagyunk határozatképes 
számmal, határozat nem hozathatik vala, és a sza
bályok szerint kénytelenek lettünk volna ebbe be
lenyugodni. Figyelmeztetem arra is, hogy akkor 
nem is az lett volna a következés, hogy a válasz
tás nem érvényes, hanem , hogy a határozat ér
vénytelen. A választás nem határozat, a választás 
a hozott határozatnak végrehajtása, és részemről 
én is azon nézetben vagyok, hogy ha a határozat 
szabályszerüleg megalkottatott — a mit pedig 
maga Madarász képviselő sem támadott meg, és a 
mit nem is lehet meg'támadni, mert nem contes-

igendő száui-tálta senki, hogy ne lettünk volna ele 
inal — ez esetben a választás, mint a határozat 
végrehajtása is jogérvényesen alkottatott. (Helyes
lés.) A kérdésnek tehát nézetem szerint nem uo-v 
kell föltétetnie , kivánja-e a ház a házszabályokat 
megtartani vagy nem ? hanem igy : kivánja-e a t. 
ház az előadott indítvány folytán a tegnapi vá
lasztást megsemmisíteni vagy nem ? (Helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatik-e a tisztelt ház ezt elfo
gadni. (Elfogadfuk!) Ennélfogva méltóztassanak 
azok, kik a tegnapi . . . . 

K e g l e v i c h B é l a gr . : A kérdés föltevéséhez 
egy rövid észrevételem van. Nekem részemről 
egyéni meggyőződésem az, hogy a szavazás érvé
nyessége, vagy épen érvénytelensége nem jöhet 
kérdésbe. Ez egyéni meggyőződésem, s azért mon
dom ki, mert a kérdés azon föltevésében sem nyug-
hatom meg, melyet Tisza Kálmán előterjesztett: 
mert ugyanazon indokoknál fogva, melyeket ő fel
hozott, én is ugy fogtam fel a tárgyat, hogy mi
dőn a határozat történt, nem volt kétség az iránt, 
hogy teljes számmal vagyunk. Midőn szavazásra 
került a sor, az igaz , hogy a fölolvasott szám — ha 
jól emlékszem, 166 — nem képezi a házszabályok
ban kiszabott számot; de abból egyátalában nem 
lehet következtetést vonni arra, teljes számmal 
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volt-e a ház vagy nem. Miért ? Mert épen a ház
szabályok nyitva hagyták a tért azoknak, kik je
len vannak, de szavazni nem akarnak, arra, hogy 
ne jelenkezzenek — a mint hogy én magam is, 
ötöd vagy hatod magammal, jelen valék, de föl
hivattunk először, másodszor, s még sem jelentünk 
meg szavazni, és ezért ugy jegyeztek be, mintha 
jelen nem voltunk volna. Tehát ezen okból nem 
lehet következtetést vonni a szavazásból arra, ha
tározatképes volt-e a ház ? Én tehát nem tartom 
kérdés alattinak a tárgyat, s a szavazás szükségét 
el nem ismerhetem. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Azt tartom, hogy miután a dolog 
kérdés alá jött, mindenesetre szavazni kell. Ennél
fogva a kérdés az lenne, hogy a tegnapelőtti hatá
rozat következtében tegnap végbement szavazást 
érvényesnek ismeri-e a ház vagy nem? A kik ér
vényesnek ismerik, méltóztassanak fölkelni. (Meg
történik.) A többség a szavazást érvényesnek is
meri el. 

A legközelebbi ülés a szokott módon fog köz
zé tétetni. 

Az ülés végződik d. e. 115/t órakor. 

CLVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 5-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: A miniszterelnök jelenti, hogy ö fölsége a ház szerencsekivánatait köszönettel fogadta. Bemutattatnak : Maj
thényi József b„ Sztojacskovics Sándor, Pap Máté s Papfalvi Konstantin megbizó levele; panasz Trifunácz Pál választása ellen. Kihir
dettetnek a szentesített törvényczikkek : fölséges I. Perenez József megkoronázásáról; királyi hitleveléről s esküjéről; a neki aján
lott koronázási tiszteletdíjról; fölséges Erzsébet megkoronázásáról s tiszteletdíjáról; a koronaőrökről. Benyujtatnak : a hányad ügyében 
megbízott országos küldöttség jelentése ; törvényjavaslat a hányadról; törvényjavaslat az államadósságokról; a vám- és kereskedelmi 
szövetség javaslata; Madarász József indítványa az államadósságok iránt. Eötvös Tamás halála bejelentetik. A félegyházi választás
ról szóló vizsgálati jelentés beadására uj vég határnap tűzetik ki. Perczel Mór, Stefanidesz Henrik, Trifunácz Pál, Török Sándor, 
Kazinczy István, Majthényi Dezső, Boross Bálint, Csernátoni Lajos, Édes Albert, Tóth Lörincz, Joannovics György, Szabó Imre, 
Hertelendy Kálmán, Dániel János, Eannicher Jakab, Kéthelyi József, Trauschenfels Emil, Hosszú József, Antalffy Károly, Courad 
Mór, Szász Károly, Urházy György és Tinku Ábrahám igazoltatnak s az osztályokba goroztatnak. Hosszú József ujolag bevalasztatik 
az igazoló bizottságba. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 101/% órakor. 

Elnök: Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Radies Ákos jegyző ur fogja vezetni, 
& szólani kívánók neveit Csengery Imre jegyző 
ur fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az október 
2-án tartott ülés jegyzökönyvét), 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház! A t. ház utolsó ülésének meghagyásából 
azon felette megtisztelő hivatásban részesültem, 
hogy ő felsége előtt legmagasb nevenapja alkal
mából a t. ház üdvözletének tolmácsolója legyek. 
Ezen megbízatásban eljárván, van szerencsém a t. 
háznak jelenteni, hogy ő felsége legkegyelmeseb

ben meghagyá, hogy a t. ház szerencsekivánatáért 
legőszintébb köszönetét nyilvánítsam. (Éljenzés.) 

E l n ö k : Majthényi József báró , Baranya
megye mágocsi választó kerületének képviselőjévé 
választatván, beadja megbizó levelét; nem külön
ben Sztojacskovics Sándor mint Zombor városa, 
Pap Máté mint Fogarasvidék felső-kerületének, 
Papfalvi Konstantin mint Alsó-Fehérmegye vin-
gárdi választó kerületének képviselője. Mindezen 
megbizó levelek az állandó igazoló bizottsághoz 
tétetnek át. 

Torontálmegye basahidi választó kerületé
nek képviselője Trifunácz Pál választása ellen 
folyamodás adatott be, mely szintén az állandó 
igazoló bizottsághoz tétetik át. 

0 felsége a szünetelés ideje alatt, július hó 
28-án, öt törvényczikket szentesített; e szentesi
tett törvényczikkek ezennel ki fognak hirdettetni. 

Radics Ákos jegyző (olvassa a szentesített 
törvényczikkeket: 
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1) Fölséges I. Ferencz József úr Magyarország 
és társországaikirályáváavattatíkés koronáztatik' 

2) Az ö királyi föhége által,' szerencsés fölava
tása és rnegkoronáztatása előtt, az íorszáo részére ki
adott kir. hitlevél, és koronáztatásakor letett kir. eskü 
az ország törvényei közé igtattatnak • 

3) A koronázott felségnek tiszteletdíj ajánltatik; 
4) Felséges Erzsébet királyné megkoronáztatván, 

részére tiszteletdíj ajánltatik • 
5)*-Az ország szent koronája őreinek megvá

lasztásáról. *) 
E l n ö k : A most fölolvasott szentesitett tör-

vényczikkeket Gajzágo Salamon jegyző ur fogja 
kihirdetés végett a méltóságos főrendekhez átvinni. 

A miniszterelnök ur kíván szólani 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 

T. ház! Mielőtt az országgyűlés bizonytalan időre 
elnapolta magát, a kormány kijelenté, hogy a mint 
az országgyűlés összehivatik, mindenekelőtt a nem
zetiségi kérdés, a vallásügy és az erdélyi unió 
iránt fognak törvényjavaslatok a t. ház elé terjesz
tetni. A mennyiben a kormány jelenleg kénytelen 
eltérni ezen sorozattól: azt gondolom, némi felvi
lágosítással tartozik a t. háznak, nehogy a sorozat 
változtatása azon magyarázatra adjon alkalmat 
mintha a kormány ezen nagyfontosságú kérdések 
tárgyalását halasztani akarná. Annak oka, miért 
kénytelen a kormány ezen sorozattól eltérni. nem 
egyéb mint az, hogy — mint mindnyájan tudjuk 
— nem volt s nem is lehetett szándoka a kormány
nak, sőt a háznak sem, rendes üléseit körülbelül 
november közepe vagy vége előtt megkezdeni, a 
mennyiben sok nagyfontosságú tárgy volt kitűz
ve, melyeknek végleges előkészítését előbbre Ígér
ni nem is lehetett. 

Az országgyűlés július 1-éró'l kelt határozata 
azonban kötelességévé tette a kormánynak , hogy 
a mint a kormánynak sikerül a vasúti hálózat ki
építésére kölcsönt eszközölni, rögtön híja össze az 
országgyűlést; a háznak egy másik határozata pe
dig meghagyta, hogy a mint azon küldöttség, 
mely a quota és az államadósság kérdésében ki
küldetett, bevégzi munkálatát , azt azonnal a ház 
elé terjeszsze, hogy igy az alkotmányos budget 
még ez évben kerüljön a ház elé. Ezek voltak az 
okok, a miért rögtönözve kellett összehíni az or
szággyűlést. 

A kormány kérése már most az : méltóztas
sanak ezen jelenlegi összehívást némileg mint 
ad hoc történtet tekinteni, és mindenek előtt azon 
ügyeket tárgyalni , melyeknek sürgős elintézése 
tette szükségessé az országgyűlés jelen összehívá
sát. Koránsem szándékszik a kormány ez által a 
t. ház tevékenységének korlátokat szabni: mert 

*) Lásd az Irományok 128—132-dik számait. 

hiszen a t. háztól fog függni rendelkezni a felett, 
mit kivan ezen tárgyak befejezése után cselekedni, 
és hogy kivánja-e addig, mig mindazon tárgyak 
elkészülnek, melyek az országgyűlés rendes és 
szakadatlan elfoglalására szükségesek, osztályok
ban tárgyalni azon kérdéseket, a melyek már ta
nácskozás alá elkészültek', vagy egyátalában ho
gyan kíván rendelkezni. Á kormány ekkor min
denesetre a már kitűzött sorrendhez fog- ragasz-
kodni. 

Ezeket előre bocsátván, van szerencsém a t. 
ház asztalára mindenek előtt letenni a küldöttség 
jelentését, mely az 186 7: 12-ik t. ez. értelmében a 
minisztérium által a t. háznak benyújtandó; ösz-
szeköttetésben evvel egyszersmind a törvényjavas
latot a quota kérdésére nézve a kormány részéről; 
továbbá a küldöttség jelentését az • államadósság 
iránt folytatott értekezletre nézve, egyszersmind pe
dig a kormány megállapodását ő felsége többi orszá
gai és tartományai kormányával e kérdésben léte
sült egyezmény felett; úgyszintén a kormánynak 
a vám- és kereskedelmi szövetségre vonatkozó 
egyezményét, azon kéréssel, méltóztassanak a tör
vényjavaslatok s a küldöttség jelentésének kivona
ta felolvastatása után mindezeknek rögtöni kinyo-
matását elrendelni, és tárgyalásukra mentül előbb 
határnapot kitűzni. 

Elnök : A törvényjavaslatok föl fognak ol
vastatni, és kinyomatván, a ház tagjai közt szét fog
nak osztatni. 

Radics Ákos jegyző (oh ássa : 
1. a törvényjavaslatot azon arányról, mely sze

rint ezentúl a magyar korona országai a sanctioprag-
matica folytán közöseknek ismeri államügyek terheit 
és költséget viselendik; 

2. a törvényjavaslatot az államadósságok és já
rulékai egy részének a magyar korona országai által el
vállalásáról^) 

Madarász József : E tárgyra nézve ellenin-
ditványt bátorkodom a tisztelt ház elé terjeszteni. 
(Fölkiáltások: Valamennyi irat fölolvasása után !) 
Ha előbb valamennyi irat fölolvasását méltóztat
nak kívánni, azután fogok szót kérni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslatot a magyar korona országai és ö felsége többi 
királyságai és országai közt kötendő vám- és kereske
delmi szövetségről.) 

Madarász József : Mélyen tisztelt képvise
lőház : A fölolvasott törvényjavaslatok következté
ben, nem kívánok a már az országgyűlés által 
elfogadott közös ügyek költsége ellenében indit-
ványnyal fellépni, mert jól tudom, hogy az ország
gyűlés többsége és pedig nevezetes többsége fo
gadván azt el, majdnem következetes kötelessége 
annak az eszközök meghatározása általi keresztül
vitele is. Azonban miként e részben önmagában 
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n o h a ellenvéleménynyel voltam — tisztelettel 
viseltetem e törvény iránt is, mint minden törvény 
iránt azon korlátok között, melyeket egy alkot
mányos országban mindenkitől követelhetni és 
várhatni is; vagyis, miként a képviselőház előtt 
már nyílvánitám, hogy akkor, midőn annak ide
jét látom, annak alapos megváltoztatására fogom 
indítványomat beadni, most ennek nem látván 
szükségét csak azért sem, hogy önmagában ér
lelődjék meg ennek azon alapja, melyet én hiszek: 
következésképen tisztán csak az államadósságra 
nézve, mely törvényjavaslatként! tárgyalásra még 
csak ezután leszen kitűzve a tisztelt képviselőház 
bölcs elhatározása alá, következetes elveimnél fog
va, habár előre jól tudom, hogy elveim e képvi
selőház többségeivel nem ugyanazonosak, mégis 
kötelességemnek tartottam ez indítványomat be
adni, s kérem a t. képviselőházat, habár határo
zott is az, mint eddig vallott elveim, méltóztassa
nak azt meggyőződésem szilárd következéséül ven
ni. Indítványomat felolvasandó, kérem a t. ház 
figyelmét. (Fölolvassa indítványát az osztrák kor
mány által tett osztrák államadósság tárgyában.) 
Kérem a tisztelt házat, méltóztassék indítványom 
kinyomatását elrendelni, hogy azt e kérdés tár
gyalásánál indokolhassam. 

Ghyczy Ká lmán: T. ház! A házszabályok 
szerint a ház asztalára letett beadványok tárgyá
ból természetesen a mai napon csak arról lehet 
tanácskozni, és azt lehet határozni, hogy nyomas
sanak ki. Én tehát egyedül csak ezen kérdéshez 
kívánván szólni, a dolog érdemét egyátalában 
érinteni nem kivánom. Midőn az utolsó ülésszak 
vége felé a t. ház a közösügyi költségek arányá
nak tervezése és az államadósság iránti előleges 
értekezés végett országos küldöttséget nevezett ki, 
egyszersmind határozatilag kijelentette azon kí
vánságát, hogy ezen országos küldöttség jegyző
könyvei szintén elébe terjesztessenek. Ez megtör
tént ; de a ház ezt kétségen kivül nem csupán 
azért rendelte el, hogy a küldöttség jegyzőköny
vei a ház asztalára egyszerűen letétessenek, hanem 
azért, hogy a folytatott tanácskozások folyamáról, 
részleteiről és-azon okmányokról, melyeknek alap
ján a tárgyalások folytattattak, a t. háznak min
den tagja értesülhessen (Helyeslés) s így a dolog 
állásáról magának kimerítő tudomást szerez
hessen. De kívánja a dolognak fontossága is, 
hogy az megtörténjék: és ennélfogva bátor vagyok 
azon óhajtásomat és kérésemet előterjeszteni, hogy, 
a fölolvasott beadványokkal egyetemben, az or
szágos küldöttségnek jegyzőkönyvei és az azok
hoz csatolt mellékletek is nyomassanak ki. (He
lyeslés.) Kívánja ezt az országos szokás, mely 
minden országos küldöttség jelentésének beadá
sával eddigelé ugy,'"inint a régibb országgyűlési 

, alkalmakkor követtetett. Nem fogja hátráltatni ez 
a dolognak tárgyalását, mert nagy része az okmá
nyoknak, különösen a melyeknek nyomatása hosz-
szú időt kívánhatna, u. m. a számlák és tábláza
tok, a mint értesülve vagyok, már elegendő pél
dányban ki vannak nyomatva, a többiek nyoma
tása pedig nem sok időt kivan, a pesti nyomdák 
e nyomatást igen hamar végrehajthatják. Ennél
fogva bátor vagyok ismételni azon kérésemet, 
hogy ezen fölolvasott beadványokkal egyetemben a 
jegyzőkönyvek és minden mellékleteik minél előbb 
kinyomassanak és szétosztassanak. (Helyeslés.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Részemről igen szivesen elfogadom azt, a mit a t. 
képviselőtársunk Ghyezy Kálmán kivan, de azon 
megjegyzéssel, hogy ugyanezen véleményt fejez
tem ki én is a t. ház előtt, midőn a t. ház asztalára 
nem csak a minisztérium jelentését és törvényja
vaslatait, hanem a küldöttség jelentését és javasla
tát is letettem. Tehát alkalmasint nem méltóztatott 
a t. képviselő ur előadásomat megérteni. 

Elnök: Tehát mind a quota-küldöttség jelenté
se, mellékleteivel együtt, mind a fölolvasott törvény
javaslatok ki fognak nyomatni és a t. ház tagjai 
közt szét fognak osztatni J) ; ugy szintén Madarász 
képviselő ur indítványa 2). 

Zsedényi E d e : Minthogy a ház asztalára le
tett törvényjavaslatok az osztályokban fognak tár
gyaltatni, tehát az osztályok össze fognak ülni: 
kérdem, vajon az újonnan megválasztott képvise
lők be vannak-e már sorozva az osztályokba ? 
Mert ha nem, most kellene besorozni őket. 

E l n ö k : A kik igazolva vannak, mind be 
vannak sorozva. Ezeken kivül még ma 23 képvi
selőre fog az állandó igazoló bizottság véleménye 
tárgyaltatni: midőn ezek igazolva lesznek, ezek is 
be fognak osztatni az osztályokba. 

Szomorúan jelentem a t. ház előtt, hogy je
lentést vettem egy érdemes követtársunk, Eötvös 
Tamás beregmegyei képviselő haláláról. Ennek 
következtében Beregmegye középponti bizottsága 
fel fog szólittatni ujabb választás eszközlésére. 

Még egy sajnos jelentést kell a t. ház elé 
terjesztenem ; de kötelességemnek tartom megtenni. 
A t. ház előtt tudva van, hogy a Félegyházán 
1865-ben képviselővé választott Hrabovszky Zsig
mond ur választása ellen az igazoló bizottság je
lentése következtében a t. ház vizsgálatot rendelt 
és ki is küldött egy tagot a vizsgálat megtétele 
végett. Mielőtt azonban ezen vizsgálatról szóló 
jelentés beadatott volna, Hrabovszky Zsigmond 
ur képviselői állomásáról lemondott, minek foly
tán a vizsgálati jelentés nem terjesztetett a ház elé. 

') Lásd az Irományok 137—140-dik számait. 
a) Lásd az Irományok 141-dik számát. 
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Azonban Hrabovszky ur ujabban ismét meg-
választatotfc Félegyháza részérói képviselőnek. 
Az állandó igazoló bizottság ezen ujabb vá
lasztás következtében beadta jelentését, és azt 
javasolta, hogy Hrabovszky Zsigmond ur igazol
tassák ; de a t. ház akkor azt rendelte, hogy az 
állandó igazoló bizottság az előbbi választásról 
szóló jelentést is tárgyalja, és ugy tegyen jelen
tést. Én ennek következtében a vizsgálatra ki
küldött képviselő urat igen, igen sokszor, szóval 
és Írásban, fölszólítottam, hogy jelentését adja b e ; 
fölszólitásomnak azonban sikere nem volt; kény
telen voltam tehát a félegyházi választók folyamo
dását a tisztelt ház elé terjeszteni, melyben kérik, 
méltóztassék a t. ház képviseltetésökró'l rendelkez
ni. Ennek következtében a t. ház elrendelte, hogy 
a vizsgálati jelentés adassék be ; határnapot is 
méltóztatott erre kitűzni; a határnap régen elmúlt; 
de a vizsgálatról szóló jelentés most sem adatott 
be. Kénytelen vagyok tehát ezen esetet a t. ház
nak ujabban bejelenteni, és fölkérni, méltóztassék 
rendelkezni, hogy most mi történjék: vajon még 
egyszer és utoljára szólittassék-e fel az illető kép
viselő' ur a vizsgálati jelentés beadására ? vagy 
pedig más vizsgáló küldessék ki ? (Zaj. Fölkiáltá
sok : Mást kell kiküldeni! Mások: Nem lehet!) 

BeSZe JánOS : Egynehány nap múlva két 
esztendeje lesz, hogy Félegyháza kerülete nincs 
képviselve. Ok megválasztották a követet, s kép
viselőjük nem vehet részt a tanácskozmányokban. 
Ki hanyagságának tulajdonitható ez, mint a ki
küldött vizsgáló képviselőének'? (Helyeslés.) Ezen 
képviselő, a mint mindnyájan tudjuk , Böszörmé
nyi László. O, a ki az országgyűlés indemnitását 
elvileg mindig annyira szokta védeni, és minden 
törvényes kellékei fölött olyannyira őrködik, e 
tettével épen alkalmat nyu/t, hogy legnagyobb 
jogával egy képviseló'választő testület nem élhe
tett, és igy meg volt fosztva jogától, részt venni 
a törvényhozásban. Ez oly hanyagság, melyet az 
országgyűlésnek megróni kötelessége. (Helyeslés.) 
Meg kell tehát hagyni a kiküldött képviselőnek, 
hogy rögtön, még ma adja be eljárásáról szóló 
minden okmányait ; és akár beadja, akár nem ad
ja, a bizottságnak rögtön intézkednie kell az ujabb 
választási okmányok nyomán, hogy azon kerület 
képviselet nélkül tovább egy napig se maradjon. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltőztatik-e a tisztelt ház elfogadni, 
hogy még egyszer és utoljára szólittassék föl erre 
a képviselő ur ? és hogy azon esetben, ha még 
sem adná be jelentését, az igazoló bizottságnak a 
második választás folytán beadott jelentése vétes
sék tárgyalás alá ? 

Várady Gábor: Ez utóbbi nem lehetséges, 
mert a t. ház előtt volt már egy ízben az igazolási 
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bizottság egy jelentése. Az ebben előterjesztett 
vélemény megváltoztatásával a t. ház azt határoz
ta, hogy az igazoló bizottság az előbbi választásra 
vonatkozó iratokat is vegye tárgyalás a lá ; mig 
tehát ezen iratok az igazoló bizottság kezénél nem 
lesznek, addig az e tárgyban nem folytathatja 
munkálkodását, a képviselőház pedig hozott határo
zatától el nem állhat, és nem mehet oda vissza, hol 
ez ügy a bizottság jelentésének beadása alkalmá
val állott. Nincs tehát egyéb hátra, mint a képvi
selőház határozatát foganatosítani. 

S o m s s i c h P á l ; Óhajtottam volna, ha a tisz
telt előttem szóló képviselő ur megmondotta volna 
az espedienst is, mert különben az következik be
lőle, hogy ha a vizsgálati jelentés nem adatik be, 
soha sem lehet e tárgyban határozni, és a szóban 
levő választási kerület az egész országgyűlés alatt 
képviselő nélkül marad. Véleményem szerint két 

j expediens lehetséges: az egyik az. hogy fői kell 
I venni az igazoló bizottság jelentését és azttárgyal-
i n i ; vagy ha ezt azon okoknál fogva nem lehet 

tenni, mely okok az országgyűlési testületet a múlt 
alkalommal arra határozták, hogy szólítsa föl az 
igazoló bizottságot az első választásra vonatkozó 
vizsgálat figyelembe vételére: akkor uj egyént 
kell kiküldeni. Mert végre is, ha Böszörményi ur 
nem akarja beadni a jelentést — mit igen sajná-

' lok, mert elfogadni vagy el nem fogadni a kiktil-
j detést, mindsnkinek jogában áll, hol törvény vagy 

határozat szerinti kötelezettség nem forog fön, de 
ha egyszer elfogadta, abban eljárni tartozó köte
lesség (Élénk helyeslés) — nincs más hátra nézetem 
szerint, mint vagy a bizottság jelentését, ugy a mint 
van, újból fölvenni, vagy uj vizsgáló bírót kiküldeni. 

BÓniS S á m u e l : Véleményem szerint, t. ház, 
az első módról szó sem lehet. Bíráskodásról van 
szó. A bíróság — mert mint bíróság mondottaki a 
ház, hogy azon okmányokra a tárgy megbirálá-
sánál mulhatlanul szüksége van — ha Ítéletet 
akar mondani, ez iratok nélkül ítéletet nem hoz
hat. Ennélfogva arról kell gondoskodni a háznak, 
hogy bírjon azon iratokkal, melyek nélkül a tár
gyat megítélni nem képes; s az én véleményem 
szerint erre egy mód van: kimondani, hogy bizo
nyos záridő alatt azon képviselő ur azon iratokat 
adja be ; ellenkező esetben — egyedül e képvise
lő ur hanyagsága miatt nem intéztethetvén el e 
tárgy — azon képviselő ur erszényére uj vizsgáló 
fog kiküldetni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ez indítványt elfogad
ni ? (Elfogadjuk!) Nem tudom, kíván-e még valaki 
szólni ? 

HaláSZ B o l d i z s á r : Két indítvány tétetett, 
t. ház: egyik szerint a ház roszalását fejezné ki, 
a másik pedig bizonyos esetre az illető képviselő 
ur költségén uj tagot kíván kiküldeni. É n se az 
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egyiket, se a másikat nem pártolom. Az elsőt nem, 
mert kihallgatlanul ítéletet hozni nem szabad, nem 
lehet. A háznak roszalása ítélet, még pedig igen 
erős, s igy arról szó sem lehet. Hanem van a ket
tő közt egy középút, ez ugyanis az, a melyet az 
elnök ur hozott szóba: fölszólítani ujolag az illető 
képviselő urat, adja be bizonyos idő alatt jelenté
sét, (Fölkiáltások: Már egyszer megtörtént siker nél
kül !) és ha ekkor sem adná be, akkor következik 
be a háznak ez esetben további intézkedése. Ez az 
én véleményem. (Fölkiáltások : Elfogadjuk Bónis 
indítványát.') 

E l n ö k : Méltóztatnak Bónis képviselő ur in
dítványát elfogadni ? (Elfogadjuk !) Tehát az illető 
képviselő ur újonnan föl fog szólittatni, hogy a 
vizsgálat fölötti jelentését adja be. Azt hiszem, 
hogy 5 nap levén első alkalommal is erre kiszab
va, most is ugyanannyi elegendő, azon hozzáadás
sal azonban, hogy ha 5 nap alatt be nem adja a 
jelentést, akkor az ő költségén más képviselő 
ur fog kiküldetni. (Helyeslés.) 

Most Csengery Imre képviselő ur fog az ál
landó igazoló bizottság részéről jelentést tenni. 

Csengery Imre előadó (olvassa az állandó 
iyazoló bizottság jelentését, mely szerint Perczel Mór 
Zalamegye zalaegerszegi kerülete képviselője (Elénk 
éljenzés), Stefanidesz Henrik Arvamegye bobról ke
rülete képviselője, Trifunácz Pál Torontálrnegye ba-
sahidi kerülete képviselője, Török Sándor Gömör-
megye rimaszécsi kerülete képviselője, Kazinczy Ist
ván Zemplénmegye nagymihályi kerülete képviselője, 
Majthényi Dezső Borsodmegye mezőkövesdi kerülete 
képviselője, Boross Bálint Szatmár-Németi szab. kir. 
város képviselője, végre Csernátoni Lajos Pest Jó
zsefvárosa képviselője végleg igazolandók.) 

Elnök: Méltóztatik a t. ház az állandó iga
zoló bizottság jelentésében megnyugodni ? (Helyes
lés. Elfogadjuk!) Ennélfogva Perczel Mór, Stefa
nidesz Henrik, Trifunácz Pál, Török Sándor, Maj
thényi Dezső, Boross Bálint és Csernátoni Lajos 
végleg igazolt képviselőknek jelentetnek ki. 

Király i P á l előadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését, mely szerint Édes Albert Borsod
megye mezőcsáti, Tóth Lörincz Fehérmegye csákvári, 
Joannovics György Krassómegye lugosi kerülete, 
Szabó Imre Pápa varosa, Hertelendy Kálmán Zala
megye szentgróti, Dániel János Torontálrnegye nagy
szentmiklósi kerülete, Rannicher Jakab Szebenszék és 
város, Réthelyi József Dobokamegye pánczélcsehi ke
rülete, Trauschenfels Emil Brassó város és vidék, 
Hosszú József Kohsm.egye alsó, Antalffy Károly Csik-
Gyergyő szentmiklósi kerülete, és Conrád Mór Köha-
lomszék képviselői igazolandók, Antalffy Károly és 
Rannicher Jakab kivételével mind végleg.) 

Elnök: Méltóztatnak az igazoló bízottság 
véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 

Édes Albert, Tóth Lőrinez, Joannovics György, 
Szabó Imre , Hertelendy Kálmán, Dániel János, 
Rannicher Jakab, Réthelyi József, Trauschenfels 
Emil, Hosszú József, Antalffy Károly és Conrád 
Mór igazolt képviselőknek nyilváníttatnak. 

Kirá ly i P á l e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését, mely szerint a Szász Károly, Fülöp-
szállás részéről megválasztott képviselő ellen intézett 
folyamodvány, minthogy 80 nappal későbben adatott 
be, figyelembe nem veendő, s ö maga végleg igazolandó.) 

Bóni s S á m u e l : Nem ugyan különösen a 
tárgyhoz akarok szólani, hanem a házszabályok 
értelmezéséhez. Midőn a szabályok azt rendelik, 
hogy a képviselő választása ellenében 30 nap alatt 
adassanak be a panaszok, mindig azt az esetet 
vette a ház, mikor a képviselőház [együtt ülésez. 
Már most ha a képviselőház együtt nem ül, hogy 
akkor is vegyük tekintetbe a 30 napot: vagy vi
lágosan ki kell mondani a szabályokban, hogy ez 
esetben az elnökséghez küldendők a panaszok; vagy 
a szabályokat ide kiterjeszteni nem lehet, mert a 
panaszkodó nem tudhatja, vajon a szünetelés alatt 
a képviselőház elnöke jelen van-e. Tehát a szabá
lyoknak ezen értelmezése ellen szólalok föl. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a házsza
bályok 14-ik szakaszát.) 

E l n ö k : Kérem azokat, kik az igazoló bizott
ság véleményét elfogadják, méltóztassanak föl
kelni. (MegtörténikJ Most méltóztassanak fölkelni 
azok, kik el nem fogadják. (Megtörténik.) A több
ség az igazoló bizottság véleményét elfogadja. 

BÓniS Sámuel: Illő volna az említettem körül
ményre figyelni a házszabályok kidolgozásánál. 

E l n ö k : Azon körülmény, melyet Bónis Sá
muel képviselő ur előtérj esztett, a házszabályok 
tárgyalása alkalmával figyelembe veendő. 

Kirá ly i P á l előadó(olvassa az igazoló bizottság 
jelentését, mely szerint Urházy György Közép-Szolnok
megye zsibói kerülete, s Tinku Ábrahám Szászsebes kép
viselői végleg igazolandók, megjegyeztetvén, hogy 
Tinkv, Ábrahám 1866. márcziusbantörtént megválasz
tása óta még az országgyűlésen meg nem jelent s igy 
választóit teljes 18 hónapon át képviselet nélkül hagyta.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az igazoló bizottság 
véleményét elfogadni ? (Elfogadjuk !) Tehát Urházy 
György és Tinku Ábrahám urak végleg igazoltatnak. 

E l n ö k : Következik az igazolt képviselőknek 
osztályokba sorolása. Mielőtt azonban ehhez fog
nánk, bátor vagyok a t. ház figyelmét egy körül
ményre felhíni. A lemondások nem egyformán tör
téntek az egyes osztályokból: némely osztályból 
több, másikból kevesebb képviselő mondott le. Ha 
tehát a t. ház kívánja, hogy minden osztályban 
egyenlő számú képviselő legyen, akkor a követ
kező módozat szerint kellene a beosztásnak történ
nie : az első osztályba jönne egy, a másodikba kettő, 
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a harmadikba négy, a negyedikbe három, az ötö
dikbe hét, a hatodikba egy sem, a hetedikbe kettó', j 
a nyolezadikba három, a kilenczedikbe egy. Ha J 
a t. ház ezt elfogadja, minden osztályban 42 kép- I 
viselő lesz. (Helyeslés.) Ennélfogva az első osz
tályba jön (Kihúzza a czédulákaf) Török Sándor ; 
a II-dik osztályba Perczel Mór, Majthényi Dezső; 
a III-dikba Tóth Ló'ríncz, Hosszá József, Urházy 
György, Szász Károly ; a IV-dikbe Stefanidesz 
Henrik, Kéthelyi József, Szabó Imre ; az V-dikbe 
Kazinczy Is tván, Boross Bálint, Dániel János, 
Trifunáez Pál, Conrád Mór, Tinku Ábrahám és 
Trausehenfels Emil; a VH-dikbe Csernátoni Lajos, 
Rannieber Jakab ; a VHI-dikba Hertelendy Kál
mán, Édes Albert, Joannovics G y ö r g y ; a IX-dik 
osztályba Antalífy Károly. 

Várady G á b o r : Tisztelt képviselőház ! Hosz-
szu József képviselő úr a kormány kinevezésétől 
függő hivatalba lépvén, képviselői állomásáról 
lemondott; utóbb ujabban képviselővé választat
ván, a mai nap igazoltatott. Miután azonban neve
zett képviselő úr az állandó igazolási bizottság 

tagja is volt, vagyok bátor, mint az igazoló bizottság 
elnöke, kérdést intézni a t. házhoz, szükségesnek lát
ja-e a t. ház, hogy ezen hely uj választás utján töl
tessék be ? vagy pedig helybenhagyja, hogy Hosszú 
József képviselő úr folytassa ebbeli működését is ? 
(Fölkiáltások: Maradjon !) 

E l n ö k : Méltóztatnak tehát elfogadni, hogy 
Hosszú képviselő úr az igazoló bizottságnak to
vábbra is tagja maradjon ? (Maradjon!) 

G h y c z y K á l m á n ; A jegyzőkönyvbe nézetem 
szerint ezt ugy kell bevezetni, hogy újonnan meg
választatott, mert képviselői állomásáról lemond
ván, megszűnt a bizottság tagja lenni, és most újra 
megválasztatott. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Hosszú képviselő úr 
igazolása alkalmával egyszersmind az igazolási 
bizottság tagjává is újonnan meg választatott. 

Több tárgy nem levén, az ülést bezárom. A 
legközelebbi ülés határnapja szokott módon fog 
kihirdettetni. 

Az ülés végződik d. u. 12'/, órakor. 

CLVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 8-dikán 

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

Tárgyai : Bemutattatik : Rerde Mózses megbízó levele. Előterjesztetik a vasúti kölcsön ügyében kiküldött bizottság jelen
tése, úgyszintén az ez ügybeli törvényjavaslat, és tárgyalása napirendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr,, Gorove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 Vt órakor. 

Elnök: T.ház ! Elnök ur egészségi gyengélke
dése által akadályozva levén, kötelességem szerint őt 
helyettesítve, az elnöki széket elfoglalom s az ülést 
megnyitom. A jegyzőkönyvet Gajzágó Salamon 
jegyző ur fogja vezetni, a szólani kívánók neveit 
Radics Ákos jegyző ur fogja jegyezni. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

RádíCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa az október 5-
Mn tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Berde Mózses Sepsi- és Miklósvárszék 
választó kerülete országos képviselője eredeti meg
bízó levelét bemutatja. Az állandó igazoló bizott
sághoz utasítandó. 

T. ház ! Azon 15 tagú bizottság, melyet f. hó 
2-án méltóztattak kiküldeni, működését befejezte ; 
és a pénzügyminiszter urnák egy országos köl
csönre vonatkozó előterjesztését a hozzá mellékelt 
törvényjavaslattal együtt megbírálván, az iránt 
véleményes jelentését, előadója által, ezennel be
mutatja. 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa a vasúti 
kölcsön tárgyában kiküldött bizottság jelentését ) . 

G h y c z y K á l m á n : Nekem nem ezen jelen
tésre, hanem formájára van megjegyzésem. Ezen 
jelentés alatt a küldöttségi tagok mint aláirtak je
lennek meg; én pedig ugy tudom, hogy ez eddig
elé nem történt, s nem történt azért, mert nem 
szokás, hogy ily küldöttségi jelentések alá minden 
tag aláírja magát, hanem azokat csakis a bizottság 

>) Lásd az Irományok 142-dik számát. 
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elnöke és előadója vagy jegyzője írják alá. (He
lyeslés.) Bátor vagyok tehát fölkérni a tisztelt el
nök urat, ki ezen bizottságnak is elnöke volt, mél
tóztassék a szóban forgó jelentést az eddigi szo
káshoz képest kiigazittatni. írja alá ezen jelentést 
a tisztelt elnök ur , mint a küldöttség elnöke, és 
előadója vagy jegyzője: s akkor nem lesz ellene 
észre vételem. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A megjegyzés helyes; egyébiránt a 
beadvány különben isugy fog a levéltárban letétetni. 

Lónyay Menyhért pénzügy é r : Van sze
rencsém azon törvényjavaslatot, melyet a t. ház 
által kiküldött bizottsággal azon alkalommal kö
zöltem, midőn ennek a vasúti kölcsönre vonatkozó 
minden adatot, és magát a kötést tárgyalása alá 
bocsátottam, a ház asztalára azon kéréssel letenni, 
hogy azt, miután e kérdés tárgyalása sürgős, mi
nél előbb napi rendre kitűzni méltóztassanak, mi 
annyival inkább lehetséges, mivel az már kinyo
matván , a ház minden tagjának kezében van. 

GajzágÓ Salamon jegyző (olvassa a be
nyújtott törvényjavaslatot l). 

Elnök: Méltóztassanak a napi rendre tűzés 
iránt határozni. (Fölkiáltások: Holnap ! Csütörtö
kön!) Méltóztatnak elfogadni csütörtököt? (Elfo
gadjuk!) Ennélfogva a beadott törvényjavaslat 
tárgyalása a csütörtökön tartandó ülés napirendjé
re tűzetik ki. 

Perczel Mór: Szabad legyen mindenekelőtt 
a t. miniszter úrtól kérdenem, kivel fog e kölcsön 
megköttetni ? 

Lónyay Menyhért pénzügy ér : A ma be
adott törvényjavaslat tárgyalása alkalmával lesz 
szerencsém a minisztérium részéről az egész köl
csönre nézve részletes előterjesztést tenni. 

Perczel Mór: De én ezen tárgy fontosságát 
tekintve ; szeretném magamat informáltatni arra 
nézve is, kivel lesz ezen kölcsön kötendő. Ha 
ugyanis nekem az ezen kölcsönt adó társaság vagy 
bankár irányában nem volna teljes bizalmam, ak
kor mindenesetre szükségesnek tartanám , hogy e 
tárgy legkomolyabb tanácskozás alá vétessék és 
előleges tárgyalás végett az osztályokhoz utasit-
tassék. 

Lónyay Menyhért pénzügyéi - : Bátor va
gyok erre nézve megjegyezni, hogy minden te
kintetben megfelelni igyekeztem a szükséges föl-
világositás-adás tekintetében azon küldöttség irá
nyában, melyet a t. ház kérésem folytán kiküldött. 
Igen természetes, hogy a minisztériumnak minden 
kölcsön tárgyalásánál kötelességében áll az arra 
vonatkozó adatokat, a kölcsönkötést, magát a szer
ződést, és ennek minden egyes pontját közölni 
azon bizottsággal, mely erre nézve kiküldetik. Ez 

*) Lásd az Iromáuyok 143-dik számát. 

megtörtént; és midőn majd e tárgy tanácskozás alá 
kerül, lesz szerencsém minden bővebb részletet 
előterjeszteni. Alkotmányos országokban minde
nütt azon eljárást szokták követni, hogy valahány
szor kölcsönt szándékolnak kötni, a minisztérium
nak fölhatalmazás adatik arra nézve, hogy a köl
csön kötése iránt intézkedjék: ez tehát a végrehaj
tás föladata. A minisztérium azután a kölcsön föl
tételeit, körülményeit, minden részletével együtt, 
azon bizottsággal közli, melyet a törvényhozó test 
erre nézve kiküld. Ez mindenesetre szükséges a 
végből, hogy ezen bizottság minden körülmény
nyel megismerkedvén, a kölcsön iránt javaslatot 
terjeszthessen elő. Miután a kölcsön csak e törvény
javaslat szentesítése után fog nyilvános aláirás vé
gett kitétetni, és lehetnek oly körülmények, me
lyeket nyilvános aláirás előtt minden részletükben 
a közönséggel tudatni tán nem volna czélirányos: 
ennélfogva választotta a minisztérium ezen utat, 
és kérte föl a házat arra, méltóztassék bizottságot 
kiküldeni, melylyel a kölcsönre vonatkozó minden 
adatot részletesen közölhessünk. Ez megtörténvén, 
e kérdés tárgyalása alkalmával lesz szerencsém 
a minisztérium nézeteit magáról a kölcsönről, ter
mészetéről és részleteiről előadni. (Helyeslés.) 

Percze l Mór: Nem akarok a tárgy érdemé
be bocsátkozni; de a tárgy fontosságánál fogva, 
miután ez magával azon igen lényeges kérdéssel, 
mely nem sokára tanácskozás alá kerül, t. i. az 
osztrák államadósságok egy részének átvételével 
némileg összeköttetésben áll, és ez egész pénzügyi 
rendszerünkre befolyással lesz : szükségesnek tar-
tom. hogy ezen tárgy az osztásokhoz utasittassék, 
(Zaj.) 

Zsedényi Ede: Azt hi szem, fölösleges most 
ezen ügyben tanácskozni. A ház elfogadta az el
nök ural tál föltett azon kérdést, hogy csütörtökön 
akarja-e tárgyalás alá venni ezen ügyet. 

Percze l MÓr: Elfogadta már a ház? (Fölki
áltások: Elfogadta!) Bocsánat! Ezt nem tudtam. 

Zsedényi E d e : Igenis, ki van mondva a ha
tározat, és akkor, ha egyik vagy másik tagnak 
nehézsége vagy észrevételei vannak, azokat elő 
fogja adni, és akkor meglátjuk, vajon a pénzügy
miniszter felelhet-e arra vagy nem; ha pedig nem 
felelhet, vajon fogjuk-e aztán azt mondani, hogy 
tovább megyünk, és kérjük, hogy még nagyobb 
fölvilágositásokat adjon. Igaz ugyanis, hogy ez az 
első alkalom, midőn Magyarország mint független 
állam a kölcsönvételek terére lép. Ez igen-igen si
kamlós tér, melyen nem csak a kormánynak van 
szüksége az ország képviselőinek egyetértésére, ha
nem az ország képviselőinek is szükségök van 
az ország közvéleményének, az ország közérzüle
tének támogatására. Magam is azt hiszem, hogy 
parlamentális szabad országban kölcsönöket nem 
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lehet már ugy fölvenni, mint láttuk, hogy az 60 
év óta Bécsben történt Metternich tői Becke mi
nisztériumáig. Titokban tehát nem lehet már köl
csönöket kötni; hanem a mostani pénzpiacz kö
rülményeinél fogva mégis lehetnek oly körülmé
nyek, melyeket itt nem lehet nyilvánossá tenni. 
Csütörtökön majd meglátjuk, mit és miként fog 
a miniszter ur fölhozandó nehézségeinkre felelni; 
de azt hiszem, mindezt egyenesen csütörtökre kell 
halasztani. (Helyes!) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Perczel 
Mór t. képviselő társunk ujabb előadására azon 
megjegyzést bátorkodom tenni, hogy ezen kérdést 
semmi tekintetben sem tartom összefüggésben ál
lónak az államadósság évi járulékainak elvállalá
sával. A múlt ülésszak alatt ugyanis július 2-án 
azzal méltóztattak a minisztériumot megbízni, gon

doskodjék a vasutak építése tekintetéből a szüksé
ges pénzerő megszerzéséről. E megbízás alapján 
és folytán történt mind az, mit a minisztérium a 
kölcsönre vonatkozólag teljesített, és ennek követ
keztében terjesztett a ház elé javaslatot. Ennél
fogva ugy méltóztassanak e kérdést tekinteni, hogy 
a minisztérium egyedül a július 2-án nyert megbí
zás folytán járt el, és a minisztérium ezt olyan 
tárgynak tekinti, mely semmi tekintetben sem 
függ össze az államadósság évi járulékainak elvál
lalásával, átalában az államadósság kérdésével. 

Elnök: A mai ülésnek egyéb tárgya nem 
levén, még csak azt jelentem be, hogy a hányad
küldöttség irományai holnapután elkészülvén, ren
delkeztem, hogy azokat a képviselő urak szállá
saikon megkapják. Ezzel az ülést eloszlatom-

Az ülés végződik d. e. 11 y\ órakor. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak: Szentiványi Adolf, Macellariu Illés és Kandó Kálmán megbizó levelei; panasz az utóbbinak 
választása ellen, s védirat mellette; Kállay Ödön lemondása a képviselőségről; Erős Lajos kérelme szabadságért, mely megadatik-
Abaujmegye kérvénye a vasúti hálózat iránt; Debreczen városé a bűnvádi pörbe fogott Hlaváes János fizetése megszüntetése iránt • 
Beregmegyéé a szerencs-szigeti, Temesvár városé a debreezen-szatmár-szigeti vasútvonal ügyében ; czeglédi lakosoké kárpótlás iránt 
a magyar bankjegyekért ; Pyrker Máriáé örökösödési ügyében; a szegedi csizmadiaezéhé 1849-beli szolgálólányok megtérítéséért • 
Torda városé vasút iránt; Czifra Jánosé 1849-beli költségei megtérítéséért: Kemse községé úrbéri pöre megujithatása va"? eny
hébb itélet kieszközlése iránt; Török Józsefé adóhátraléka elengedéseért. A vasutkölcsöni törvényjavaslat mind átalánossá^ban miiíd 
1 észletenkint elfogadtatik. Besze János indítványt nyújt be a tanácskozások szakadatlan folytatása iránt. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért, Miké Imre gr., Wenckheim 
Béla h. • később Andrássy Gyula gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/, órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Gajzágó Salamon jegyző ur fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Eadics Ákos jegy
ző ur fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Gajzágó S a l a m o n j e g y z ő (olvassa az októ
ber 8-án tartott ülés jegyzökönyvét) 

E l n ö k : Szentiványi Adolf Liptómegye szent
miklósiválasztókerülete által újból megválasztott or
szágos képviselő beadta eredeti megbizó levelét; 
úgyszintén Macellariu IHés, Szerdahely szék máso
dik választókerületében újból megválasztott orszá
gos képviselő; s Kandó Kálmán, Ungmegye ung
vári kerületében újból megválasztotfképviselő.Mind-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . V. 

ezen megbizó levelek az állandó igazoló bizottság
hoz tétetnek át. 

Az ungvári kerület választói egy része pa
naszt adott be az ottani választás ellen ; egy másik 
rész a választás igazoltatását kéri. Mind a két fo
lyamodvány szintén az igazoló bizottsághoz uta-
sittatik. 

Kállay Ödön képviselő ur ezen állásáról le
mondott. Szabolcsmegye középponti választmánya 
az illető kerületben uj képviselőválasztás megtar
tásának eszközlésére fölhivatik. 

Erős Lajos képviselő ur hat hétre szabadsági 
időt kér adatni. (Megadatik.) 

Abaujmegye közönsége a vasúti hálózatra 
tett észrevételeit figyelembe vétetni kéri. 

Debreczen városa a sárosmegyei jegyzőkönyv 
meghamisítása s részben megsemmisítése miatt 

j bűnvádi pörbe fogott Hlavács János fizetését a pör 
befejezéséig is kéri megszüntetni. 
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Beregmegye közönsége a szerencs-szigeti va
sutat, mely az 1836 : 25. t. czikknek leginkább 
megfelel, a szatmár-szigeti vonal mellett egyszerre 
kéri fölépíttetni. 

Temesvár városa a debreczen-szatmár-szigeti 
vasutvonalat pártoltatni kéri. 

Czegléd városa több lakosai a magyar bank
jegyekért kárpótlást kérnek eszközöltetni. 

Pyrker Mária tyroli lakos' örökösödési kere
setének mielőbbi elővételét ujabban sürgeti. 

Szeged városa csizmadiaezéhbeli elöljárói az 
1849-ik é^ben a magyar hadsereg részére kiszol
gáltatott munkákért járó 8366 frt 19 kr kifizeté
sét kérik eszközöltetni. 

Torda város képviselő testülete, a nagyvárad
kolozsvár-brassói vasutvonalat Torda városán át 
kéri vezettetni. 

Czifra János volt honvéd huszár fó'százados 
az 1849-ik évben a sebesült honvédek gyógyítá
sára saját erszényéből fordított s még hátralévő 
költségeit megtéríttetni kéri. 

Baranyamegyébe kebelezett Kemse község 
elöljárói a pécsi káptalan ellen indított úrbéri pe-
rök megujithatását, vagy a sérelmes Ítélet enyhíté
sét kérik kíeszközöltetni. 

Török József zemplénmegyei Berzik község-
beli ref. lelkész, 1863, 64, 65-bsn az aszály miatt, 
1866-ban pedig a fagy által okozott tetemes ká
rait panaszolván, az azon évekről hátralévő 159 
frt 96% kr. adóhátralékát elengedtetni kéri. 

Valamennyi kérvény a kérvényi bizottságnak 
adatik át. 

Tisztelt ház! A mai napra a vasúti kölcsön 
tárgyában beadott törvényjavaslat tárgyalása van 
kitűzve. A törvényjavaslat és a jelentés föl fog 
olvastatni. 

GajzágÓ Salamon jegyző (fölolvassa a fór
vényjavaslatot és a bizottsági jelentést.) 

Elnök: Lónyay Menyhért pénzügyminiszter 
ur kért szót. 

Lónyay Menyhért pénzügyéi*: T. ház! 
Hazánkban sokan vannak, kik az eddig elért 
eredményeket kicsiny lik, sőt egyenesen tagadják; 
és tagadják az alkotmányos szabadság és önállás 
tekintetében rövid idő alatt történt haladást: a 
minek oka, hogy nem tekintenek a legközelebb s 
távolabb múltra. Az eddig elért eredményt pedig 
igen kézzel foghatólag és világosan tanúsítja többek 
között azon tény is, hogy most, a nemzet szabadon 
•választott képviselői előtt, annak többségéből ke
letkezett alkotmányos kormány nevében és a ko
ronás király megegyezésével előterjesztett tör
vényjavaslatot a legelső hasznos beruházási köl
csön iránt, melyet Magyarország, a mióta fönáll, 
kötött, itt tárgyaljuk. (Helyeslés.) Már maga azon 
tény, hogy sikerült a magyar kormánynak a je

len mostoha pénzügyi és hitelviszonyok között, a 
birodalom átalakulási korszakában előző egyez
ményt kötni: állapotunk megszilárdítása és jövőnk 
iránti bizalmi szavazat épen azok részéről, kik leg-
bizodalmatlanabbak: a pénzemberek részéről. Már 
maga azon körülmény, hogy hazánk törvényho
zásának alkalma van rendelkezni azon eszközök 
fölött, melyek anyagi fölvirágozását czélozzák: 
világos bizonysága annak, hogy hazánk elérte vég
re azon időszakot, midőn először rendelkezhetik 
önállóan anyagi teendői fölött, midőn tehát ura 
lett saját anyagi jövőjének is. 

Talán szabad magamról elmondanom, hogy 
föl vagyok jogosítva annyira, mint bárki más, 
ezen körülményt nagyra becsülni tudni, ki már 
egy negyed század óta részt vettem minden moz
zanatban, mely hazánk anyagi fejlődésére megkí
sértetett; ki eléggé sajnosán tapasztaltam azon 
számtalan akadályokat, metyekkel meg kellett 
küzdenünk, és csak azon csodálkozom, ha azokra 
visszagondolok, hogy abban nem hagytuk ezen 
törekvést, s mindezek daczára mégis sikerült néha-
néha valami üdvöst alkotnunk. Ha ezek ellenében 
meggondolom, hogy a jelenlegi állapot anyagi 
tekintetben mily nagy előnyöket nyújt : azt hi
szem, bízvást elmondhatom, hogy a következés 
ki fogja mutatni, hogy egy szabad, alkotmányos 
törvényhozással, szabad kormányzattal bíró nem
zet saját anyagi érdekeire nézve rövid egy-két év 
alatt több eredményt fog előmutatni, mint a múlt 
évtizedek alatt kiküzdeni lehetséges volt. (Helyeslés.) 

Eszembe jut — kölcsönről levén szó —• hogy 
most épen két évtizede, midőn azon nagyszerű 
vállalat kezdeményezése alkalmával, mely által 
több mint 200 D mértföldnyi, egy kis királyság
gal fölérő területnek a földmivelés számára való 
elfoglalásáról volt szó —. értem a Tisza-szabá
lyozást, mely több mint 2,000,000 holdnyi terü
leten ad százezreknek foglalkozást, és milliókra 
menő értéket visz a világ piaczára — nyomorult 
400,000 forint fölvétele iránt mennyire fáradozott 
Széchenyi, és csak sok járás-kelés, lótás-futás után 
voltképes kikoldulni egy oly nyomorult összeget, 
mely a mostani kölcsön egy 150-ed részét teszi, és 
ezt is csak az összállam jótállása mellett volt képes 
elnyerni. 

Van tehát egy kis különbség a még általunk 
is átélt hajdan és a jelen között: csak emlékezni 
tudjunk és akarjunk (Tetszés.) 

Föladataink minden irányban nagyok, annyi
val nagyobbak, mennyivel nagyobb elmaradá
sunk ; teendőnk végtelen mind politikai, mind szel
lemi és anyagi tekintetben. 

Anyagi tekintetben kettőztetett munkásságra 
van szükségünk, mert midőn századok mulasztá-

! sait kell pótolni, ez nagy terhek elvállalását tété-
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lezi föl önálló állam-pénzügyünkre; és épen azért, 
hogy ezt megbírhassuk, kell a nemzetgazdasági 
erők emelésére mindent megtenni. A szabad fej
lődés, érdekeink érvényre hozatala, szorgalom és 
munka, takarékosság és az átalános ismeretek ter
jedése nevezetes tényezői lesznek hazánkban az 
anyagi fejlődésnek; de, hogy az előhaladás hatal
masan fejlődhessék, mindenek fölött, a hitelintéz
mények szabad fejlődésén kivül, a tökéletesített 
közlekedési eszközök nagy mérvű létesítése egyik 
fő föladat. A közlekedési eszközök mindenütt ne
vezetes tényezői az anyagi jóllétnek, de hazánk
ban annak első föltételét képezik. Nem szükséges 
ezt bizonyítani; bizonyitá a tapasztalás. Biztos és 
olcsó szállítás, miután nyers termények képezik 
majdnem kizárólag összes készítményünket, az 
anyagi fejlődés első föltétele. A tapasztalás bizo
nyitá, h ogy minden vasút megnyitása, ámbár a szál
lítási árak létező vasutainknál aránylag nagyob
bak, mindenütt emelte a termelést, mindenütt ne
velte, sőt sok helyt megkétszerezte a birtok értékét. 

De hol állunk még közlekedési eszközök te
kintetében ! Ha fölveszszük, hogy Angliában min
den másfél D mértföldre egy mértföld vasiít, Bel
giumban minden két mértföldre esik egy mértföld 
vasút, nálunk pedig jelenleg körülbelül 19 D mért
földre csak egy mértföld vasút esik: be fogjuk 
látni, hogy egyik fő teendő közlekedési eszközök
nek, különösen vasutaknak létesítése. (Helyeslés.) 

A tökéletesített közlekedési eszközök neveze
tes tőkék beruházását igénylik, különösen nálunk, 
hol még ez irányban annyi a teendő. Habár évről 
évre sok milliót ruháznak be a földmivelésre és a 
földmivelési iparágba, készpénz tőkében azonban 
szegény ország lévén, és addig mig eg}^szer eljön 
azon idő, midőn készpénz tőkéink megszaporod
nak, nem várhatván: nem marad más hátra, mint 
a külföld tőkéit ruházni be közlekedési eszközeink 
tökéletesítésére. 

Ezen indokból kért a kormány fölhatalmazást 
az országgyűléstől hasznos beruházások végett egy 
nevezetes kölcsön kötésére ; ezen meghatalmazást 
megnyerte július 2-án. A kölcsön létesítésére föl
használtam a törvényhozás elnapolásának idejét, 
s az első ülés alkalmával kértem egy bizottság ki
küldetését a kölcsön megvizsgálására, és a fölötti 
véleményadás végett, hogy ezen véleménynyel 
együtt a minisztérium által tervezett törvényja
vaslatot előterjeszthessem. 

Engedje meg a tisztelt ház, hogy midőn ezen 
javaslat napirendre kerül, szóljak most magáról a 
kölcsönről. (Halljuk !) 

A július 2-án kelt határozat csak a vasutak 
épitése végett kötendő kölcsönről szólott; azon
ban a kölcsön-szerződésben föntartottam az ország , 
számára azon jogot, hogy a kölcsönből befolyandó I 

összegek egy részét csatornák építésére is fordít
hassa. 

Ezen eltérést a következőkben indokolom: 
A törvényben nincs kifejezve, mennyi részét 

köteles az állam vasutak, mennyit csatornák épí
tésére forditani; ez tehát egyenesen a törvényho
zás tetszésétől függ. 

Tulnépes, nevezetes iparral biró államra 
nézve a vasutak mindenek előtt nagy fontossággal 
birnak; azonban oly államra nézve, mely legin
kább nagy sulyu nyers terményeket szállít, mely
nél nagy fontosságú kérdés lehet a létező termé
szetes vízi utakat egymással kapcsolatba hozni, 
mely a csatornák építésénél, a szállításon kivül, a 
gyakran annyira szükséges öntözést is tekintetbe 
veheti: szükséges volt ezen kölcsönnek bizonyos 
mérsékelt részben csatornák építésére való fordí
tását is föntartani. (Helyedéi,.) 

A kik mindenek előtt vasutakat kivannak, 
meg lesznek azon nyilatkozat által nyugtatva, 
hogy a minisztérium nézete szerint legföljebb két 
csatorna-vonal van, melynek építése mindenek fö
lött szükségesnek mutatkozik, és ezen kölcsönből 
csak mérsékelt, néhány milliónyi összeg lenne a 
csatorna-építésre fordítandó; a csatornákra szük
séges tőke nagyobb része az építést elvállalandó 
társulatok által lenne összehozandó. 

Ezen vonalak egyike és legfontosabbika: a 
Tiszát a Dunával Pestnél összecsatolandó csatorna, 
mely, összekötve egy egész raktár- és dok-rendszer-
rel Pesten olykép, hogy azzal mind a három fővá
rosi vaspálya kapcsolatban lenne, fővárosunk és 
hazánk kereskedési fölvirágzásának előmozdítá
sára nevezetes tényözőül szolgálna, kivált, ha a 
beérkezett áruk értéke kibocsátandó warrantok 
által eladás előtt nagyobbrészt folyóvá tehető. 
Senkisem fogja tagadhatni ezen csatorna nagy 
fontosságát, melyen a Felső- és Közép-Tiszán rako
dott hajók kevés költséggel a raktárakig jöhetné
nek, és az olcsó szállítás mellett az átrakodási költ
ségek is megkimélhetők volnának. E g y nevezetes 
pénzerővel rendelkező társulat ezen fontos munka 
kivitelére alakulóban van. 

A másik csatorna, melynek épitése igen ajánl
ható : az alföldi, mely Tokaj körül kiszakadva a 
Tiszából a Kőrösre vezettetnék; s miután a Tiszát 
a Dunával összekötő csatorna Csongi'ádról indulna 
ki, szoros kapcsolatban lenne a két csatorna egy
mással. Ezen csatorna nem csak termények szál
lítására volna alkalmas, hanem ellátná olcsó kő
vel és épületfával az alföldet s a kőutak építéséi; 
itt is lehetővé tenné; de végre több százezer hold 
öntözésére is szolgálhatna. Miután pedig ezen csa
torna egyszersmind vidéki érdekű, létesítésének 
egyik föltétele volna a vidéki érdekeltség részéről 
való nevezetes hozzájárulás. 

3* 
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Ezekben megfejtvén azon indokokat, melyek-1 

nél fogva a kölcsön egyszersmind csatornák _ épi¬ 
tésére fordítandó — természetesen csak biztos 
jövedelmű, mindenek előtt fontos vonalaknál s mér¬ 
sékelt összegekben — engedje meg a t. ház, hogy 
mielőtt magáról a kölcsönről szólanék, elmondjam 
azon előnyöket, melyek egy ily nevezetes kölcsön 
megkötése által a vasutak készitésének czélszerü 
kivitelénél előállanak. (Halljuk!) _ 

Tudvalevő dolog, hogy a vasutak építésénél 
többrendbeli rendszerek divatoztak. Épített az ál
lam saját költségén, B jó sikerrel mindenütt, hol 
az államhitel elég olcsó tőkét adott az állam ren
delkezésére, különösen Belgiumban és a német bi
rodalom államaiban épültek a legszámosabb állami 
vasutak; a kamatbiztositás rendszere mellett majd
nem mindenütt, Angliát kivéve; de épültek vasu
tak az állam minden segélye nélkül is, mmt Ang
liában, hol egy egyszerű bili által adatnak enge
délyek vállalkozó magán társulatoknak ; épültek 
végre vasutak az állam és magántársulatok együt-
tes működése által is, mint ez Francziaországban 
történt. Melyik rendszer jobb és czélszerübb: az 
egészen relatív dolog; azt mindig az adott viszo
nyok és létező körülmények határozzák meg. 

Hazánkban kizárólag egy rendszert alkal
mazni nem volna tanácsos. 

Az eddig épült vasutak a kamatbiztositási 
rendszer szerint készültek; de annyi áll, hogy 
azon föltételek, melyek mellett hazánkban és ő 
felsége többi országaiban az utolsó időben vasutak 
engedményeztettek, oly nagy terhet rónak az ál
lamra, hogy a vasúthálózat kiépítése egyedül ezen 
mód szerint elviselbetlen volna. A kamat-biztosítá
si rendszer másik hátránya az, hogy a vállalkozó
kat be kell várni, s az állam az időnkint kínálko
zó vállalkozók ajánlataihoz van kötve; ennélfogva 
szabadon nem határozhatja meg a hálózat kiépíté
sének rendjét. (Ugy van !) 

Ha azonban nevezetes tőkével rendelkezik 
az állam, a kamatbiztositást kérő társulatokkal is 
sokkal szabadabban és önállóbban egyezkedhetik. 
A kölcsön által koránsem volna kizárva a magán-
vállalkozás tevékenysége, nem volna kizárva a 
kamatbiztositás alkalmazása sem; sőt a kormány 
jelenben is alkudozásban van az alföldi vasút ka-
matbiztositása iránt. (Helyeslés.) 

Van azonban két vonal, az egyik a kolozsvá
ri, a másik a fiumei, melyeknél időt veszíteni nem 
szalad (Helyeslés), melyeknek építése tehát előleg 
az állam költségén kezdendő meg. Már ezen kö
rülmény is szükségessé teszi a kölcsön megkötését. 

Magáról a kölcsönről és föltételeiről követke
zőket mondhatok. (Halljiűt!) 

A kölcsönkötés mindig a pénzpiacz körülmé
nyeitől függ, és épen azért jövőre nézve szükséges 

• sz a törvényhozásnak nem csak az egyezmény 
megállapításával, de egyszersmind a kölcsön léte
sítésével megbízni a minisztériumot, hogy ez 
a gyakran változó conjecturák előnyeit czélszerü-
en fölhasználhassa. 

A most fölolvasott bizottsági jelentés és törvény
javaslat tanusitj'a, hogy azon kölcsön iránti egyez
mény, mely a bizottsággal közöltetett és melynek 
létesítésével a minisztérium megbízatni javaltatik, 
egy érczpénzbeli kölcsön 50 évi törlesztéssel össze
kötve, mely szerint az állampénztárba valósággal 
és teljes érték szerint befizetett minden 100 ezüst 
forint után 7 s/4 százalék évjáradék fizetendő. Ezen 
évjáradékok lefizetése után a kölcsön teljesen tör
lesztve lesz. Ezen föltétel ki van fejezve a törvény
javaslat első pontjában, mely szerint a befizetendő 
60,000,000 forint után 4,650,000 frt évi járadék 
van kötelezve; ennélfogva az évjáradék a való
sággal folyóvá teendő összegnek 7 % százalékát 
teszi. Meg kell még jegyeznem, hogy ezen évjára
dék félévenkint fizettetik, és tart 50 egymás után 
következő évekig: ha tehát a nem egészen egy 
harmad százalékot tevő törlesztési összeget leszá
mítjuk, a kölcsön valóságos kamatlába megközelí
tőleg 7 '/, százalék. 

A törvényjavaslat második pontja kifejezi, 
hogy a törlesztés 50 évig tar t : ennélfogva 50 év 
múlva mindazon munkálatok, melyek ezen köl
csön erejével létesültek, az állam tehermentes tu
lajdonává válnak. 

A törlesztési tervet közöltem a kiküldött bi
zottsággal. 

Az államra nézve lényeges föltétel tehát ben-
foglaltatik magának a törvényjavaslatnak első és 
második pontjában. A kölcsönnek kibocsátása 
ezen alapon történik, s miután az évjáradék ösz-
szege és időtartama tudva van, oly alakot választ
hat a kormány a kibocsátásnál, mely az aláírókra 
nézve a legelőnyösebbnek látszik; a szándékolt 
alak pedig, mint a bizottsággal részletesen közöl
tetett : 120 frtnyi vagy 300 franknyi, 5 százalékot 
kamatozó kötvények kibocsátása. 

A törvényjavaslat 3, 4 és 5-dik pontjai tartal
mazzák azon előnyöket, melyek ezen kölcsön alá
íróinak biztosittatnak. Ezen előnyök mindenek előtt, 
hogy a kölcsön biztosítására szolgálnak a belőle 
építendő vasutak és csatornák s hogy a kölcsön 
azokra, mint zálogra, első helyen bekebeleztetik ; 
továbbá, hogy a kölcsönért az állam összes jöve
delmeivel is kezeskedik; végre, hogy e kölcsön 
kötvényei és kamatszelvényei jelenben és jövőben 

, illeték- és adómentesek. -
A törvényjavaslat többi két pontja, a 6-dik 

és 7-dik meghatározza, hogy ezen kölcsön csak 
azon vasutakra és csatornákra fordítható, melyek
nek építését a törvényhozás elrendelte; végre, 
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hogy a kölcsön fölhasználásáról és állapota kimu
tatásáról a pénzügyminiszter évenkint számolni 
tartozik. 

Ezen kölcsön kibocsátása iránt egyezmény 
köttetett egy frankfurti házzal, b. .Haber Mórral, 
ki a kibocsátás iránt a párizsi legjobb hitelben álló 
„Société générale pour favoriser le développement 
du commerce et de 1' industrie" társulattal szö
vetkezett. 

Haber a kölcsön két harmadára nézve magát 
kötelezőleg szerződött, és e végből két millió frank 
biztositékot le is tett; azonban fentartotta magá
nak azon jogot, hogy a kölcsön utolsó harmadát 
is, az eredeti kötési árakon, átvehesse, vagy mind
járt, vagy a befizetési határidők tartama alatt. 
Ezért emiitettem, hogy a kölcsön által 40,000,000 
ft és esetleg 60,000,000 ft fog az állam pénztárba 
befolyni; azaz: ha azonnal az egész összeg iratik 
alá. az egész összeg fog kibocsáttatni; ha kevesebb 
Íratnék alá, Haber 40,000,000 ft befizetésére a biz
tosíték által kötelezve van. Természetes, hogy ez 
esetben a hátralevő összeg az állam pénztárában 
marad és azt a befizetési határidők után az állani 
tetszése szerint hozhatja piaczra. 

Végre még két körülményt kell megemlíte
nem, hogy a t. ház a kölcsönkötés minden lénye
ges körülményével ismeretes legyen. 

A befizetés 12 egyenlő részletben történik 
két év leforgása alatt ; tehát minden második hó
ra esik egy befizetés; azonban szabadságában áll 
a kölcsönt aláíróknak azt előbb is befizetni. Az év-
járadékok egész összegben fizettetvén be, a köl
csönt kötő a még ki nem fizetett összegek után 
azon kamattal terheltetik meg, mely a kölesöntől 
jár, azaz 7 l/2 százalékkal: a mi annyit tesz, hogy 
a be nem fizetett összegeknek megfelelő 7 '/2 szá
zalék az évjáradéki fizetéseknél mindaddig levo
násba hozatik,mig azon összegek be nem fizettetnek. 

A másik még fölemlítendő körülmény, hogy 
— a kölcsön, aláírás végett, Magyarországban is 
kitétetvén — miután nevezetes túljegyzés esete 
állhatna elő, a Magyarországban aláírandó össze
gekre nézve kiköttem, hogy azok az egész kölcsön
nek egy negyedén alul le nem szállíthatók. (He
lyeslés.) 

A törvényjavaslatban azonban nem volt szük
séges ezen körülményeket megemlíteni, valamint 
azon személyeket sem, kikkel az egyezmény köt
tetett, miután a pénzpiacz vásárai a politikai körül
ményektől függenek, s a minisztérium föladata a 
törvény által nyert fölhatalmazást a legkedvezőbb 
időben és módon, a törvény korlátai közt, érvé
nyesíteni. (Helyeslés.) 

A kölcsönre vonatkozó részleteket előadva, 
az egyezkedési menetre nézve még annyit mond
hatok, hogy ezen kényes természetű ügyben igye

keztem minden kínálkozó alkalmat és combinatiót 
fölhasználni; senki ajánlatát ki nem zártam, sőt, 
a mennyire lehetett, igyekeztem, versenyt költeni, s 
végre azon ajánlat mellett maradtam, mely leg
kedvezőbbnek látszott. (Helyeslés.) A bécsi pénz-
tőzsérek ajánlatai (Halljuk! Halljuk!) mind a for
mára, mind a lényegre nézve olyanok voltak, 
melyeket el nem fogadhattam. [Atalános helyeslés.) 

Az, hogy a kölcsön ezüstbén köttetett, igen 
természetes: mindaddig, mig az ágió, ingadozá
saival, fen fog állani, külföldi pénztőkét másként 
nem fogunk kapni. Kiegyenlíti ezt azonban azon 
körülmény, hogy a befizetés is ezüst és arany ér
tékben történik. Továbbá kamatbiztositás mellett 
vasutakat kiadni máskép nem is lehet: tehát, ha 
ezen rendszert veszszük igénybe, ez esetben is az 
államra vállalandó kötelezettség érczpénz érték
beli lett volna. 

Engedje meg a t. ház, hogy még elmondjam 
egyéni nézetemet néhány, a kölcsönre vonatkozó 
körülmény iránt, [Halljuk !) s különösen, hogy szól
jak arról, olcsónak tartom-e ezen kölcsönt, vagy 
drágának közgazdasági és pénzügvi tekintetben. 
[Halljuk! Halljuk!) 

Nézetem szerint minden kölcsön, legyen az 
bármily csekély kamatú, például 3 °/0, az államra 
nézve igen drága, ha improductiv czélokra hasz
náltatik fel, miután az ilyen kölcsönnél a tőke ele
nyészik, a teher pedig nemzedékről nemzedékre 
megmarad. (Ugy van!) 

Másrészt minden kölcsön, mely productiv 
czélokra vétetik föl, és olykép ruháztatik be, hogy 
általa uj nevezetes érték teremtetik, melynek egye
nes és közvetett haszna fölülhaladja a kötelezett 
évjáradékot: még ha drágának látszanék is, olcsó 
kölcsön. Ha ezen kölcsön ugyanis ugy ruháztatik 
be, hogy a belőle előállított uj értékek az év-
járadéknak nevezetes részét fedezik és közvet
ve nagyban emelik az összes nemzeti értéket 
élénkítik a létező forgalmat , sőt nem léte
zőt teremtnek, a közel fekvő birtokok értékét 
emelik és az érdekelt vidéket uj munkásságra ösz
tönzik, valamely iparág kifejtésére adnak alkal
mat, az épités folytán uj tőkeértékek keletkezésére 
szolgáltatnak módot: ezen esetben még a nagyka-
matu kölcsön is olcsónak mondható. De van még 
egy más szempont is, és ez tisztán pénzügyi, mely 
minden kölcsönnél tekintetbe veendő: és ez az, 
vajon a létesítendő kölcsön, viszonyítva a legkö
zelebb időben kötött kölcsönökhöz, viszonyítva a 
politikai tekintetben hasonló viszonyok közt levők 
kölcsöneihez, kedvezően állja-e ki az összehason
lítást? [Halljuk!) 

Közgazdasági szempontból véve föl a dolgot, 
azt merem állítani, hogy a kölcsön olcsó, mert 
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nem improduetiv czélokra vétetik föl; mert meg 
vagyok győződve, hogy ha a létesitendő munkák 
után befolyó jövedelem mindjárt az első években 
nem fogná is a kötelezett évjáradékot egészen fö-
dözni: a létesített munkák, a nemzetgazdasági erők 
gyors kifejlődésére, a közvagyonosodás emelésére, 
ennélfogva az adóképesség emelésére nevezetes 
befolyással lesznek. 

Ha ezen kölesönt pénzügyi szempontból más 
rendezett pénzügy gyei bíró államoknak, például 
Angliának vagy Poroszországnak legközelebbi 
időkben kötött kölcsöneihez hasonlitjuk: ugy ezen 
kölcsön bizonyára drága, mert fölötte áll azon 
kamatlábnak, mely ott rendesen fizettetik; de ha 
hasonlitjuk az utóbbi időben kötött osztrák köl
csönökhöz : ugy azt még jutányosnak kell mon
danunk, így például, ha fölveszszük árkeletét az 
1866-dik évi úgynevezett záloglevél-k ölesönnek, 
mely bizományba adatott, és ha azt 7 % % köl
csönre átszámítjuk, ugy 91 ezüst ft kerül 7 % % -
ba ; holott az előterjesztett kölcsönnél 7 % % után 
100 ft fizettetik be: tehát ez 10%-kai jobb. Az 
1865-diki évi osztrák 5% ezüst kölcsön, mely 
146,938,800 ftról szól, 90,000,000 ezüst ftot 
hozott; ennélfogva ennél 7 % százalékot számitva, 
80 ftra esik ennyi kamat: tehát a magyar vasúti 
kölcsön 25 százalékkal előnyösebb. 

De ha ezen kölcsönt összehasonlítjuk az utol
só kamatbiztositási engedélyekkel, annak ezek fö
lötti előnye világosan kitűnik. (Halljuk!) Az er
délyi vasút, az aradit értem, előszámitás szerint 
kerül 22,000,000 ftba papiros pénzben, 2 5 % agiót 
fölvéve ezüstben 17%0 millióba; nem 50, mint a 
mi kölcsönünknél, de 90 évre van biztositva, még 
pedig 1,872,000 fttal, mi 7 % % számítva, meg
felel 73 J/5 ftnak : ennélfogva ezen biztosítás többe 
kerül, mint 10 meg fél százalékba. A kassa-oder-
bergi vasút kerül 36,000,000 ftba papírpénzben, 
mi ezüstben 28,800,000 forintot tesz. A biztosí
tás 90 évre terjed, és évenkint 3,016,000 ftot tesz: 
tehát 7 % % biztosíttatik 74 forintra, a mi megint 
10 % százalékos pénz. Hasonló a számitás az úgy
nevezett Eudolf-pályánál. Bármennyire fontos a 
vasutak építése, ily áldozatokkal a kamatbiztosi -
tás mellett épiteni nem lehet. Tehát fölvéve a czélt, 
melyre ezen kölcsön köttetett, olcsónak mondhatni. 

Azonban, hogy ne csak átalában véve hasz
nos, de egyszersmind lehetőleg hasznos és legke-
vésbbé terhes legyen e kölcsön, a befolyandó pén
zek elhelyezésénél, a kivitelnél egy irányeszmét kell 
szem előtt tartanunk: ez pedig az, hogy igyekezzünk 
ezen pénzerővel minél többet létesiteni, tehát le
hetőleg olcsón építeni, és oly vonalakat létesiteni, 
melyek midőn egyrészt a legfontosabb érdekek
nek felelnek meg, másrészt egyszersmind legbővebb 
jövedelmezést ígérnek. (Helyeslés.) 

A vonalak fölötti határozás a törvényhozás 
feladata; a végrehajtás, tehát a pénz czélszerü 
elhelyezése a kormányt illeti. U g y hiszem, rövid 
idő múlva alkalma lesz a minisztériumnak jelentést 
tennie arról, hogy az ország által kivánt vonala
kon az épités minden irányban megkezdődött. A 
pénz hasznos beruházását illetőleg, azt hiszem, azon 
kell lenni, hogy a befektetés takarékosan menjen 
véghez. (Helyeslés.) 

Nincs most helyén a befektetés főbb elveit 
elmondani; csakis annyit legyen szabad megje
gyeznem, hogy nem tartom a kormány feladatá
nak a vasut-épitést minden egyes részleteiben sa
ját költségén eszközölni ; de föladata megállapí
tani a lehető legezélszerübb építési módot, ezen 
számitások alapján az egyes vonalok építését biz
tos vállalkozóknak kiadni és azt ellenőrizni; a kész 
vasutak üzletét ismét nem saját költségére vinni, 
de azt e czélra alakult társulatoknak kiadni: mert 
a tapasztalás azt bizonyitá, hogy az állam maga 
legjobb akarat mellett is drágábban épit s drá
gábban kezeli az üzletet. 

Megemlítem e helyütt, hogy két vonalra néz
ve, melyeknek kiépítését az országos határozat 
elrendelte, már oly kedvező eredményt értem el, 
hogy ezen 31 mértföldnyi vasút — mértföldenkint 
347,000 forintért papírpénzben — körülbelül 
11,000,000 ftért papírpénzben, tehát esüstben 
2 5 % agió mellett 8,800,090 ftért, a földkibecs-
lést és az üzleti fölszerelést ide nem számítva, már 
jelenben kiadható, és a munkálat, mihelyt a ki
sajátítás véghez ment, azonnal megkezdődhetik. 

Szándékosan idézem ezen esetet, hogy mind 
a tisztelt ház lássa azon irányt, melyet követni 
czélszerünek látok, mind a kölcsönt adók már elő
re meggyőződhessenek arról, hogy a nekik nyúj
tott jelzálog biztos értéket fog képviselni. 

Ha ily módon történik a beruházás, a köl
csön az államra nézve bizonyosan terhes nem lesz. 

Vegyük föl ezen esetet. Ha a 31 mértföldnyi 
vasút, az időközi kamatokkal együtt és a földki-
becsléssel, kerekszámban 10,000,000 ezüst ftba ke
rülne is, a fizetendő évjáradék 775,000 ftot tenne. 
De a tapasztalás Magyarországban azt bizonyí
totta, hogy a vasutak megnyitásánál mindjárt a 
kezdetben egy mértföldnyi vasútra 20,000 ft tiszta 
jövedelem esik. Ha tehát 31 mértföldnyi vasutat 
veszünk föl, ez évenkint 620,000 ftnyi jövedelmet 
hajt. Minő teher hárul már most ezen fölvett eset
ben az államra? Évenkint 155,000 ft. Miután to
vábbá a tapasztalás azt mutatja, hogy Magyaror
szágon a vasutak évenkint egj mértföldre rendesen 
1000 fttal többet jövedelmeznek, körülbelül 5—6 
év múlva el volna érve azon idő, midőn a beruhá
zott tőke után eső évjáradék teljesen fedezve lesz ; 
holott, ha a kamatbiztositás mellett volnának ezen 
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vonalak létesítendők, sokkal nagyobb ávjáradék-
nak lekötelezése volna szükséges; és a mi még ne
vezetes körülmény, a kamatbiztositás, az eddigi 
szokás szerint nem 50, hanem 90 évre adatnék; 
és végié a kamatbiztositásnál az állam vállalná 
magára a kezdet terheit a nélkül, hogy a jövő elő
nyeiben részesülne. 

A minisztérium, mihelyt a kölcsön nyilvános 
aláírása be lesz fejezve, elő fogja terjeszteni a tisz
telt háznak a hová fordítás iránti javaslatát, és 
azon törvényjavaslatokat, melyek ezen tárgygyal 
kapcsolatban vannak : igy mindenek előtt törvény
javaslatot a létesítendő vasutaknak és csatornák
nak egy telekkönyvbe való beigtatása iránt, mi 
már azért is szükséges, mivel, a kölcsönszerződés 
értelme szerint, a kölcsön ezen vasutakra és csator
nákra első helyen bekebelezendő; továbbá a kisa
játítás iránti törvényjavaslatot. 

Szükséges azután még a magántársulatok ál
tal eazközlendő vállalatok előmozdítását is törvény 
által szabályozni. Az államtól ugyanis azt várni, 
hogy maga és saját költségein épitse a közlekedési 
rendszernek minden részletét, bizonyára alig lehet, 
és ez oly föladat, melynek egy állam sem felelhet 
meg. Franeziaország eléggé centralizált állam és 
mégis az úgynevezett vidéki érdekű vasutak léte
sítésére a magántársulatok munkásságát és a vidé
kek érdekeltségének hozzájárulását követeli. E sze
rint hazánk sem vállalhat nagyobb terhet, mint a 
mely a fő forgalmi vonalak létesítésére szükséges. 

Szükséges végre még azon módok kijelölése 
is, melyek mellett a vidéki érdekeltek, ha a meg
határozandó feltételeknek eleget tesznek, közmun
kák előállításánál az állam segélyére számolhatnak. 

Vannak, kik azt jósolják, hogy ezen kölcsön 
létesítése akadályokkal fog járni. Akadályokra 
a legbiztosabb előszámitás is akadhat, különösen a 
pénzpiaczra hathatnak előre ki nem számitható kö
rülmények. Ha nem csak kölcsön-egyezmény kö
tésével, de létesítésével is meg lettem volna bízva, 
nem kételkedem, hogy augusztus havában a köl
csön egész összege fedeztetett volna. 

Vannak olyanok is, kik meg nem foghatják, 
mi által volna a magyar állam följogosítva olcsóbb 
kölcsönt kötni, mint a birodalomnak utolsó kölcsö
nei. De én azt hiszem, hogy oly kölcsön, melyet 
oly alkotmányos ország törvényhozása szavazott 
meg és koronázott fejedelme szentesitett, mely ho
zott törvényeihez mindenkor és minden körülmé
nyek között ritka kitartással ragaszkodott, mely 
azt nem improductiv kiadásokra, hanem hasznos 
kiadásokra, még pedig a legnagyobb takarékos
sággal és óvatosssággal kivánja fordítani, melynél 
az ily hasznos beruházások a nemzeti vagyon föl
emelésére sokszorosan hatnak, mely nem azon 
nemzetekhez tartozik, melyek már elérték fejlődé-

sök tetőpontját, de a melynél az ifjú erö' a fejlő
dés pezsgő korában van, és mely a szabad fejlődés 
folytán rövid időn nevezetes eló'haladást képes ten
ni : ily kölcsön bizonyára kedvezőbb föltételek mel
letti hitelre érdemes. (Élénk tetszés, éljenzés.) 

E l n ö k : Senkisem levén szólásra följegyezve, 
azon kérdést intézem a t. házhoz, elfogadja-e a tör
vényjavaslatot átalánosságban, a részletes tárgya
lás alapjául ? A kik elfogadják, méltóztassanak föl-
állani. (Csaknem az egész ház föláll) A t. ház a tör
vényjavaslatot átalánosságban elfogadja. Követke
zik a részletes tárgyalás. Jegyző ur a törvényja
vaslatot czikkenkint fogja fölolvasni. 

Gajzágó S a l a m o n j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat czimét. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Ennélfogva a czim marad. 
Gajzágó Salamon jegyző (olvassa a tör

vényjavaslat 1. §-át.) Zsedényi képviselő ur e sza
kaszra nézve a következő módositványt adta be : 
„Módositvány a vasutak és csatornák építése végett 
létesítendő kölcsönről szóló törvényjavaslat iránt. 
Az I. §. ezen első szavai helyett: „Azon egyezmény 
alapján, melyet a pénzügyminiszter az 1867. évi 
július 2-án kelt országos határozat folytán kötött* 
tétessenek a következő szavak: „Az 1867. évi jú
lius 2-án kelt országos határozat folytán.íc 

Zsedényi E d e : Én ezen módositványom sze
rint azon pontot, mely az egyezményt megemlí
ti, kihagyatni kívánom a következő okoknál fogva : 

Először azért, mert midőn a törvényhozó testü
let legünnepélyesebb nyilatkozatában, a törvény
ben azt rendeli, hogy azon egyezmény alapján, 
melyet a pénzügyminiszter kötött, a minisztérium 
létesítse a kölcsönt, az ege'sz országban nem ural-
kodhatik más nézet, mint az, hogy az országgyű
lés ismeri és tárgyalta azon egyezményt, melyet 
a törvény említ. Pedig mi azt se nem ismerjük, 
se nem tárgyaltuk, hanem a kiküldött bizottság 
jelentéséből tudunk annyit, hogy a pénzügymi
niszter ezen egyezményt eléje terjesztette és hogy 
annak némely pontjai a törvényben foglaltatnak; 
de többi tartalmát nem ismerve, voltaképen a tör
vényhozó test arra nem is hivatkozhatik. 

Másik okom az, hogy ha ezen egyezményre 
való hivatkozás a törvényben megmarad, akkor 
nem ismernők el a kiküldött bizottságnak azon ál
lítását, hogy a pénzügyminiszter a kölcsön felté
teleit és módozatait saját felelősségére fogja meg
állapítani : mert ha az országgyűlés azon egyez
mény alapján, mely épen a kölcsönfelvétel mó
dozatairól szól, rendeli a kölcsön létesítését, ak
kor a felelősséget önmagára vállalja, és a pénzügy
minisztert ez alól fölmenti, a mi parlamenti al
kotmányunk mellett anomália volna. 

Végre harmadik okom az, hogy midőn a köl
csön veendő sommá kijelölésénél a törvényben egy-
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addig folytatja, mig nem csak a már ez ülésszakra 
határozatilag rendeltetett nemzetiségi, vallásegyeu-
lőségi és erdélyi uniói kérdések meg nem oldatnak, 
hanem a megyék és községek rendezése, a mellék
jövedelmek, monopóliumok, accisák, stb., továbbá 
az urbériség maradványai, a szőlődézsma és a ki
sebb úgynevezett királyi haszonvételek alkotmány-
szerű tárgyalásai be nem fejeztetnek és a jövő évi 
minden adók meg nem szavaztatnak." 

E l n ö k : Besze János ur indítványa ki fog 
nyomatni, annak rendje szerint kiosztatni és tár
gyalásra kitüzetni '). 

A nemzetiségi kérdés tárgyában kiküldött 
nagy bizottság tagjait kérem, hogy holnap dél
előtt 10 órakor méltóztassanak az ideiglenes or
szágházban megjelenni. 

A hányad és államadósságok tárgyában ki
küldött bizottság irományai még ma este fognak a 
nyomdában elkészülni; s holnap reggel fognak a 
t. ház tagjai közt kiosztatni. Ennélfogva mármost 
volna szükséges az iránt intézkedni, mikor jöje-
nek össze az osztályok. 

Ghyczy K á l m á n : A házszabályokban, ugy 
emlékszem, az mondatik, hogy a bizottsági jelen
téseknek felolvasásakor határoztassék meg tárgya
lási határidejűk is ; de ott van, az ezt megelőző sza
kaszban, mindjárt, hogy az ilyetén beadványok
nak fölolvastatásuk előtt három nappal előbb ki
nyomatva a t. ház tagjai közt ki kell osztva lenni. 
Atárgyalásikatáridő meghatározása tehát szorosan 
a szabályokhoz képest csak a kiosztás után három 
nappal történhetik meg. Ennélfogva kérésem az 
volna, hogy, tekintve ezen beadványok nagy fon
tosságát is, várjuk be előbb az iratok kiosztását, 
hogy a t. tagok, kik azokat még nem ismerik,leg
alább fölületes ismeretet szerezhessenek magoknak, 
és azután három nap közbevetésével határoztassék 
meg a tárgyalás rendje, {Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva, mint Grhyczy Kálmán 
képviselő ur előterjeszteni méltóztatott, a kiosztás 
után tartandó ülésben fog a tárgyalási nap meg-
határoztatni. 

szersmind a kamatok maximumát kimondjuk, azon 
határig mentünk, melyen tnl a törvényhozó testü
let pénzügyi tekintetből tovább nem mehet: mert 
a napi események, a pénzpiaczok viszonyai, és 
azokkal együtt a kölcsönfelvétel módozatai is vál
tozhatnak, főleg a jelen kölcsönnél, mely több éy-
re és több részletre van osztva; szentesítve pedig 
ezen egyezményt, saját kezünkkel kötnok meg a 
pénzügyminiszter kezét, ugy hogy a pénzpiacz 
kedvező fordulatának hasznát nem vehetné. 

Azért szükségesnek tartom az egyezmény ki
hagyását, és módositványom elfogadását. {He
lyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: A minisz 
terium részéről a törvényjavaslatot máskép fogal
mazni nem lehetett: mert a megbizás az volt, hogy 
a minisztérium egyezményt kössön és azt a tör
vényhozásnak jelentse be. Azonban belátván az 
indokok fontosságát, melyeket tisztelt barátom 
Zsedényi Ede előhozott, a módositványnyal magam 
is egyetértek, annál inkább, mert a határok ki van
nak szabva, melyek közt a pénzügyminiszter mo
zog, és azon határok között mozoghatott csak a 
minisztérium. (Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni a módosit-
ványt? (Elfogad/juh !) Ennélfogva a kezdő szavak 
egészen ezen szóig: „kötött" elmaradnak, és a kö
vetkező szavak tétetnek : „Az 1867-dik évi július 
2-kán kelt országos határozat folytán/' 

Gajzágó Sa lamon jegyző (olvassa a fór
vényjavaslat 2—7-dik szakaszait, melyek egyenkint 
elfogadtatnak.) 

Elnök: Jegyző ur most az egész törvényja
vaslatot ugy, a mint elfogadtatott, föl fogja ol
vasni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa az égést 
törvényjavaslatot, a mint elfogadtatott.) 

Elnök: Méltóztatik a t. ház igy módositva, 
a mint fölolvastatott, elfogadni a törvényjavasla
tot ? (Elfogadjuk!) A házszabályok 74-dik §-a azt 
mondja: „A czikkenkinti tárgyalás bevégeztével, 
törvényjavaslatoknál az egészre nézve egy nap köz
bejöttével történik szavazás." E vég szavazás te
kintetéből tehát holnapután 11 órakor ülés fog 
tartatni, s minthogy a mélt. főrendeknek is alkal
masint holnapután lesz ülésök, jegyző ur mindjárt 
át fogja vinni hozzájok a törvényjavaslatot. 

Besze János: Mélyen tisztelt képviselőház! 
E g y indítványt teszek a ház asztalára, melynek in
dokolását, ha majd a napi rendre kerül, hasonló
képen teljesíteni fogom. Fölolvasom ; rövid; elég
gé indokolja magamagát. 

(Fölolvassa:) „Határozzad a képviselö'ház,hogy 
jelen ülésszaka tanácskozásait szakadatlanul mind-

Tisza K á l m á n : A végzést helyesebben ek
ként kérném kimondatni: „A kiosztás után lega
lább három nap közbejöttével tartandó ülésben." 

E l n ö k : Tehát a kiosztás után legalább há
rom nap közbejöttével tartandó ülésben fog a tár
gyalási határnap kitüzetni. 

Egyéb tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik d. e. 11 y„ órakor. 

^Lásd az Irományok 144-dik számát. 
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CLIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 12-dikén 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : Sipos Ferencz kérvénye szabadságért, mely megadatik : Böszörményi László vizsgálati jelen
tése a félegyházi első képviselőválasztásról. A vasutkölcsöni törvényjavaslat végleges szavazásban elfogadtatik a a főrendekhez át
küldetik. A Trifunácz Pál választása ellen érkezett panasz mellőztetik. Sztojacskovies Sándor, Gull József, Halmossy Endre, Pap
falvi Konstantin, Majthényi József b., Berde Mózses, Noszlopy Antal és Pap Máté igazoltatnak s az osztályokba Boroztatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Lény iy Menyhért, Wenckheim 
Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 l/l órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét fogja vezetni G-ajzágó Salamon, a 
szólani kívánókat pedig jegyzi Radics Ákos. Az 
utolsó ülés jegyzökönyve fog hitelesíttetni. 

Gajzágő S a l a m o n j e g y z ő (olvassa az októ
ber 10-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Sípos Ferencz képviselő úr egészsé
ge helyreállítása tekintetéből négyheti szabadság
időt kér. (Megadatik.) 

Böszörményi László képviselő úr a Hrabovsz-
ky Zsigmond képviselő első választását tárgyazó 
vizsgálati jelentését beadta, a költségekből fönma-
radt 1 frt 8 krral együtt. A jelentés át fog tétetni 
az állandó igazoló bizottsághoz, hogy e jelentést a 
második választás folytán beadott megbizó levéllel 
vegye tárgyalás alá. Az a kérdés, mi történjék az 
1 forint 8 krral ? (Fölkiáltások: A pénztárba tétes
sék!) Félegyháza városa lefizette a költségeket; a 
kérdés tehát csak az, hogy a költségek tökéletesen 
le vannak-e fizetve, mert ezen esetben az 1 frt 8 
kr Félegyháza városának visszaadandó. 

B ó n i s S á m u e l : Ki kell adni a számvevő 
küldöttségnek, hogy az vesse össze, vajon egészen 
le van-e téve a költség, mely esetben ez összeg 
Félegyháza városának visszaadandó. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva ez nem az állandó iga
zolóbizottságnak, hanem a számvevő bizottságnak 
fog kiadatni jelentéstétel végett. 

A mai ülés fő tárgya a vasúti kölcsön ügyé
ben beadott törvényjavaslat végső megszavazása. 
A jegyző úr föl fogja olvasni a törvényjavaslatot. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa a vasu
tak és csatornák építése végett létesítendő kölcsönről 
szóló törvényjavaslatot) 

E l n ö k : A kik a fölolvasott törvényjavaslatot 
végleg elfogadják, méltóztassanak fölállani. (Meg-

KÉPV. H. NAPI.Ó. 186% v. 

történik.) A vasúti kölcsön tárgyában a kormány 
által beadott törvényjavaslatot a tisztelt ház vég
leg elfogadja '). 

Most némely igazolási kérdés tárgyalása kö -
vetkezik. 

Gajzágő Salamon előadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését a Trifunácz Pál 
Torontálmegye basahidi választókerülete már igazolt 
képviselője ellen beadott folyamodás tárgyában. A bi
zottság e kérvényt, mint a mely a szabályszerű 30 na
pi határidő után érkezeti be, figyelembe nem vehetőnek 
véleményezi. Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizo ttság véle
ményét? (Elfogadjuk!) 

Gajzágő S a l a m o n e lőadó (olvassa az iga
zoló bizottság jelentését Zombor sz. kir. városa képvi
selője Sztojacskovics Smdor választása tárgyában. A 
bizottság a szabályszerű 30 napi határidő föntartása 
mellett fóltételes igazolást véleménye:. Hdyeslés.) 

E l n ö k : Sztojacskovics Sándor képviselő föl
tételesen igazoltatik. 

Gajzágó S a l a m o n e lőadó (olvassa az iga
zoló bizottság véleményéi Gull József s ?gesvári válasz
tó kerületi képviselő választása tárgyában. A bizott
ság a nevezett képviselőt végleg igazoltatni vélemé
nyezi. Helyeslés.) 

Elnök: Gull József képviselő végleg igazol
tatik . 

Gajzágó S a l a m o n e lőadó (olvassa az iga
zoló bizottság jelentését Sopronmegye nagybaromi vá
lasztó kerülete képviselője Halmossy Endre választása 
tárgyában. A bízott :ág Halmossy Endrét a végleg iga
zolt képviselők sorába véleményezi igtatni. Helyeslés.) 

E l n ö k : Halmossy Endre végleg igazoltatik. 
Gajzágó S a l a m o n e l ő a d ó (olvassa az iga

zoló bizottság jelentését Alsó-Fehér megye vingárdi vá
lasztókerülete képviselője Papfalvi Konstantin válasz
tása iránt. A bizottság a nevezett képviselőt végleg 
igazoltatni véleményezi. Helyeslés.) 

*) Lásd az Irományok 145-dik számát. 
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Elnök: Papfalvi Konstantin végleg igazol-
tátik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az iga
zoló bizottság jelentését Baranyamegye mágocsi vá
lasztó kerülete képviselője Majthényi József b. válasz
tása ügyélen. A bizottság a nevezett képviselőt a 30 
napi határidő fóntartása mellett igazoltatni vélemé
nyezi. Helyeslés.) 

Elnök : Majthényi József b. föltételesen iga
zoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az iga
zoló bizottság jelentését Berde Mózses Háromszék sep-
si- és miklósvárszéki képviselője választása tárgyában. 
A bizottság a 30 napi határidő fóntartása mellett 
igazolást véleményez. Helyeslés.) 

Elnök: Berde Mózses képviselő föltételesen 
igazoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az iga
zoló bizottság jelentését Sopronmegye csornai választó 
kerülete képviselője Noszlopy Antal választása ügyé
ben. A bizottság a 30 napi határidő fóntartása mel
lett igazolást véleményez. Helyeslés.) 

Elnök: Noszlopy Antal képviselő föltételesen 
igazoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az iga
zoló bizottság jelentését Fogaras vidéke felső választó 
kerülete képviselője Pap Máté választása ügyében. A 
bizottság Pap Mátét a 30 napi határidő fóntartása 
mellett igazoltatni véleményezi. Helyeslés.) 

Elnök: Pap Máté képviselő föltételesen iga
zoltatik. 

Az osztályokba való beosztással a IX-dik osz
tályig jutottunk. Most tehát az első osztály követ
kezik. (Kihúzza a czédulákat.) Az első' osztályba 
jő Berde Mózses ; a másodikba Stojacskovies Sán
dor ; a harmadikba Gull József; a negyedikbe 
Noszlopy Antal; az ötödikbe Halmossy Endre; a 
hatodikban több képviselő van, mint a többiben, 
abba tehát most senki se sorozandó; a hetedikbe 
jő Papfalvi Konstantin ; a nyolczadikba Majthényi 
József b . ; a kilenezedikbe Pap Máté. 

A vasúti kölcsönről szóló törvényjavaslatot 
még ma fogja Gajzágó Salamon jegyző átvinni a 
mélt. főrendekhez, a miért a mai ülés jegyzőköny
ve hitelesítendő. E végből fölfüggesztem az ülést 
10 perezre. 

(Tizpereznyi szünet múlva:) A mai ülés jegy
zőkönyve fog hitelesíttetni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa az ülés 
jegyzökönyvét.) 

Elnök: A jegyzőkönyvnek a vasúti kölcsön
re vonatkozó kivonatát Gajzágó Salamon jegyző 
ur át fogja vinni a mélt. főrendeknek ma tartandó 
ülésébe. 

T. ház! A hányad ügyében tett jelentés, a 
mellékletekkel együtt, valamint az illető törvény

javaslatok ki vannak nyomatva és már osztatnak 
a t. tagok között. Most a határnapra nézve, me
lyen ezek az osztályokban tárgyalás alá volnának 
veendők, Lónyay Menyhért miniszter ur kivan 
szólani. (Halljuk!) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter; 
A hányad tárgyában kiküldött országos küldöttség
nek jelentése ki van nyomva és a t. ház tagjai közt 
ki van osztva. (Fölkiáltások: Nincs!) Ma még min
den esetre kezében lesz a t. ház azon tagjainak 
is, kik eddig még nem kapták meg. Továbbá azon 
három törvényjavaslat, melyet a minisztérium en
nek folytán a t. ház elé terjesztett és mely már 
néhány nappal ezelőtt fölolvastatott, szintén ki 
van nyomva és hasonlag kiosztatik. Miután ezen 
tárgyhoz fontos és részletes adatok vannak csatol
va, minden esetre szükséges, hogy a t. ház minden 
tagja, mielőtt az osztályok a tárgyalást megkez
dik, azokat átnézhesse, tehát kellő idő hagyandó 
e tárgy tanulmányozására annak az osztályokban 
történendő tárgyalása előtt. Másrészt azonban bá
tor vagyok a t. házat azon körülményre figyelmez
tetni, hogy épen azon országos határozat, mely 
által az országos küldöttség kiküldetett, kifejezi, 
hogy a tárgyalásokat már azért is szükséges azon
nal megkezdeni, hogy még ezen év folytán ren
des budgetet lehessen a ház elé terjeszteni, hogy 
tehát a jövő évben már rendes költségvetéssel le
hessen a pénzügyi igazgatást vezetni. Ezek foly
tán nem volna czélszerü hosszabb határidőt kitűz
ni, és talán hat nap elégséges volna árrá, hogy a 
ház tagjai e tárgyat kellőleg tanulmányozhassák. 
Bátor vagyok ennek folytán a t. házat fölkérni, 
méltóztassék az osztályonkinti tárgyalást jövő 
csütörtökre kitűzni. (Helyeslés a középen.) 

Tisza Kálmán :T. ház! A házszabályok és 
a háznak a múlt ülésben történt megállapodása 
szerint, ez ügyben ma határozni nem is lehet. A 
házszabályok azt mondják, hogy ily törvényjavas
latok tárgyalása fölött nyomatásuk és szétoszlá-
suk után három nap közbejöttével tartandó ülés 
határoz. E tekintetben a múlt ülés alkalmával in
dítvány tétetvén, határozatba is ment, hogy a ki-
nyomatás és szétosztás után három nappal tartas
sák ülés, melyben meg fog határoztatni, hogy a 
tárgyalás mikor és mik ép történjék. Azt vagyok 
tehát bátor kérni, méltóztassanak három nap köz
bejöttével ülést kitűzni, mi keddre esnék, és akkor 
határozni. (Helyeslés.) 

Gajzágó Salamon jegyző : A mai nap föl
olvasott és hitelesített jegyzőkönyv ide vonat
kozó pontja ekkép szól: „Elnök jelenti, hogy a 
quota-küldöttség jelentése, az ahhoz csatolt iratok 
és jegyzőkönyvek, nem különben a kormány ré
széről már beadott több előterjesztés kinyomatása 
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elkészülvén, azok a ház tagjai közt folyó hó 11-di-
kén fognak kiosztatni. (Felkiáltások: Nem tör
tént!) Az ezen irományok szétosztásától legalább 
is három nap múlva tartandó ülésben fog a képvi
selőház határozni a fölött, hogy az osztályokban 
az érintett törvényjavaslatok tárgyalása mikor kez
dődjék meg.a (Ugy van!) 

E l n ö k : A most fölolvasott határozat követ
keztében tán hétfőn határozhatna e fölött a ház ? 
(Fölkiáltások: Kedden!) Ha a t. ház ugy kívánja, a 
kedden 11 órakor tartandó ülésben fogé fölött ha
tározat hozatni. (Helyeslés.) 

Az ülés végződik déli 12 órákor. 

CLX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 15-dikén 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : Olgyay Lajos megbizó levele; panasz Ormos Sándor választása ellen; Abaujmegye kérvénye 
a megyék jogkörének rendezése iránt; Biharmegyéé a debreczen-szatmár-szigeti, Barsmegyéé a pest-oderbergi vasútvonal ügyében ; 
Szatmár-Németi városé a nemzetiségi kérdésben ; Temesvár és Nagy-Várad városoké fötörvéuyszéki osztálynak kebelükbe áttétele 
iránt; Kupuszina községé a kincstári földeknek nyilvános árverés utján kiadása iránt; Neudorf községé 1863-beli váltsági szerződé
se megszüntetése iránt ; Neutra Kataliné magyar bankjegyei megtérítése iránt; Baraez Pál panasza a baranyamegyei törvénysz ék 
ellen; Szilágyi Bertalané Óri Jenő volt prov. szgbiró ellen; Waekerné s társaié a torontáímegyei törvényszék ellen; Kulifay János 
kérvénye gyámsági s végrendeleti ügyében; Lebkanies Vazul és társaié munkadíjok kifizetése iránt; Jelen Pálé 1849-beli szolgáí-
mánya megtérítéséért; a turócz-szentmártoni szláv társulaté országos segélyezésért; a "szegszárdi czéheké a czéhbeli szabadalmak 
föntartása iránt; Philimon Miklósé községi elöljárók visszahelyezése iránt. A főrendek üzenik, hogy a vasutkölcsöni törvényjavaslatot 
elfogadták. A hányad, államadósságok s vám- és kereskedelmi szövetség iránt előterjesztett kormányi javaslatok osztályos tárgyalá
sára nap tűzetik ki. Graenzenstein Gusztáv választása vizsgálat alá bocsáttatik. Papp Mór és Szentiványi Adolf végleg, Maeellariu 
Illés föltételesen igazoltatnak s az osztályokba soroltatnak. A debreczen-szatmár-szigeti vasútvonal ügyében beadott határozati ja
vaslat tárgyalása napirendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József &., HorvátBoldizsár, IJ>nyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. líl/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni • a 
szólani kivánók neveit Gajzágó Salamon jegyző 
úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Gajzágó S a l a m o n j e g y z ő [olvassa az októ
ber 12-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Olgyay Lajos Pozsony megye so-
morjai választó kerületében megválasztott képvi
selő bemutatja eredeti megbizó levelét. 

Aradmegye pécskai választó kerületének több 
választója Ormos Sándor képviselő megválasztása 
ellen ujabban kérvényt nyújtott be. 

U g y a megbizó levél, mind a panasz az ál
landó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Abaujvármegye közönsége a megyék jogkö
rének rendezését törvényhozásilag elintéztetni kéri. 

Biharmegye közönsége a debreczen-szatmár-
szigeti vasutvonalat, mint országos érdekűt, a sze-
rencs-szigeti vasútvonal előtt kéri kiépíttetni. 

Barsmegye közönsége a pest-oderbergi vasút
vonalra benyújtott észrevételeit figyelembe vétet
ni kéri. 

Szab. kir. Szatmár-Németi város közönsége a 
nemzetiségi kérdésben beadott észrevételeit kéri 
figyelembe vétetni. 

Temesvár város közönsége a királyi tábla 
rendezését, és ily főtörvényszék osztályának ke
belébe áttételét eszközöltetni kéri. 

Nagy-Várad város közönsége szintén a kirá
lyi tábla egyik osztályának kebelébe áthelyezését 
kéri elrendelni. 

Kupuszina Bácsmegyébe keblezett község la
kosai a határukbeli kincstári földeknek felette ká
ros csekély bérletét megszüntetni, és a földeket 
nyilvános árverés utján kiadatni kérik. 

Neudorf Sopronmegyébe keblezett község la
kói az 1863-ban, a többség akarata ellen kierősza
kolt váltságiszerződést az irtványföldekre nézve, 

•4* 
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megszüntetni és az 1848: IX. törvényczikk ked
vezményeit magokra kiterjesztetni kérik. 

Neutra Katalin pesti lakos 10,000 írt értékű 
Kossuth-jegyekről szóló téritvényét benyújtván, 
kárpótlást kér eszközöltetni. 

, Baraez Pál munkácsi lakos Baksa József vá-
rosbirája és Haas Károly ügyvéd ellen intézett 
bünpörben hamis okiratok használása miatt Bara
nyamegye törvényszéke ellen vizsgálatot rendel
tetni és elégtételt kér eszközöltetni. 

Szilágyi Bertalan ungmegyei palini község-
beli lakos Őri Jenő volt provisorius alispán vég
hetetlen üldözéseit panaszolván, igazságszolgálta
tásért folyamodik. 

Özvegy Wackerné, szül. Ráez Erzsébet, to
vábbá Wacker Hermán és Franciska lugosi lako
sok Wacker J . M. hagyatéki ügyében Torontál-
megye árvatörvényszéke sérelmes eljárását orvo
soltatni kérik. 

Kulifay János bécsi lakos gyámsági és vég
rendeleti ügyét elintéztetni kéri. 

A lyuta-csernoholovai kincstári utépitéssel 
foglalkozott Lebkanics Vazul és társai munkadi
jaik kifizetését kérik elrendeltetni. 

Jelen Pál kolozsvári lakos a magyar hadse
reg részére fölhasznált ökrei áráért kárpótlást kér. 

A Turócz-Sz.-Mártonban székelő tudományos 
szláv társulat évenkint országos segélyezést kér. 

Szegszárd város összes czéhbeli elöljárói régi 
czéh-rendszeren alapuló szabadalmaikat életbe lép
tetni kérik. (Ellenmondás,) 

Philimon Miklós aradi ügyvéd a pécskai 
kerületben történt képviselőválasztás alkalmával 
hivataluktól fölfüggesztett és részben elmozdított 
községi bírákat és egyéneket előbbi állásukba 
visszahelyeztetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz fognak áttétetni. 

A mélt. főrendek részéről Majthényi László 
b. Hontmegye főispánja üzenetet hozott át. 

Majthényi László b. főrendi jegyző (az 
elnöki szék elé állj: Mélt. elnök! tisztelt képviselő
ház! Azon törvényjavaslatot, mely az országos 
vasutak és csatornák építése végett létesítendő or
szágos kölcsönre vonatkozik, a mélt. főrendek tár
gyalás alá vették, s megbíztak engem, hogy ez 
érdemben hozott határozatukat méltóságodnak át
adjam ; a minek van szerencsém szokott tisztelet
tel megfelelni. (Éljen!) 

Radics Ákos jegyző (olvassa a felsőház jegy
zőkönyvi kivonatát) 

E l n ö k : Örvendetes tudomásul vétetik, 
A tisztelt ház a mai napot méltóztatott kitűz

ni annak megállapítására, hogy mikor vétessenek 
tárgyalás alá az osztályokban a minisztérium által 

| előterjesztett törvényjavaslatok. Ennélfogva mél-
| tóztassanak ez iránt határozni. 

Ghyczy K á l m á n : Tisztelt ház! A házsza
bályok határozottan mondják, hogy a minisztérium 
által előterjesztett törvényjavaslatoktól a bizott
sági tárgyalás meg nem tagadtathatik. Nem szán
dékom ennélfogve ellenezni azt, hogy a miniszté
rium által legközelebb előterjesztett törvényjavas
latok osztályülési s ennek folytán központi bizott
sági tárgyalásra utasíttassanak. De azt tartom, 
hogy ezen törvényjavaslatoknak az osztályok elé 
utasitása se az osztályokat nem korlátozhatja véle-
ményöknek teljesen szabad nyilvánításában, se 
bármely képviselőt nem gátolhat meg abban, hogy 
ezen törvényjavaslatokra nézve annak idejében — 
és igy akkor is, mikor azok a központi bizottság 
jelentésével együtt határozathozatal végett a tisz
telt ház elé fognak terjesztetni — oly indítványt ter
jeszthessen elő, milyet előterjeszteni jónak vél. 

Én ugyan részemről azon véleményben vagyok, 
hogya t. ház ezen törvényjavaslatoknak tárgyai, 
u. m. a közösügyi költségek aránya, az államadós
ságok után elvállalandó évi járulék és a vám- és 
kereskedelmi szövetség iránt, s igy magok ezen 
törvényjavaslatok iránt is érdemleges országos 
határozat hozatalába jelenleg még nem bocsátkoz-
hatik. De miután a ház határozott szabályának el
lenére semmi esetre sem gátolhatnám, hogy ezen 
törvényjavaslatok az osztályok tanácskozása alá 
bocsáttassanak : nem tartanám se helyén, se ide
jén lenni azt, hogy az iránt most valamely kérdést 
vagy vitát támaszszak ; hanem, a mint alkalmam 
lesz ez iránt nézetemet illető osztályomban is elő
adhatni, föntartom magamnak ez iránt, ha szükség 
lesz, akkor tenni indítványt, midőn ezen törvény
javaslatok érdemleges határozathozatal végett is
mét annak idejében a ház elé fognak terjesztetni. 
Ezúttal ezt csak jelezni, csak kijelenteni kívántam. 

A mi egyébiránt azon kérdést illeti, hogy 
mikor kezdessék meg az osztályokban a tárgyalás, 
én részemről a szombati napot vagyok bátor aján
lani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a szombati napot elfo
gadni? (Elfogadjuk!) 

SomSSich P á l : Én a szombati napra nézve 
semmi ellenészrevételt nem teszek, sőt a tárgy 
fontosságánál fogva óhajtanám, hogy még ezen 
egy-két nap megfontolás végett adassék a képvise
lőknek ; de a tisztelt képviselő úr előadásának első 
részét nem értettem. Kérem a tisztelt képviselő urat, 
legyen szíves azt megmagyarázni, hogy tudjuk, 
vajon kell-e ellene észrevételt tenni. 

Ghyczy K á l m á n : Azt hiszem, elég világo
san szólottam. 

Somss ich P á l : Bocsánat! de én nem értet-
1 tem. 
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Ghyczy Kálmán: Ha a tisztelt képviselő 
úr nem értett meg, nem vélem, hogy ez az én 
hibám. 

Somss ich P á l : Meglehet! 
G h y c z y K á l m á n : Előadásom röviden csak 

abból állt, hogy annak idejében ezen tárgy 
iránt indítványt akarok tenni, és midőn azt elő fo
gom terjeszteni, akkor méltóztassék hozzászólni. 

Somss i ch P á l : Ez igen természetesen min
den képviselő jogában áll. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök; T. 
ház! Kénytelen vagyok azon véleményhez csat
lakozni, melyet tisztelt barátom Somssich Pál úr 
előadott, hogy t. i. mostanig sem vagyok képes 
Ghyczy Kálmán igen tisztelt képviselő társunk 
indítványa értelmét egészen fölfogni, és pedig 
azért, mert azt méltóztatott mondani, hogy azon 
meggyőződésben van, miszerint a ház e tárgyban 
határozatot hozni egyátalában nem képes — {Föl-
Máltás a baloldalon: Nem ezt mondotta!) Én igy 
értettem — és hogy azért majd elleninditványt 
fog későbben a ház elé terjeszteni. En igenis'meg
foghatom, ha valaki akkor mondja ki véleményét, 
midőn a kérdés tárgyaltatik, és ha ekkor azt mond
ja : „Nézetem az, hogy a ház egyátalában nincs föl
jogosítva arra, hogy ezen kérdések fölött jelenleg 
határozzon;" hanem ezt mindenesetre csak akkor 
tartom helyén levőnek, ha a kérdés tárgyalás alatt 
van és az illető indítványát a ház elé terjeszti. 
Jelenleg azonban, midőn a ház a kérdés érdemét 
nem tárgyalhatja, nem is lehet mondani, hogy a 
ház az emiitett kérdésekben nem" képes határoza
tott hozni. 

BÓnis S á m u e l : A mint Ghyczy Kálmán 
képviselő társunk kijelentését fülfoghattam, az nem 
az volt, hogy a ház nem határozatképes, hanem, 
hogy Ghyczy Kálmán képviselő urnák annak ide
jében joga lesz arra — a mint hogy kétségtelenül 
joga van — hogy egy vagy más indítványt te
hessen arra nézve, hogy a kérdés tárgyaltas-
sék-e vagy ne? Nézetem szerint kétségtelenül 
joga van most is kijelenteni, hogy annak idejében, 
midőn ezen tárgy érdemleges határozathozatal 
végett a ház elé kerül, fentartja magának ezen 
tárgyban indítványt tenni. Ez kétségtelen joga, 
ez ennélfogva vélekedésem szerint semmit sem vál
toztat a dolgon, és azért ezt vita tárgyává tenni 
fölösleges. 

E l n ö k : Ennélfogva a t. ház megnyugszik 
abban, hogy az osztályok szombaton fogják tár
gyalás alá venni az előterjesztett törvényjavasla
tokat. (Helyeslés J 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! Minthogy e tárgy szombaton az osztályok 
áltál tárgyalás alá fog vétetni, bátor vagyok meg
jegyezni, hogy a nyomtatásban — és valószinüleg 

a leírásban is — azon törvényjavaslatba, mely az 
államadósság évi járadékáról szól, egy hiba csú
szott b e : t . i. a4-dik szakaszban, mégpedig az első 
kikezdésben, kimai-adt a törvényjavaslatból néhány 
szó. Erre nézve kérném a t. ház tagjait, méltóztas
sanak a törvényjavaslat szövegébe pótlólag beje
gyezni ugyanazon szavakat, melyek a hányadügyi 
küldöttségnek, ha nem csalódom, 19-dik ülése 
jegyzőkönyvében vannak, s azon 1,150,000 fo
rintra vonatkoznak, mely az államadósságok tör
lesztési összegéhez Magyarország részéről teljesí
tendő lesz. 

B ó n i s S á m u e l : Jónak látnám, a mennyiben 
az irományok nincsenek nálunk, ha a miniszter úr 
az illető osztályok elnökeit erre figyelmeztetné, 
hogy az osztályokban a kijavítás megtörténhes
sék. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Nézetem szerint legczélsze-
rübb lenne, ha minden osztálv számára az osztá-
lyok elnökeinél egy kijavított példány tétetnék le. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Jelentem a t. háznak, hogy a négy 
első osztály az országházban fog összejönni, a töb
bi pedig itt az akadémiában. 

Most Zichy Antal, mint az állandó igazoló 
bizottság előadója, jelentést fog tenni. 

Zichy Antal előadó (ol vassá az állandó 
igazoló bizottság véleményét a már föltételesen igazol
va volt Graenczenstein Gusztáv ómoravíczai képviselő 
ellen utólag bejelentett folyamodásra vonatkozólag. A 
bizottság vizsgálat elrendelését indítván >j ózza. He
lyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak az állandó igazoló bi
zottság véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) En
nélfogva vizsgálat van elrendelve. A t. ház bele
egyezésével Onossy Mátyás képviselő úr kikülde
tését bátorkodom ajánlani. (Helyeslés.) 

Zichy A n t a l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelintését a jászladányi kerületben meg
választott képviselő Papp Mór választása tárgyúban, 
kit végleg igazoltatni véleményez. Elfogadjuk.') 

E l n ö k : Ennélfogva Papp Mór képviselő úr 
végleg igazoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság véleményét a. liptó-szent-miklósi 
választó kerületben megválasztott képviselő Szentiványi 
Adolf ügyében, kit végleg igazoltatni véleményez. El
fogadjuk !) 

E l n ö k : Ennélfogva Szentiványi Adolf kép
viselő úr végleg igazoltatik. 

Gajzágó S a l a m o n e lőadó (olvassa az állan
dó igazoló bizottság véleményét a Szerdahely szék má
sodik választó kerületében megválasztott Macellariu 
Élés képviselő iránt, kit a szabályszerű 30 napi ha
táridő föntartása mellett igazoltatni véleményez. El
fogadjuk !) 
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E l n ö k : Ennélfogva Macellariu Illés képvi
selő föltételesen igazoltatik. 

Az osztályokba osztások a IX-ik osztálynál 
szakadtak meg. Most tehát az első osztályba jön 
(Kihúzza a czédulákatj Papp Mór; a másodikba 
Macellariu Illés; a harmadikba Szentiványi Adolf. 

Tisza K á l m á n : T . h á z ! ü g y gondolom, 
méltóztatnak emlékezni, hogy a jelen évi július 
1-én tartott ülésben egy több képviselő' társammal 
aláirt határozati javaslatot volt szerencsém a ház 
asztalára letenni a debreczen-szatmár-szigeti va
sút érdekében. A képviselőház indítványom foly
tán méltóztatott elhatározni, hogy a határozati ja
vaslat kinyomatván, a képviselők közt kiosztas-
sék és a legközelebbi ülésszak elején tárgyalásra 
kitüzessék. A kinyomatás és szétosztás megtörtén
vén bátor vagyok kérni, hogy indítványom tár
gyalása e bét valamelyik napjára tűzessék ki. (He
lyeslés. Fölkiáltások: Holnap!) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A tisztelt 
háznak kétségkivül jogában áll a tett indítványt 
napirendre kitűzni, ennélfogva nekem e tárgy ki
tűzése ellen semmi észrevételem nem lehet; csak 
azt bátorkodom megjegyezni, hogy a debreczen-
szigeti vasútvonal azon vonal, mely a kormány 
által előterjesztendő', még pedig rövid idő alatt elő
terjesztendő javaslatban mint egyike az első sor

ban mindjárt kiépítendő vonalaknak van kitűzve. 
Talán legczélszerübb volna az ily kérdésekben 
ugy eljárni, hogy az egész tárgyat átalánosan s 
minden részletben egyszerre tárgyaljuk. Az kétsé
get nem szenved, hogy a t. háznak már előbbi 
végzése folytán ezen vonal a legelőbb kiépítendő 
vonalak közé van sorozva; a kormány részéről 
pedig van szerencsém kijelenteni, hogy azt a leg
első időben azonnal munkába veendő vonalak közé 
vette föl, és mint ilyent fogja a t. ház elé terjeszteni. 

Károly i Ede gl%: T. ház! Szeretném tudni, 
hogy körülbelül mikorra várhatjuk ez előterjesz
tést? A holnapi napot vélném legalkalmasabbnak. 
('Fölkiáltások: Holnap! Holnap!) 

E l n ö k : Tehát méltóztatnak megnyugodni ab
ban, hogy holnap tárgyaljuk? (hölkiáltások: Hol-
nap! Holnap!) Ennélfogva holnap 10 órakor fog 
a ház e tárgyban ülést tartani. 

E l n ö k : Még egy előterjesztésem van. Az osz
tályok elnökei jobbnak, czélszerübbnek látják, ha 
az osztályok összejövetelének órája itt mondatik ki, 
(Helyeslés) mint ha az elnökök hivják össze az osz
tályok tagjait: ennélfogva, ha a t. ház beleegyezik, 
a szombati nap délelőtti 10 órája tűzetik ki. (He
lyeslés.) 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 

LJJXX. O - R S Z A V I O S UJL-EJS 
1867. október 16-án 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : Szenei, Dad, Koes, Császár, Kétheiy, Szemőd, Nagy-Igmánd és Naszály községek kérvénye 
birtokaik visszaadása iránt; székes-fehérvári iparosoké régi szabadalmaik visszaáilitása iránt. A debreczen-szatmár-srigeti vasútvonal 
érdekében beadott határozati javaslat, a kormány megnyugtató nyilatkozata folytán, visszavétetik. 

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

Az ülés kezdődik d. e. ÍO1/^ órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Dimitrievics Milos jegyző úr fogja 
vezetni. A szólani kívánók neveit Horváth Lajos 
jegyző úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőköny
ve fog hitelesíttetni. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa az okt. 15-én 
tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Nincs senkinek észrevétele a jegyző
könyv ellen ? (Nincs '.) Tehát a jegyzőkönyv hi
telesíttetik. 

Idő közben a következő irományok érkeztek: 
Komárommegyébe kebelezett Szend, Dad, 

Kocs, Császár, Kétheiy, Szemőd, Nagy-Igmánd 
és Naszály községek lakosai a tatai uradalom által 
jogtalanul elvett úrbéri természetű birtokaikat visz-
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szaadatni, s azokra az 1848: IX. t. ez. kedvezmé
nyét kiterjesztetni kérik. 

Székes-Fehérvár városa iparosai az 1860-dik 
május 1-én kibocsátott osztrák pátens megszünte
tését és régi szabadalmaik visszaállítását kérik esz
közöltetni. 

Napirenden van a Tisza Kálmán képviselő úr 
és társai által a debreezen-szatmár-szigeti vasút
vonalra nézve beadott határozati javaslat. Először 
is ezen határozati javaslat fog fölolvastatni. 

DimitrieviCS MÜOS j e g y z ő (olvassa a deb
reezen-szatmár-szigeti vasútvonal ügyében beadott ha
tározati javaslatot 2). 

Tisza K á l m á n : T. képviselő ház! Nem tartom 
szükségesnek a határozati javaslatot bővebben indo
kolni. A debreezen-szatmár-szigeti vasútvonal orszá
gos fontosságát évtizedek óta elismerték mindazok, 
kik vasutaink ügyével tüzetesen és elfogulatlanul 
foglalkoztak, elismerte már 1866-ban a képviselo-
ház is, midőn márczius 22-én a jelenleg tárgyalás 
alatt levő indí tványban idézett végzését hozta. 
Ezen elismerés következése az, hogy a jelen indit-
ványt 52 képviselő, pártra és vidékre való különb
ség nélkül, irta alá, és többen csak azért nem irták 
alá, mert nem volt idő többet e végből felszólítani. 
Ezen elismerésnek bizonysága továbbá az, hogy 
a t. ház f. é. július l-jén egyhangúlag elhatározta, 
hogy ezen most tárgyalás alatt levő határozati ja
vaslat az országgyűlés legközelebbi összejövetele
kor, mindjárt az összejövetel elején napirendre tű
zessék, ez által kimondván, hogy a debreezen-szat
már-szigeti vasútvonal ügyét, függetlenül minden 
más combinatiotól és az átalános vasúti tervezet
től, előzetesen kivánja tárgyalni és elintézni. 

Valóban, ha meggondoljuk azt, mi már 1866-
ban történt, méltán lehet csodálkoznunk, hogy 
ezen vasútvonal már a múlt júliusban a vasutakat 
tárgyazó határozatba föl nem vétetett. Hogy miért 
nem történt ez, azt nem vizsgálom; de bizonyos, 
hogy azok, kik ezen indítványt aláirtak, és mind 
azok, kik ezen vasútvonalra nézve velünk egyet
értettek és egyetértenek , csakis azért halasz
tották el ez ügy eldöntését júliusban, mert 
akkor az elnapolás már ki levén mondva, nem volt 
idő az ügyet ujabban megvitatni; azt pedig nem 
akarhattuk, hogy ezen vasút érdekében való föl-
szólalásunk által gátolni láttassunk más négy oly 
vasút ügyét, melyekre nézve, hogy mielőbb kié
píttessenek, magunk is óhajtottuk. 

Most azonban amavasutakra nézve a ház ha
tározata már megvan, és ugy hiszem, az előzmé
nyeketmeggondolva, mindenki át fogja látni, hogy 
csak méltányos dolog, ha megkivánjuk, hogy je
lenleg a debreezen-szatmár-szigeti vasútvonalra 

' ) Lásd az Irományok 136-dik számát. 

nézve is ugy intézkedjék a ház, hogy kiépítése 
további akadályba ne ütközzék. A. tisztelt képvi
selőháztól ezt maga a következetesség is megkívánja. 

Akadály nincs semmi: mert a tervezetek és 
az előmunkálatok a minisztériumnak már hónapok 
előtt beadattak. Ha a minisztérium ezen előmun
kálatokra megteendi észrevételeit, azok, ezen ész
revételek alapján kiigazítva, a további tárgyalás 
alapját képezhetik. A már régebben alakult con-
sortium pedig, biztosítva a felől, hogy méltányos 
föltételek mellett a szükséges pénzerőt megsze
reznie még azon esetben sem lesz nehéz, ha az e 
napokban megszavazott vasúti kölcsönből e vasút
ra semmi sem fogna ju tni : minden perezben kész a 
minisztériummal értekezésbe bocsátkozni. 

Nem hihetem, hogy maga az igen tisztelt mi
nisztérium ily előzmények után e tekintetben aka
dályokat akarna gördíteni; nem hihetem, hogy 
öregbíteni, megerősíteni akarná azon aggodalma
kat, mely aggodalmak az ezen vasútvonal által 
közvetve vagy közvetlenül érdekeltek kebelében az 
által támadtak, hogy a nem ugyan végleges, de 
a nyilvánosságnak átadott miniszteri vasút háló
zatban a debreezen-szatmár-szigeti vasútvonal — 
ellenkezőleg a képviselőház megállapodásaival, el
lenkezőleg azon valóságos tényekkel, melyeken 
ezen megállapodás alapszik — eredeti irányából 
kivéve, egyszerű vidéki érdekű vonallá van alá-
száílitva, és így más vonal irányában egyenesen 
hátrányba helyezve. 

Én, t. ház, mint mondom, remélem, hogy ma
ga a minisztérium által sem fog akadály tétetni 
abban, hogy a debreezen-szatmár-szigeti vasútvo
nal a képviselőháznak már régibb megállapodá
saihoz képest minden más combinatiotól függetle
nül, a vasutak egész hálózata iránt keletkezendő 
határozatot be nem várva is kiépíttessék, illetőleg 
ez iránt az intézkedések megtörténjenek. Arról pe
dig meg vagyok győződve, hogy a t. ház, követ
kezetes maradván önmagához, ez irányban intéz
kedni fog. Épen azért, minden további fejtegetés 
elkerülésével, ajánlom ez ügyet a tisztelt ház figyel
mébe. (Helyeslés.) 

Hollán Ernő közlekedési s közmunka-
ügyi minisztériumi államtitkári Tiszt, ház! 
A minisztérium elismerve a debreezen-szatmár-
szigeti vasútvonal országos fontosságát, és tekint
ve a ház múlt évi márczius 22-én hozott határoza
tát : gondoskodott és gondoskodni fog arról, hogy 
e vonal mentül előbb kiépíttessék. 

Hogy e tekintetben a minisztériumnak eddigi 
eljárását minden ellene emelt vádak ellenében iga
zolnom lehessen, fölemlítem a következőket. (Hall
juk !) 

Hogy a minisztérium a debreezen-szatmár-
szigeti vasútvonalra nézve — miután a ház hatá-
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rozatával is oda utasította volt, hogy e vonalra kü
lönös gondot fordítson — teendőinek eleget te
gyen, mindenek előtt bekivánta azon mérnöki 
előmunkálatokat, melyek e vonal tekintetében a 
magán vállalkozók által elkészíttettek. Ezen terve
zetek a közmunkaügyi minisztérium irodáiban 
vizsgálat tárgyát képezték. Azonkívül komoly 
szándékú és hitelt érdemlő vállalkozókkal a tár
gyalások meg is kezdettek; sőt a közmunkaügyi 
minisztérium egyik tisztviselője már utasitva is 
lett, hogy azonnal, mihelyt a katvan-miskolczi és 
a zágráb-kottori vonalak építésére szükséges elő-
intézkedések olykép megtétettek, hogy ezen vona
lakat azonnal munkába lehessen venni: azonnal a 
debreczen-szatuiár-szigeti vonal műszaki fölülvizs
gálatát folyamatba vegye. 

Azt hiszem, a minisztérium ezek által tett 
annyit, a mennyit tehetett, mert egyébként, min
den tehetsége, minden ereje igénybe volt véve azon 
roppant teendők által, melyek a ház határozata 
folytán öt vonalt illetőleg körülbeiől 121 mértföld
nyi kiterjedésre vonatkoznak. Ezen öt vonal a mi
nisztérium közvetlen intézkedése folytán már jövő 
évben építés alá kerül; és ha hozzá veszem még 
azon vasutvonalakat, melyek már korábban enge
délyezve voltak és szintén a minisztérium fölügye
lete alá tartoznak, több mint 220 mértföldnyi va
sút lesz jövő évben épités alatt a minisztérium köz
vetlen fölüg3Telése mellett. 

Ezekkel gondolom igazolhatni azt , hogy a 
minisztériumot eljárása tekintetében semmi vád 
nem terhelheti, hogy különösen semmiféle ago-o-
dalmakra a maga részéről nem szolgáltatott okot. 
és hogy e szerint a minisztérium a debreezen-szat- > 
már-szigeti vasútvonal épitését semmi részben hát- j 
térbe szorítani nem akarta. 

Mindezek folytán bátor vagyok a miniszte- ! 
rium nevében kijelenteni, hogy mihelyt a minisz- : 
terium a vállalkozókkal az egyezkedést — mint j 
hiszem, rövid idő múlva — befejezendi, a debre- | 
czen-szatmár-szigeti vonal építésére vonatkozólag I 
törvényjavaslatot fog a ház elé terjeszteni; azon- i 
kívül tekintetbe véve a ház korábbi határozatát, a 
minisztérium a maga részéről kinyilatkoztatja, ! 
hogy a debreczen-szatmár-szigeti vasútvonal kié- j 
pitését semmi más combinatiótól, se az országos ' 

vasúti hálózat előterjesztésétől függővé tenni nem 
fogja. (Helyeslés.) 

Deák Ferencz: (Halljuk!) T. ház ! Midőn a 
most előttünk fekvő határozati javaslat a ház asz
talára letétetett: akkor azon intézkedések, melye
ket a közlekedési miniszter nevében az államtitkár 
úr előterjesztett, a minisztérium által még nem té
tettek, nem is tétethettek meg. Ha mindezen intéz
kedések már akkor megtétettek volna, az illetők 
valószínűleg meg lettek volna nyugtatva, és nem 
tartották volna szükségesnek határozatot indítvá
nyozni. Miután most a minisztérium részéről tett 
nyilatkozat által, ugy látom, biztosítva van ezen 
debreczen-szatmár-szigeti vasútnak mentül előbbi 
kiépítése; miután az semmi más körülményektől 
függővé nem tétetik, mint olyanoktól, melyek ma
gához a dologhoz tartoznak, a melyek a vállalko
zókra, stbire vonatkoznak: én részemről ezen va
sútvonal kiépítésére nézve teljesen meg vagyok 
nyugtatva, és azt óhajtom, hogy a minisztérium 
ezen nyilatkozataszóról szóra bevezettessék a jegy
zőkönyvbe; sha ezt bele vettük, jelentsük ki, hogy 
további végzésre ez érdemben — minthogy a nyi
latkozat megnyugtatott bennünket — nincs szük
ség. (Helyeslés.) 

Tisza Kálmán : T. képviselőház! A mi
nisztérium nevében tett itteni nyilatkozat a debre
czen-szatmár-szigeti vasútvonalra nézve engem is 
megnyugtat. és azon föltétel alatt, hogy ezen nyi
latkozat szóról szóra a jegyzőkönyvbe vezettetik, 
kész vagyok a határozati javaslatot, többi elvroko
naimmal együtt, kikkel azt aláirtam , visszavenni, 
óhajtván, hogy a jegyzőkönyvben, miután a mi
niszteri nyilatkozat bele vezettetett, mondja ki a 
tisztelt ház, hogy magát ezen nyilatkozat által meg
nyugtatva érzi és annak teljesítését a minisztéri
umtól elvárja. (Helyeslés.) 

H o l l á n E r n ő á l l a m t i t k á r : Van szerencsém 
a nyilatkozatot ivásban is átadni. 

E l n ö k : A végzés e szerint az lesz, hogy a t. 
ház a minisztériumi nyilatkozatban megnyugszik, 
ennek következtében a minisztériumtól a további 
teendők teljesítését megvárja. 

Más tárgy nem levén, az ülést föloszlatom. 

Az ülés végződik d. e. 11 órakor. 
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CLXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 18-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 . 

Tárgyal: Bemutattatn>ik : Sárosmegye kérvénye vasúti ügyben ; Győr városé az előfogatok szabályozása s ingatlanok 
átruházásakor követelt bélyegilleték megszüntetése iránt; KratzI Mihályé 1849-beli szolgálmánya megtérítéséért; Karády Ignáczé 
segélyezésért; Bántó Ferenczné-é az államnak kölcsönzött pénze megtérítéséért; Szalay Gáboré 1849-beli követelése teljesítéséért; 
Szammer Pálné s fiáé a nyomdai biztosíték alóli fölmentésök iránt; a kir. ügyek igazgatója megkeresvénye a ház engedélyéért, hogy 
Böszörményi László ellen sajtópert indíthasson, és Somssich Pál erre vonatkozó inditványa. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Hónát 
Boldizsár, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 V4 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét fogja ve
zetni Gajzágó Salamon jegyző, a szólani kivánók 
neveit jegyzi Dimitrievics Milos jegyző. A múlt 
ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa az okt. 
16-án Tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Bemutatom az időközben érkezett 
kérvényeket és beadványokat. 

Sárosmegye közönsége a miniszteri vasúthá
lózat tervének három pontjára észrevételeit figye
lembe vétetni kéri, és a kassa-premisli vasút vona
lának Eperjes és Dukla között való vezettetését kéri 
megállapittatni. 

Győr város közönsége a katonaság részére 
kiszolgáltatni kellő előfogatok súlyos terhét a köz
teherviselés alapján szabályoztatni kéri. 

Ugyan Győr város közönsége a városi ható
ságoktól követelt bélyegilletékeket az ingatlanok 
átruházása eseteiben megszüntetni kéri. 

Krátzl Mihály, bajai lakatos mester, az 1849-
ben a bácsmegyei lovas védsereg fölszerelésére ké
szített munkálataiért járó 1000 ftot kifizettetni kéri. 

Karády Ignácz aradi lakos, az 1858-ban el
halt ifj. Karády Ignácz atyja, anyagi segélyezé
sért folyamodik. 

Bántó Ferenczné szül. László Terézia néhai 
férje által az államnak kölcsönzött 1200 ezüst hú
szas megtérítését kéri. 

Szalay Gábor lévai lakos az 1849-ben tőle 
elvett faanyagokért járó 2000 forintot megfizet
tetni kéri. 

Ozv. Szammer Pálné és fia, székesfehérvári 
nyomdatulajdonosok, az ellenök követelésbe vett 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/ , . V. 

2000 frntnyi könyvnyomdai biztosíték alól mago
kat fölmentetni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

A királyi ügyek igazgatósága hivatalos meg
keresést intézett hozzám: ennek bemutatására, és 
az előleges intézkedések megtétele végett láttam 
a mai ülés megtartását szükségesnek. A levél fel 
fog olvastatni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa a kir. 
ügyek igazgatója, RátJi Károly levelét, ki engedélyt 
kér a háztól, hogy Böszörményi László ellen sajtó
pert indíthasson.) 

Somss i ch P á l : T. ház! Az országgyűlési 
tagok törvényes függetlensége és szabadságuk tör
vényes biztossága nélkülözhetlen föltétele minden 
valódi alkotmányosságnak. Erezték és értették ezt 
őseink, a kik e tekintetben több, erre majd köz
vetve, majd közvetlenül vonatkozó törvényt alkot
tak; érezte és értette ezt ezen képviselőház, mely 
a legújabban általa alkotott és ő fölsége által szen
tesitett 1867. XII. t. ez. 47-dik szakaszában a kép
viselők törvényes szabadságát és függetlenségét 
körülirta, kimondván, hogy a delegatioban kikül
dötttagok „megbízatásuk megszűntéig se oly kere
set miatt, mely személyes letartóztatást vonhat 
maga után, se bűntény, vagy vétség miatt, a tetten 
érés esetét kivéve, az illető országgyűlésnek, en
nek együtt nem léte esetében pedig azon bizottság
nak, melynek tagjai, előleges jóváhagyása nélkül, 
se le nem tartóztathatnak, se közkereset alá nem 
vétethetnek." 

Fontos tehát e tárgy, mely előttünk fekszikf 
először és teljesen alkotmányi tekintetben; fon
tos másodszor, mert ily formában első eset, mely
nek eljárása jövőre, ha nem is zsinórmértékül, min
den esetre oly praecedensül szolgálhat, melyből 
következést lehet vonni. 

Alázatos véleményem szerint tehát kérem a 
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t. házat, hogy ezen most felolvasott hivatalos meg
keresésben rögtön határozni ne méltóztassék, és 
ezért indítványozom, méltóztassanak ezen tárgyat 
fontosságánál fogva kiemelni azon közönséges tár
gyak sorából, melyeket a kérvényi bizottsághoz 
szoktunk utasítani, külön bizottságot, legalább 11, 
a jogi téren nem csak elméletileg, hanem gyakorla
tilag is avatott egyénekből állót választani, kik a 
most beadott megkeresést, a hozzá csatolt iromá
nyokat, és talán a birálás és vizsgálat alatt fölme
rülő egyéb körülményeket komolyan megfontol
ván, jogilag és törvényesen indokolt véleményeket 
a ház elé terjeszszék, mely vélemény akkor ki
nyomatván, kellő időköz közbejöttével napi rendre 
tűzessék. [Helyeslés.) 

TiSZa K á l m á n : T. ház! Én az előttem szóló 
képviselő úr azon előadását, hogy ezen ügy elinté

zése czéljából, ha jó i értettem, 11 tagú küldöttség 
választassák, ugy fogom föl, mint indítványt. Bá
tor vagyok tehát ajánlani: méltóztassék a t. ház 
mind az ezen indítvány alapjául szolgáló bead
ványt, mind magát az inditványt kinyomatni, s a 
házszabályok értelmében legalább három nap köz
bejöttével napi rendre tűzni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva, ha a ház ezt elfogadja, 
ugy az indítvány, mint az indítvány alapját képe
ző megkeresés ki fog nyomatni, s a képviselőház 
tagjai közt ki fog osztatni, s ha a t. képviselőház 
beleegyezik, a hétfőn reggeli 10 órakor tartandó 
ülés napirendjére tűzetni. (Helyeslés.) 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik cl. e. 11 '/2 órakor. 

1867. október 21-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 . 

Tárgya i : Bemuta t t a tok : Kossuth Peren ez, Drágfy Sándor és ifj. Zichy József gr. megbizó levelei ; Eperjes város kér
vénye, hogy felsőbb törvényszék székhelye maradjon ; a Hajdúkerületé a törvényhatósági önkormányzatot a miniszteri kormányzattal 
összeegyeztető törvény iránt ; szentesi lakosoké az 1848 /9-beli magyar papírpénz beváltásáéit ; Poór László, Jendrolovics János, 
Szpák János, Weiszmann Lipót, Szulyovszky Gusztáv és Friedmann József kérvényei 1849-beli szolgálmányaik megtéritéseért; a 
pesti nyomdászok kérvénye határozatért előbbi kérvényökre. Kovách László és Almásy Sándor külön-külön kérdést intéznek a kor
mányhoz a hevesmegyei bizottság üléseinek felfüggesztése iránt, mire a kormány közelebb igér felelni. A ház elhatározza, hogy Bö
szörményi László sajtópöri ügye véleményezés végett külön bizottsághoz rtasíttassék. Olgyay Lajos föltétesen igazoltatik s osztályba 
soroztatik. A költségvetés oklóber havára, valamint a költségvető bizottság egyéb javaslatai elfogadtattak. Regéli János írnoknak 
pénzbeli jutalom szavaztatik meg. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lőnyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/4 órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Gajzágó Salamon jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Radics Ákos jegyző 
úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Gajzágó Salamon jegyző (ohassa az okt. 
18-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Baranyamegye központi választmá
nyának elnöke a németürögi választó kerület ré
széről megválasztott Kossuth Ferencz megbizó le
velét megküldi. 

A váczi választó kerület elnöke megválasztott 
képviselője Drágfy Sándor megbízó levelét kül
di meg. 

Végül mégaszempczi választó kerület újólag 
megválasztott képviselője ifj. Zichy József gr. meg
bízó levelét van szerencsém bemutatni. 

Mindezen irományok az állandó igazoló bi
zottsághoz tétetnek át. 

Eperjes város közönsége a felsőbb törvény
székek szervezése alkalmával egy ilyennek szék
helyét Eperjes városában meghagyatni és ez ér
demben benyújtott emlékiratát figyelembe vétetni 
kéri. 

A Hajdúkerület, mint országos törvényhatóság, 
az iránt folyamodik, hogy első sorban oly törvény 
alkottassák, mely által a törvényhatósági önkor-
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mányzat a felelős miniszteri kormányzattal ösz-
hangzásba hozassák. 

Több szentesi lakos az 1848 —49-ben törvé
nyesen kibocsátott papirpéuzjegyek beváltásáért, 
illetőleg az elkobzottak kártalanításáért folya
modik. 

Poór László és Jendrolovies Já:"os pesti láb
beli-készítők az 1849. évi hadjárat alkalmával a 
magyar hadsereg részére az uj épületbe beszállított 
lábbeliekért járó 1362 frt 54kr t kifizettetni kérik. 

Szpák János egri csizmadia több társa nevé
ben a 49-iki időszak alatt a honvédek részére ki
szolgáltatott lábbeliekért járó 2728 frt 30 kr. kö
vetelését kifizettetni kéri. 

Weiszmann Lipót ungvári lakos az 1849. év
ben a magyar állam pénztáraiban részére utalvá
nyozott 12,713 ft 49 kr. ezüstpénzbeli kiszolgál
tatását kéri. 

Szulyovszky Gusztáv sárosmegyebeli giráldi 
lakos, az 1849. hadjárat alkalmával volt élelmezési 
biztos, a felső vidékbeli magyar hadsereg számára 
teljhatalmú kormánybiztos rendeletéből requirál 
élelmi szerekért kérvényező által birói ítélet foly
tán saját vagyonából fizetett 5635 ft 16 kr. pengő 
pénz és 6% kamatainak megtérítését kéri. 

Friedmann József sárosmegyei giráldi kocs-
mabériő 1848-ben a magyar hadsereg részére az 
élelmezési biztos utalványozása folytán kiszolgál
tatott élelmi czikkekért járó 714 ft s 6°/, kamatai 
megtérítését kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottságim z 
tétetnek át. 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Méltóztatnak a kép
viselőház tagjai emlékezni, hogy a múlt tanácsko
zási időszak alatt egy kérvényt voltam szerencsés 
a képviselőházhoz benyújtani a pesti nyomdászok 
részéről, mely a kérvényi bizottsághoz azon uta
sítással tétetett át Jiogy azt előzetesen tárgyalván,vé
lemény ét a ház elé terjeszsze; miután azonban a ház 
ezen határozatának mai napig sincsen sikere, bá
tor vagyok a t. házhoz ezen testület részéről újó
lag egy, a határozathozatalt sürgető kérvényt be
nyújtani. 

Detr ich Z s i g m o n d : T. ház! Mint a kérvé
nyi bizottság alelnöke, kötelességemnek tartom a 
t. háznak részint felvilágosításul, részint igazolásul 
előadni, hogy habár a házszabályok 80-ik szaka
sza értelmében a kérvényi bizottságnak köteles
sége volna eljárásáról hetenkint jelentést tenni, 
mindazáltal a közbejött nagy fontosságú országos 
tanácskozások, szakosztályi ülések a kérvényi bi
zottságot akadályozták mindeddig abban, hogy 
kötelességében eljárhatott volna. Azonban először 
is,a nyomdászok ügyében jelenthetem, hogy a kér
dés már tárgyaltatott; a többire nézve pedig — 

mintegy 300 da rab kérvény fekszik előttünk — 
ugy intézkedtünk, hogy azokat felmunkálás végett 
egymás között felosztván, a közelebbi napokban 
tárgyaljuk, hogy igy a benyújtott kérvények iránt 
a t. ház előtt jelentést cehessünk. Méltóztassék ezt 
igazolásul és egyszersmind fölvilágositásul el
fogadni. 

E l n ö k : A mi a nyomdászok kérvényét illeti, 
ezt a kérvényi bizottság már tárgyalta, s a ház
szabályok értelmében ki is volt téve június hó 
utolsó napjaiban, de közbejövén az országgyűlés 
szünetelése, a ház általi tárgyalása mindekkorig 
elmaradt; azonban a hónap vége felé a mostani 
kérvényi bizottság jelentést fog tenni; ezt megelő
zőleg pedig az előbbeni kérvényi bizottság fog 
munkálatairól jelentést tenni, s ekkor a nyomdá
szok ügye is előkerül. 

N é m e t h K á r o l y : T. ház ! Némileg bővebb 
felvilágosításául annak, a mit elnök úr épen ki
mondott és az előttem szóló tisztelt ké\)viselő úr 
is előadott, van szerencsém megjegyezni, hogy a 
kérvényi bizottság a nyomdászokra vonatkozó 
kérvényt mindjárt tárgyalás alá vette, de eloszol
ván azután az országgyűlés, azon két kérvény, 
mely már be volt végezve, tárgyalás alá nem ke
rülhetett. Ezek között volt a nyomdászok kérvé
nye is. Tehát a harmadfél hónapig tartó elnapolás 
okozá csupán, hogy ezen kérvény még a ház elé 
nem került; de semmi sem akadályozza annak tár
gyalását, ha méltóztatnak parancsolni ezen tárgy 
fölvételét, mert be van fejezve s a bizottság azon
nal előterjesztheti véleményét. 

K o v á c h L á s z l ó : T. ház! E g y intarpellatiót 
kívánok a t. minisztériumhoz intézni Heves-és Kül
ső-Szolnok törvényesen egyesült vármegyék étde-
kében. Tudva levő dolog, hogy a minisztériumnak 
az érdekelt megyéhez intézett egy rendelete, a me
gye bizottságának eltérő felfogásán alapuló hatá
rozata következtében.nem teljesíttetett,minek követ
keztében a minisztérium szükségesnek látta kiadott 
rendeletének királyi biztos közbejöttével szerezni 
érvényt. A királyi biztos okt. 11-én a megyében 
megjelenvén és a megye bizottsága által a törvé
nyes kormányt megillető tisztelettel fogadtatván, 
a minisztérium érdekelt rendeletének foo-anatbavé-
telt szerzett, s mint tudomásom van, az már végre 
is van hajtva. Miután tehát a t. minisztérium által 
kiadott s a megye által tisztelettel mellőzött eme 
rendelet immár foganatosítva van, bátor vagyok 
a tisztelt minisztériumhoz azon kérdést intézni: 
szándékozik-e és meddig szándékozik a tiszt, mi
nisztérium Heves- és Külső-Szolok törvényesen 
egyesült vármegyéknek önkormányzati jogát fel
függesztve tartani ? fentartván magamnak a tisztelt 
minisztérium válaszához képest e tárgy iránt né
zeteimet bővebben kifejteni. (Atalános helyeslés.) 
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Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
Az imént tett interpellátio következtében a minisz
térium örömmel ragadja meg az alkalmat ezen 
fontos ügyre nézve eljárásáról a tisztelt háznak 
számot adni; hogy azonban a minisztérium ezt az 
ügy fontosságához képest megtehesse, kérem az 
interpellátiot Írásban beadatni és a kormánynyal 
küzöltetni. (Helyeslés.) 

A lHlásy Sándor: Tisztelt ház! Engem Ko-
vách László interpellátiojával "megelőzött; de mi
után azon interpellátiot, melyet Heves és Külső-
Szolnok törvényesen egyesült megyék érdekében 
a minisztériumhoz intézett, az én nézetem szerint 
nem azon értelemben tette, a melyben én tenni 
szándékoztam; ennélfogva magam is kívánok a 
tisztelt minisztériumhoz ezen ügybnn interpellátiot 
beadni. Kovách László ugyanis csak az iránt in
terpellálta a minszteriumot, nyilatkozzék az iránt, 
meddig akarja ezen kivételes helyzetet Hevesme
gyében föntartani; én pedig az iránt szólitom fel 
a minisztériumot, hogy Heves és Külső-Szolnok 
vármegye irányában követett azon eljárását, 
mely szerint a királyi biztos a bizottsági gyűlések 
tartását határozatlan időre felfüggesztette, igazolja. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Elnök: A királyi ügyek igazgatójának hiva
talos levele következtében beadott indítvány tár
gyalása van mai napra napirendre kitűzve. A 
jegyző úr fel fogja az indítványt olvasni. 

" Gajzágó Salamon jegyző (olvass Somssich 
indítványát.) 

SomSSiCh P á l : T. ház! Indítványom istá
polására igen kevés mondani valóm van. Termé
szeteskövetkezése az az alkotmányosságnak, melv 
alatt valamint senkit törvénytelen üldözés tárgyá
vá tenni nem szabad, ugy a jogszerüleg eljáró tör
vényes bírónak hatása alól kivenni senkit sem 
lehet. 

Azon alkotmányos előjoga a törvényhozó 
testület tagjainak, mely szerint őket a illető házak 
előleges jóváhagyása nélkül köz kereset alá fogni 
nem lehet, nem czélozhat arra. hogy Ők a jogsze
rüleg eljáró törvényes biróság hatása alól kivonas
sanak, hanem csak arra, hogy törvényhozói állásuk
ban minden törvénytelen üldözéstől megóva.és mind 
felülről, mind alulról eredhető zaklatások ellen 
védve legyenek, ők, mint tagjai egy törvényhozó 
testületnek, mely a nemzetnek ezen souverain jogát 
a koronával megosztva gyakorolja, kötelesek levén 
keblüknek tiszta meggyőződését mindig és min
denben szabadon és függetlenül kimondani. (He
lyeslés.) 

A most mondott átalános elveket alkalmazva 
a jelen esetre, vélekedésem szerint, mielőtt a t. ház 
a napirenden levő tárgyban érdemileg határozni 
fogna, biztos tudomást és ezen alapuló tiszta meg 

győződést kell magának szereznie a közvádló ál
tal indíttatni kivánt perbe fogásnak jogosságáról, 
tudomást kell magának szereznie arról, hogy az, 
ki a perbe foghatásra engedélyt kér, arra törvé
nyesen jogosult egyéniség-e? a biróság, mely elé 
idéztetik , törvényes, alkotmányos biróság-e ? és 
végre a törvények, melyekre hivatkozik, alkotmá
nyos törvények-e? 

Kern indokolatlan, nem alaptalan ezen, első 
pillanatra talán túlságosnak látszó óvatosság. A 
régibb időkből történetileg, a jelenből pedig szo
morú saját tapasztalásunkból tudjuk, hogy tör
vényellenes vádló által, nem alkotmányos, hanem 
csak kivételesen, önkényileg alakított biróság elé 
idéztettek e hon polgárai, és nem alkotmányos 
törvényekre, hanem szintén csak teljhatalommal 
kiadott rendeletekre hivatkozva, követelték elitél-
tetésöket. Ily törvénytelen eljárás, ily önkényes 
üldözések ellen kívánják az alkotmányos törvények 
megvédeni e honnak minden polgárát, kiválólag 
pedig a törvényhozó testület tagjait, melynek — 
mint már többször is említem — törvényes sza
badsága és teljes függetlensége egyik alapföltétele 
a valódi alkotmányosságnak. 

Hogy azonban a ház magának biztos tudo
mást és ezen alapuló tiszta meggyőződést szerezhes
sen, vélekedésem szerint legczélravezetó'bb volna 
az, ha a jogi téren szakavatott egyénekből aláir
tandó választmány küldetnék ki, mely választmány 
szigorúan megvizsgálván a köz vádló által beadott 
keresetet, a hozzá csatolt irományokkal és a vizs
gálat alatt netalán felmerülhető körülményekkel 
együtt, mind ezek tekintetbe vételével indokolt 
véleményét ezeknek jogossága felett mondja ki, 
melyre azután a ház határozatát alapíthatná. 

Ezek voltak azok,miket indítványom istápolá
sára röviden fölemlíteni kívántam, és ennélfogva 
azt a t. ház pártolásába ajánlom. 

Ghyczy K á l m á n : Tisztelt ház! Azon kér
dés, vajon Böszörményi képviselő úr sajtóvétség 
miatt vizsgálat, illetőleg közkereset alá vétethetik-
e, sok tekintetnél fogva s különösen a ház függet
lenségének s a képviselők jogai megőrzésének 
szempontjából nagy figyelmet érdemel, s azért 
egyetértek az indítványozó úrral abban, hogy már 
ennélfogva is e tárgy előleges bizottsági megfon
tolás alá bocsátandó. 

Mindamellett azonban ugy magára a bead
ványra, mint a tett indítványra nézve vannak 
észrevételeim. 

A mi a beadványt illeti, Ráth Károly úr, a 
sajtóügyekben eljáró pesti esküdtszék mellé az igaz
ságügy iminiszter által kinevezett közvádló, a ház 
elnökéhez intézett levelét, mely itt a házban múlt
kor fölolvastatott, mint kir. ügyigazgató irta alá. 

i A kir.ügyek igazgatójának kétségen kivül megvan a 
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inaga törvényeshatásköre; de ahhoz sajtó a vétsé
gek megtorlása nem tartozik. Ez, a jelenleg fen-
álló ideiglenes szabály és az 1848.18. t. ez. 18. sza
kasza szerint, a minisztérium által kinevezett köz
vádlónak föladata. Hogy a pesti esküdtszék mellé 
Ráth Károly úr, a kir. ügyek mostani igazgatója 
közvadlóul neveztetett ki, az esetleg történt: mert 
neveztethetett volna ki más is. Kezdetben is a 
pesti esküdtszék mellé más ügyész volt kinevezve 
s más kerületekben is közvádlóul nem a királyi 
ügyek igazgatójának helyettese van kinevezve. 
Ráth Károly úr tehát a sajtóügyekben csak mint 
a minisztérium által kinevezett közvádló járhat el, 
királyi ügyigazgató czimével jogérvényesen nem 
élhet. 

Ráth Károly úr továbbá megkeresvényét — 
mert ezt maga is akképen nevezi — a ház elnökéhez, 
következőleg a házhoz ugy intézte, mint önálló 
hatóságok szokták más, velők egyenjogú hatósá
gokhoz intézni hivatalos megkereséseiket; én pe
dig részemről azon véleményben vagyok, hogy 
csak a koronás a korona nevében fölszólaló minisz
térium intézhet e házhoz megkereséseket; bárki 
más, magok az ország törvényes hatóságai is, k ér-
venym rel járulnak az országgyűlés mindegyik 
házához. 

Távol legyen azonban tőlem, t. ház ! azt kí
vánni, hogy a kérdéses beadvány ezen hiányainál 
fogva tárgyalás alá ne vétessék : mert figyelembe 
veendőnek tartom a sajtóügyekben fenálló es
küdtszéki eljárás uj voltát, a szabatosság hiányát, 
melyet csak a gyakorlat fog leginkább kifejteni; 
más részről pedig azt, hogy a beadványban foglalt 
kérelem iránt a ház törvény szerint határozhasson, 
mellékes kifogásokkal akadályozni nem akarom. 
(Helyeslés.) 

De a mint a törvény rendeletének és a ház 
méltóságának tartozni véltem azzal, hogy a bead
vány hiányait fölemlítsem: ugy, azt hiszem, e ház 
maga is tartozik saját méltóságának azzal, hogy e 
beadványt, bármiként legyen az aláirva és fogal
mazva, úgy tekintse mint kérvényt, (Helyeslés a 
hal oldalon) a minél egyéb nem is lehet, ugy te
kintse mint kérvényt, melyet bárkitől elfogad, s 
következőleg u g y tárgyalja, mint a kérvényeket, 
a ház szabályai szerint, tárgyalni szokás. (Helyes
lés a bal oldalon) 

A mi az indítványt illeti: az angol parlament
ben, összeülésének kezdetén, azonnal választatni 
szokott egy nagyobb számú bizottság a czélból, 
hogy ahhoz a ház jogaira és privilégiumaira vo
natkozó kérdéseket a ház, ha ugy tetszik, utasít
hassa. Ha ily bizottságunk • volna, ehhez lenne a 
jelen beadvány is legczélszerűbben utasítható: 
mert ily bizottságok jóval előre az eló'ttök később 
tárgyalandó esetekre való figyelem nélkül válasz

tatván, azoknak eljárása mind az abban érdekelt 
felekre nézve megnyugtatóbb, mind pedig oly — 
egyébiránt nézetem szerint teljesen indokolatlan, 
de a nagy közönségben könnyen fölmerülhető — 
félreértéseknek kevésbbé van kitéve, mint oly 
bizottság eljárása, mely bizonyos, már tudvalevő 
esetekre és személyekre vonatkozólag* tüzetesen 
választatik. (Helyeslés.) Nekünk oly bizottságunk, 
mint az angol parlament kiváltsági bizottsága, 
nincs; de van állandó kérvényi bizottságunk, 
(Közbekiáltás: Nem állandó!) mely jóval ezelőtt vá
lasztatván meg, tagjainak mind számánál, mind 
jelességénéi fogva a fenforgó feladat fontosságá
nak megfelelni képes. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Mit tegyen e bizottság, vagy bármely bizott
ság, mely e tárgyban talán ki fog küldetni ? mely 
alapokra fektesse véleményét? mily közjogi és 
politikai elvekre figyeljen? miként ne mondjon ki 
semmit, minek kimondása már a bíróság és es
küdtszék megbirálása alá tartozik ? ezt, u<?y hi
szem, az illető bizottság bővebb utasítás nélkül is 
tudni fogja. 

Azért a nélkül, hogy ez alkalommal a kér
dés érdeméhez szólni akarnék ; a nélkül, hogy a 
háznak a kérdés érdemében hozandó határozatát 
bármely nyilatkozattal vagy utasítással megelő-
zendőnek vélném : hivatkozvaa Osiky Sándor képvi-

I selő úr ügyében múlt évben történt előzetes esetre 
is : bátor vagyok azt indítványozni, hogy ezen 
kérvény, ugy a mint a kérvényekre nézve átalá-
ban szokás, minden részletesb utasítás nélkül, vé
leményadás végett a kérvényi bizottságnak adas
sék ki. és következő határozati javaslatot kérek 
a ház által elfogadtatni: „Ezen kérvény kiadatik 
a kérvényi bizottságnak, véleményes jelentésének 
mielőbbi beadása véget t / ' (Zajos helyeslés a balol
dalon.) 

Zsedényi E d e : Azon meggyőződéstől ve
zéreltetve, hogy a t. háznak a jelen esetben a leg-
gondosb óvatossággal kell eljárnia, nem fogadha
tom el előttem szóló azon állítását, hogy épen 
azért, mert nem a minisztérium tette az előter-
jesztvényt, de a korona ügyésze, azt ugy, mint 
Csiky képviselő esetében, a kérvényi bizottsághoz 
kellene utasítani. Mert az én véleményem szerint 
nagy különbség van azon tett között, melyről 
Csiky vádoltatott, és azon politikai vád között, 
mely Böszörményi ellen intéztetik. 

Az én véleményem az, hogy épen e kérdés 
gyakorlott törvénytudó tagtársainkból alakult bi
zottsághoz utasítandó, mely véleményt adjon a 
felől, hogy mit parancsol egy részről a képviselő 
sérthetlensége, más részről az igazság részrekajlat-
lan kiszolgáltatása. Mert hiszen előttem szóló tag
társam sem fogja tagadhatni, hogy a képviselő és 
magánpolgár joga ugyanazon egy személyben 
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minden parlamentális országban és kormány alatt 
szorosan el van választva. De épen, mivel köny-
nyen megtörténhetik, hogy a kormány, hatalmá
val visszaélve, a magán polgárt a büntető bíróság 
elé akará vezetni, csak azért, hogy a képviselőt 
sújtsa, a képviselő testületek minden alkotmá
nyos országban saját tagjaikra nézve fentartották 
magoknak azt, hogy a közvádló ellenök bűnvádi 
keresettel előleges engedélyök nélkül fel nem lép
het. A törvényhozás ez által nem akarta a képvi
selőt arra felhatalmazni, hogy különb szabadsá
gokkal éljen, mint bármely magánpolgár, vagy 
hogy külön törvények alatt álljon; de biztositani 
akarta őt azon hatalom visszaélései ellen, mely a 
közvádlót politikai tekintetekből a képviselő ellen 
használhatná fel. Tehát a képviselőház érdeké
ben fekszik meggyőződni, vajon oly tények ho
zattak-e fel vádlott tagja ellen, melyek először 
nem a képviselő, de kizárólag a magánpolgár ha
táskörébe esnek? s melyek másodszor elegendők 
azon meggyőződés elnyerésére, hogy, ha a vádlott 
nem volna is ellenzéki képviselő, mégis a köz
vádló csak törvényes kötelességét teljesítené, ha el
lene, mint magánpolgár ellen fellépne ? 

Ezen irányadó elveket a jelen esetre alkal
mazva, azt látjuk ugyan, hogy Böszörményi tag
társunk ellen, nem mint képviselő', de egyedül 
naintujságiró ellen akarnak,a sajtótörvények szerint, 
bűnvádi keresetet indítani. De vajon azon meg
győződést szerzi-e nekünk a vádlevél azon tartalma, 
mely szerint a más hírlapok által is közhírré tétetett 
Kossuthféle levélből idézett szavakban jelöltetik ki 
azon izgatás, melyet a 48. XVIII . tcz. 2 1 . §-a 
szerint a közvádló megtorolni kivan? 

Ivánka I m r e : Nem ide tartozik! Napirendre ! 
Zsedényi Ede : Tessék meghallgatni Ivánka 

úrnak, azután felelni. 
Tehát, ha vajon elegendők-e az adatok arra, 

hogy tagtársunk ellen, ha nem volna is ellenzéki 
képviselő, mint magánpolgár ellen indíttathassák 
sajtópör, ennek bővebb megfontolását egy külön 
küldöttségre akarjuk bizni. (Zaj a bal oldalon.) Ké
rem beszédemet meghallgatni. Most tehát nem ar
ról van szó, lehet-e tagtársunkat bűnvádi perbe 
fogni vagy nem ? — mert arról, hogy perbe fogják, 
a törvényszék fog Ítélni — hanem hogy olyan-e a 
közvádló kérelme, mely az igazság részrehajlatlan 
kiszolgáltatása tekintetéből bővebb megfontolást 
igényel ? és épen azért az ügyet nem a kérvényi 
bizottsághoz, mely hóról hóra változik és nem 
erre volt kiküldve, hanem külön küldöttséghez kí
vánom utasíttatni. (Helyeslés.) Azért Somssich in
dítványát pártolom. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Én nem követem előt
tem szólott képviselő társam példáját és nem fo- ! 
gok belebocsátkozni a tárgy érdemébe, s annak I 

előre bocsátása mellett, hogy Ghyczy Kálmán in
dítványát s annak indokait egészen magamévá te
szem, egyedül Somssich képviselő úr által fel
állított egy elvre vonatkozólag kívánok néhány 
megjegyzést tenni. 

Tisztelt képviselő úr azon elvet állította föl, 
hogy a képviselőháznak kötelessége saját tagjait 
törvénytelen üldöztetés ellen védeni. Én ezen 
esetre nézve nem akarom föltenni, hogy az üldö
zés szándékos, törvénytelen lehetne, de különben 
is azt a bíró fogja megszabni, (Zaj. Felkiáltások: 
Nincs itt erről szó.') azt a biró fogja megszabni ité-
letileg, hogy a kereset alapos-e vagy nem. Más 
alkotmányos országban a képviselő indemnitása 
nem ezen az elven alapul, hanem azon sokkal ma
gasabb elven, hogy a törvényhozó testület tagjait 
magas hivatásuknak eleget tenni nagy ok nélkül 
ne lehessen gátolni. Csak ezt akartam kijelenteni, 
nehogy hallgatásommal ezen elvben megnyugodni 
látszassam. 

Egyébiránt a mi illeti azt, hogy a tisztelt 
indítványozó úr kérdésbe tette, s illetőleg a ház 
által kívánja elhatároztatni, vajon a személy, a ki 
föllépett, törvényes helyzetben van-e a ház irányá
ban, azt az előttem szóló Ghyczy Kálmán kifej
tette: én tehát ehhez nem szólok; hanem van egy 
más kérdés, melyet Somssich képviselő úr meg
pendített, t. i. vajon a jelen sajtóbirósá,g törvé
nyes-e? Én nem akarom ezen kérdést jelenleg 
fejtegetni . hanem csak egyszerűen kijelentem, 
hogy én nem tartom annak, s midőn e tárgy napi 
rendre jön, akkor ezt bővebben ki fogom fejteni. 

BÓnis S á m u e l : Szerintem Zsedényi képvi
selő teljességgel nem rontotta le Ghyczy Kálmán 
képviselőnek azon állítását. hogy Csiky Sándor 
képviselő esetét ugy hozta fel, mint praecedenst, 
mint analógot. Mert, miért hozatik a képviselőház 
elé a képviselő ellen intézendő kereset megbirá-
lása ? Koránsem azért, hogy a ház a dolog érde
me fölött Ítéljen, hanem azért, hogy ótalmazza a 
képviselőnek netalán megtámadható immunitását. 
A tisztelt ház most a felett nem Ítélhet, vajon ma
gán eset volt-e Csikyé?s milyen a Böszörményié ? 
e fölött az esküdtszék feladata itélni; hanem igen
is itél a fölött a ház, hogy a kormánynak czélba 
vett perbefogatása által nincs-e czélba véve a kép
viselő leszorítása e táblától ? nincs-e czélba véve a 
képviselői immunitás megsértése? És e tekintet
ben igaza volt Ghyczy Kálmán képviselő társam
nak, midőn Csiky esetét a Böszörményiével ana
lógnak monda. Ha Zsedényi a dolog érdemébe 
bocsátkozott, és nem kívánta, hogy ezen eset kü
lönleges bíróság elé utasittassék, kérdem, micsoda 
logikával kívánja a jelen esetet speciális biróság 
itélete/ alá bocsátani ? 

En tehát Ghyczy Kálmán képviselő társam-
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nak mind a tárgynak ide ju tásá t , mind pedig a 
dolog érdemét illető indítványát, t. i. hogy ez ügy 
a kérvényi bizottság elé utasittassék, pártolom: hi
szen a nélkül is a ház elé fog kerülni a kérvényi 
bizottság jelentésében. 

Horvát Boldizsár igazság ügyér: T. ház! 
Igen helyesen volt több szónok részéről kie
melve a tárgy fontossága, mely jelenleg a ta
nácskozás szőnyegén forog. Arról van szó, t. ház, 
hogy az országgyűlési tagok immunitásának gya
korlati hordereje, tán hosszú időkre, megállapittas-
sék; arról van szó, hogy az immunitás értelmezésére 
és gyakorlati alkalmazására nézve oly praecedens 
állíttassák föl, melyre a későbbi kor bizton hivat
kozhassak a nélkül, hogy e hivatkozás akár a sza
badság, akár az alkotmányos rend érdekeinek 
praejudicáljon. Bár mennyire sajnálnom kell is 
tehát a concret esetet, mely a jelen tárgyalásra 
alkalmat adott, mégis, mint a valódi alkotmá
nyosságnakőszinte hive, csak örülhetek a fölött, 
hogy a praecedens fölállítása e nagy horderejű 
kérdésben épen a t. ház föladatául jutot t , a mely 
bizonyosan minden szenvedélytől mentesen, e kér
dést ugy fogja eldönteni, hogy e megoldás se a 
szabadságnak, se pedig az alkotmányos rend érde
kének veszélyére ne váljék. 

Engedje meg a t. ház, hogy e kérdés körül 
én is saját nézeteimet, továbbá a kormány néze
teit röviden elmondhassam. (Halljuk!) 

Előre kell bocsátanom, hogy midőn ez eset
ről a kormány tudomást vett, s ennek következ
tében az immunitás törvény szabta korlátainak 
vizsgálatába kellett bocsátkoznia, régi törvényeink
ben se oly szabatos, se oly kielégítő intézkedése
ket e téren nem talált, melyek a kormány alkot
mányos érzületét megnyugtathatták volna. 

Legrészletesebb intézkedéseket e téren az 
1723-iki VII. t. ez. tartalmaz; de e törvény sem 
mond többet, mint azt, hogy az országgyűlési ta
gokon az országgyűlés helyén semmi méltatlan
ság (contumelia) és semmi tettleges bántalom 
(manuum injectio) ne történjék , hogy az ilyest el
követő harmad napra a kir. tábla elé idéztessék, 
hogy az országgyűlési tagok rágalmazói, gyalázói 
200 ft birsággal, a verekedők és sebesítők a na
gyobb hatalmaskodási büntetéssel, végre, a kik az 
országgyűlési tagokon gyilkosságot követnének 
el, kínzással egybekötött halálbüntetéssel sújtas
sanak. Ezen intézkedések azonban inkább rend
őri és bűnvádi, mintsem alkotmányos jelleggel 
bírnak. 

Az immunitásról alkotmányos szempontból 
egyedül szabatos és kielégítő intézkedést a leg
újabban 1867-ben alkotott XII . t. cz.-nek 47-dik 
szakasza tartalmaz, a mely, noha csak a delega-
tiok tagjairól szól, de világosan kimondja, hogy a 

delegatiok tagjai a delegatiok üléseiben tett nyi
latkozataikért feleletre egyátalában nem, vétsé
geikért pedig a ház vagy a delegatiok engedélye 
nélkül, a tetten érés esetét kivéve, közkereset alá 
nem vonhatók. 

Noha , mint említem , e törvény csak a dele
gatiok tagjairól szól, de a kormány azon nézetben 
volt, hogy nem vét se az alkotmányosság fogal
mai, se a törvénymagyarázás alapelvei ellen, ha 
azon jogot, a melylyel az országgyűlés küldöttei 
birnak, kiterjesztendőnek tartja azon testület tag
jaira, a melytől e kiküldetés eredett, (Helyeslés) a 
következetesség szabálya sem engedvén meg oly 
magyarázatot, hogy a kiküldöttek több joggal 
bírjanak, mint magok a kiküldők. 

Mindamellett én részemről igen kívánatosnak 
tartanám, hogy az országgyűlési tagok immunitá
sáról külön, önálló és határozott törvény rendel
kezzék. (Helyeslés.) 

De addig is , míg ez megtörténhetnék, ugy 
hiszem, hogy a kormány az 1867. XII . t. ez. ér
telmezése és alkalmazása körül ugy jár t el, mint 
azt a nemzet alkotmányos kormányától megköve
telheti. (Elénk helyeslés a középen.) A kormány te
hát egy pillanatig sem volt kétségben az iránt, 
hogy a jelen esetre is a most idézett törvény al-
kalmaztassék, mint a legkedvezőbb , melyet tör
vénykönyvünk e téren fölmutat. 

E törvényt alkalmazva a jelen esetre: kétség
telen, hogy az országgyűlés tagja ellen, a ház en
gedélye nélkül, közkeresetet indítani nem lehet; 
előadja azonban magát egy más kérdés, melyet 
épen Grhyczy Kálmán képviselő társam volt szives 
fölemlíteni, hogy t. i. a ház minő vezérelveket kö
vessen zsinórmértékül arra nézve, hogy előforduló 
esetekben a ház engedélye megadassák vagy meg
tagadtassák? E kérdéshez legyen szabad néhány 
szót szólanom. (Halljuk!) 

Annyi bizonyos, és ebben teljesen egyet 
értek Ghyczy Kálmán képviselő rírral, hogy a 
dolog érdemleges tárgyalásába a ház nem bocsát-
kozhatik. Ez annyi volna, mint ítélni, a mire tör
vényeink szerint a jelen esetben az esküdtszék van 
hivatva, az esküdtszék ítéletét pedig praeoccupálni 
a háznak se hivatásában, se szándékában nem áll
hat. (Helyeslés.) 

A megoldás kulcsát a vezérelvekre nézve sze
rintem az immunitás czélja adja meg. 

U g y hiszem, nem fogok e t. házban ellen-
mondással találkozni, midőn azt állitom, hogy az 
immunitás korlátait nem lehet kiterjeszteni oda, 
hogy az szabadalom legyen az országgyűlési tagok 
számára bármely vétséget vagy bűnt büntetlenül 
elkövetni. (Élénk helyeslés.) Hogy az immunitásnak 
ily tágas értelmet sehol sem adnak, mutatja maga 
azon körülmény, hogy minden törvényhozás , 
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mely az immunitásról rendelkezik, a tettenérés ese
tét a kivételek sorába igtatá. I ly tág értelmezése 
az immunitásnak, vagy inkább ily korlátlan immu
nitás, a mellett, {Élénk nyugtalanság a bal oldalon) 
hogy a közerkölcsiségre a legkárosabb befolyást 
gyakorolná, gyakorlati eredményében oda vezet
ne, hogy a törvényhozó test tagjait a fönálló tör
vények fölé emelné, a mi az alkotmányosság fo
galmaival ellenkeznék. (Helyeslés a középen!) Az 
immunitás czélja nézetem szerint abban áll: az or
szággyűlés tagjainak függetlenségét, személyes 
szabadságát oly kép biztósitani, hogy azt még a 
törvény álarcza, azaz még koholt ürügyek alatt is, 
senki meg ne támadhassa, vagyis, hogy az ország
gyűlésnek tagja törvényhozói magas föladatának 
teljesítésében se erkölcsi, se anyagi nyomásnak ki
téve ne legyen. 

Ha az immunitásnak ezen czéljára nézve tisz
tában vagyunk, akkor nem foroghat fen kétség 
azon vezérelvekre, azon döntő szempontokra nézve 
se, melyektől a közkeresetre kért engedély meg
adása vagy megtagadása függ. 

A mint szerencsém volt fölemlíteni, a ház hi
vatásához nem tartozhatik a tárgy érdemleges vizs
gálatába, az objectiv és subj ectiv tényálíadék meg
ítélésébe bocsátkozni; hanem a ház csak ezen há
rom kérdésre szoritkozhatik: 1) vajon azon cse
lekmény, melyről a vádolt vádolva van, alkotmá
nyos törvénybe ütközik-e? 2) vajon azon tilos 
cselekmény, mely a vád tárgyát képezi, nem me
rő koholmány-e, hanem valóban megtörtént do
log ? és 3) vajon létezik-e oly összefüggés a tilos 
cselekvény és a vádolt személye között, melyből 
ha nem is teljes bizonyossággal, de mégis alapo
san lehet következtetni, hogy a tiltott cselekvényt 
a vádolt követte el ? 

Ha e három kérdés igennel döntetik el. akkor 
fölfogásom szerint az engedélyt megtagadni nem 
lehet; ellenkező esetben az engedélyt megadni 
tiltja a törvényhozó testület függetlenségének ko
moly érdeke. 

Mindezen okoknál fogva az én nézetem és a 
kormány nézete is oda járul, hogy a fenforgó 
tárgy előleges véleményezés végett külön bizott
sághoz utasittassék. 

Nem járulhat a kormány Ghyczy Kálmán 
t. kpviselő úr indítványához, mely szerint ezen 
megkeresvény a kérvényi bizottsághoz utasittassék, 
azon oknál fogva se, mert épen a kérvényi bi
zottságalelnökének imént tett nyilatkozatából is ki
tűnt, hogy a kérvényi bizottság teendőkkel el van 
halmozva és több mint háromszáz kérvény vár el
intézésre, (ügy van! a középen, nyugtalanság a bal 
oldalon.) 

Nem lehet ez ügyet a kérvényi bizottsághoz 
utasitani még azon fontos oknál fogva se, melyet 

Somssich Pál képviselő úr igen helyesen kiemelt, 
hogy t. i. itt praecedens fölállításáról van szó és 
egy coneret jogi eset megbirálásáról, mely kitü-
nőleg jogtudósok véleményére bizandó. (Helyeslés 
a középen.{ 

Ghyczy Kálmán képviselő xír még néhány 
formahibát is fölemiitett, noha igen helyesen az 
érdemleges elintézést nem akarta ezen formahi
báktól függővé tenni. Legyen szabad ezekre néz
ve szintén egy pár megjegyzést tennem. 

Méltóztatik a t. ház emlékezni, hogy a kor
mány f. é. márczius havában fölhatalmazást nyert a 
t. háztól az iránt, hogy esküdtszékeket alakithas
son és a birői illetékesség szempontjából történt 
ideiglenes változáshoz képest az 1848. 18 t. ez. 
alaki részében szükséges módosításokat megtehes
se. Az esküdtszéknek mindenesetre kiegészítő és 
nélkülözhetlen részét képezi először a vizsgáló biró 
és ily kiegészítő részét képezi a közvádló is. E té
ren tehát a minisztérium kezei megkötve nem vol
tak ; és miután semmiféle positiv törvény nem tilt
ja, hogy a közvádlói teendőkkel a királyi ügyek 
igazgatója bizassék meg — mi különben is csak 
ideiglen történt: ugy hiszem, törvénysértést a 
kormány nem követett el, midőn a közvádlói te
endőket a királyi ügyek igazgatójára ruházta. 

Vajon a megkeresvény, mint megkeresvény 
tekintessék-e vagy mint egyszerű kérvény ? erre 
súlyt nem fektetek. Ez az első eset, és bármikép 
döntse el a t. ház e kérdést: határozata a kor
mányra és közegeire nézve jövőre cinosurául fog 
szolgálni. 

Ezek azon korlátok, melyek között vélemé
nyem szerint a háznak mozognia kell : tovább 
menni, beavatkozás volna az illetékes bíróság jog
körébe ; ezen korláton innen maradni pedig, illu-
soriussá tenné a ház azon fontos jogát, melylyel 
az engedély megadása vagy megtagadása fölött bír. 

Ennélfogva, mind magam, mind a kormány 
nevében Somssich Pál képviselő társam indítvá
nyát pártolom. (Helyeslés a középen.) 

Almásy Sándor: T. ház! Előttem szólott 
Horvát miniszter úr két indokból kivánja Somssich 
Pál képviselő úr indítványát elfogadni. 

Első indok, hogy a kérvényi bizottság teen
dőkkel el van halmozva. Ha ez valóságos indok 
volna, akkor a háznak kellett volna arról gondos
kodni, hogy teendőit elvégezhesse. De ón egyáta-
lában nem is hiszem, hogy ezen egy ügy hozzájá-
rultával annyira tul lenne a kérvényi bizottság 
terhelve, hogy azt is el ne végezhetné. Ennélfogva 
ezt érvényes indoknak nem tarthatom. 

Másodszor, Somssich Pál képviselő úr indít
ványa szempontjából kiindulva, elfogadhatónak 
vélte a miniszter úr, hogy praecedens még nem 
volt; ámbár Csiky Sándor képviselő esete már 
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többek által felhozatott mint praecedens. Ha ezt 
elfogadni nem akarja, arról nem tehetek. 

De a tárgynak vitatott fontosságára nézve 
mégis némi megjegyzést kell tennem. 

Ugyanis akérvények vizsgálatára kiküldött bi
zottság tekintetében — akkor,midőn a választásokat 
tettük — jól megfontoltuk, hogy oly egyéneket vá-
laszszunk, kik a fontosabb tárgyakat is elintézhes
sék^ fontosabbnak a jelen tárgyat sem tartom. Nem 
tudom, hogy kit akarnak azon tisztelt képviselő' 
urak mystifikálui ezen tárgynak fontosságára 
nézve? Hiszen köztudomású dolog, hogy a eonfe-
rentián (Kiáltás: Nem tartozik ide! Zaj) ezen 
egyik tagtársunk kereset alá vonatását elhatároz
ták, (Zaj) egy másikat pedig fölmentettek, hogy 
be ne pöröltessék. Ennélfogva nem hiszem, hogy 
ezen tárgy fontossága volna valódi oka annak, 
hogy azt külön bizottság által akarják tárgyal
tatni, hanem egészen más indokból. (Zaj.) 

Én részemről Grhyczy Kálmán képviselő úr 
indítványát pártolom. 

Madarász J ó z s e f terem közép részébe áll:) 
Tisztelt képviselőház! Bocsánatot kérek először is a 
képviselőháztól,hogy ez időközi teremben nem levén 
szószék, én pedig ott igen félreülvén, (Zaj.A dologra!) 
hogy a tisztelt képviselők korében(Fdkiáltás: A do
loghoz!) a dologra mondandó véleményemet annál 
szabatosabban adhassam elő: bátor vagyok íigyel-
möket e helyről intézendő' néhány szóval fárasztani. 

A mi szólásra késztet leginkább, a t. igazság
ügyminiszter úr által előadott egy pá r tétel. Haj
landó vagyok hinni, hogy — mint enmagammal 
is sokszor megtörténik — a mit mondunk, bizo
nyosan más értelemben akartuk mondani, mint a 
szó elrepül ajkainkról. Mégis észrevételt akarok 
tenni az igazságügyminiszter úr azon mon
datára, midőn a képviselők bánthatlanságáról szól
ván s ennek alapján az 1867-ik évi 12. törvény
cikkre hivatkozván, hol a delegatiok tagjainak 
bántatlansága van körülírva, e szavakat méltózta
tott mondani: „A kormány ej'ogot a képviselőkre 
is kiterjeszteni hivatottságáuak és kötelességének 
tartotta." Erre nézve csak azt vagyok bátor itt 
megjegyezni, hogy a t. igazságügyminiszter úr, 
hogy semmi előzmény következtében azután szó 
nélkül ne hagyassák, a kormány nem kiterjesz
teni akarta e jogot, hanem az 1867-iki 12. t. ezikk-
ben a delegatiokra megállapított jogot tekintetbe 
vévén, ismerte kötelességének azt a jelen esetre 
is alkalmazni. 

A másik az, hogy a tisztelt igazságügymi
niszter ár mint előzetes esetre akar e tárgyra hi
vatkozni. Ez maga a Grhyczy Kálmán képviselő 
társunk által előadott esettel meg van czáfolva, 
mert itt nem ez eset az első előzetes eset, hanem 

KÉPV. H . NAPLÓ. 1 8 6 % . V. 

ez már a második. (Közbekiáltások: A harmadik !) 
Tehát a harmadik eset a képviselőkre nézve; az 
én következtetésemre ez még előnyösebb. Ha te
hát már harmadik eset, nem lehet és nem jogos 
azt mondani, hogy a ház ez esetben mint előzetes 
esetben intézkedik. 

p A harmadik a tisztelt indítványozó és az in
dítványt pártoló Zsedényi úr által előadott azon 
észrevétel, hogy azért kell külön választmányra 
bizni a tárgyat, mert szakavatott jogtudorokra kell 
azt bizni. Tökéletesen igazságuk van önöknek, 
uraim! de miután az én magán tudomásom sze
rint a kérvényi bizottságban igen jeles szakavatott 
jogtudorokat is ösmerek; azt pedig meg fogják en
gedni, hogy a szavazás — midőn beadjuk szava
zatainkat és kifejlődik belőle az eredmény —-
nem oly dolog, mely jogtudorrá avathat valakit, 
(mert e testület épen nem döntheti el, melyik in
kább hivatott jogtudor és melyik nem); tehát mi
után a kérvénybizottságban magán tudomásom 
szerint, és bizonyosan a t képviselőház tudomása 
szerint is, igen jeles jogtudorok vannak; az pedig, 
vajon szakavatott-e valaki vagy nem, nem a sza
vazástól függ; végre mivel a fő kérdés tulajdonké
pen az, vajon a most megválasztandó 11 tagú bi
zottság fog-e e nagy és fontos kérdésben, melyet én 
is méltánylok, részrehajlatlanabbul eljárni, vagy 
azon kérvénybizottság, mely, mint az ellenindit-
ványozó úr is kiemelte, még akkor alakíttatott, 
midőn a minden képviselőházban később alakulni 
szokott pártok és pártnézetek egymás ellenében 
még nem fejlődtek k i ; és miután önök sem tagad
hatják — hiszen emberek vagyunk mindnyájan, 
s mindannyiban, bennem mint másokban, meg-

í van a pártvélemény — hogy az országgyűlés ele
jén választott bizottság minden esetre részrehaj
latlanabbul fog eljárni: a kérvénybizottságot 
óhajtanám ez ügy tárgyalásával is megbízni. 

Szabad legyen még ismét a t. igazságügy-
J miniszter által tett azon kifejezésre teendő egy 

észrevétellel zárnom be beszédemet: hogy én sem 
kívánom a képviselők bántbatlanságát bármely 
bűn mentesítésére felhasználni. Ezt senki sem kí
vánhatja; hanem épen azért, mert jelenleg nem is 
lehet, nem is jogos a tárgy megvitatásába bocsát
kozni — habár nem oszthatom a t. igazságügy
miniszter azon véleményét és tárgyba való bebo-
csátkozását, melyek szerint előre megmagyarázni 
méltóztatott, mikor lesz megengedhető a közkere-

I set s mikor nem —: nem követem, mertazon kérdés 
j tárgyalása, hogy mikor lesz, mikor nem megen
gedve a képviselő perbe fogatása, uraim, az már 
azon gyűlésnek lesz hivatása, mely elé, ha önök 
bölcsesége győz, a 11 tagú, ha az én és elvroko
naim kívánsága, a kérvénybizottság jelentését meg-

I teendi. 
6 
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Ezzel csatlakozom Ghyczy Kálmán képviselő i 
társunk indítványához. (Helyeslés a szélső bal ol
dalon.) 

Perczel Mór: T.ház ! Ha valaha kétkedtem 
volna hazám jövőjében, megvallom, a mai discus-
sió minden kétségemet eloszlatta volna, látván fér
fiakat, kik az alkotmányosságnak, s főleg az ezen 
alkotmányosságot kiválólag biztosító immunitás
nak védelmére oly avatottan és oly jeles dialek
tikával szólalnak fel, mint azt Somssich Pál kép
viselőtársunk az imént tévé. 

Távol vagyok attól, hogy én több indokot 
hozzak fel és csatoljak azokhoz, melyeket ó' az 
immunitás megóvása tekintetében előhozott; de nem 
oszthatom azon véleményét, hogy azon választ
mányba , melyet ő kiküldetni javasol, csupán 
szakértők, csupán jogtudósok választassanak. Én 
nem csak ily tárgyakban — t. i. pübíico-politicus 
kérdésekben — de a szaktudományt még inkább 
igénylő financiális vagy vámkérdésekben is ezen 
ház mindegyik tagját teljes competentiával és ké
szültséggel bírónak ismerem fel, s habár teljesen 
meg vagyok győződve arról, hogy Somssich Pál 
képviselőtársamnak legkisebb szándéka sem volt 
e részben a háznak bármely tagját is megsérteni, 
mégis ki kell jelentenem, hogy valamint ezen, ugy 
bármely más, például financiális, kereskedelmi, 
vagy vámkérdés tárgyában kiküldendő bizottság 
megválasztásánál a szakavatottságot nem kívá
nom postulatumul tekintetni. De tudom azt, hogy 
fordulhatnak elő esetek, sőt elő is fordulnak, mi
dőn a kiküldött választmányok nem csak a ház 
tagjai közül, hanem a házon kivül álló hivatott és 
szakértő egyéneket is jogositva vannak meghívni 
üléseikbe. (Helyeslés.) 

E kérdésre nézve még egy észrevételem van, 
melyet elő kívánok adni. (Halljuk!) 

Ha a t. ház nem fogadná el Ghyczy Kálmán 
képviselőtársunk indítványát, s ha ennek folytán 
a beérkezett beadványt nem tekintené kérvény
nek, hanem hivatalos jelleggel biró megkeresés
nek, ez esetben nem az következnék ebből, hogy 
külön bizottságot küldjünk ki, henem épen ellen
kezőleg az, hogy a beérkezett megkeresés vissza-
utasittassék. (Helyeslés a bal oldalon.) Ha a ház hely
benhagyná azt, hogy efféle hivatalos megkeresések 
elfogadhatók és mint ilyenek tárgyalhatók, bár
mely rendes bíróság vagy politikai hatóság elözö-
nölhetné beadványaival a házat; pedig ezek nem 
tartoznak különös felelőséggel a háznak, hanem 
csakis a miniszterek, kik minden lépésökért, méo-
pedig nem csak a házon kivül követett eljárása
ikért, hanem a házon belüliekért is minden elő-
terjesztvényök- és indítványukért felelősek. Az, 
ki ezen hivatalos megkeresést aláirta, a miniszté

rium alárendeltje ; de a házhoz a miniszté
rium alárendeltje nem intézhet megkereséseket, ha 
csak a minisztérium nevében és annak megegyezé
sével nem teszi ezt, mint például az államtitkár, 
midőn a minisztérium nevében nyilatkozik. Mind
ezt azért mondom el, mert ha nem fogadtatnék el 
Ghyczy Kálmán képviselőtársunk indítványa — 
mely szerint a beérkezett irat magánkérvényül te
kintetvén , az a kérvényi bizottság utján tár
gyaltatnék — nem marad más hátra, mint e bead
ványt logikai következtességgel visszautasítani. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Magam sem akarok a tárgyalás jelen stádiu
mában a kérdés érdemébe bocsátkozni. Teljes el
ismeréssel fogadom azt, mit a tisztelt igazságügy
miniszter űr azon határokra vonatkozólag terjesz
tett elő, mely határokig e tárgyra nézve a tanács
kozás kiterjedhet; de azt tartom, nem is lehet 
körvonalozni, nem lehet tökéletesen kiszabni a 
határokat, a meddig az érdemleges tárgyalás ter
jedhet : mert hiszen maga azon körülmény, mely 
szerint az igen tisztelt miniszter úr véleményének 
indokolására, még pedig igen hetyesen, azon kér
déseket hozta fel, melyeket szabályul akar felállít
tatni, épen azt mutatja, hogy itt magára a tárgy 
érdemére nézve, még azon szavakra is ki fog ter
jedni a discussió, melyek az előterjesztésben fog
laltatnak. 

Hivatkozás történt Csiky képviselőtársunk ese
tére. Magam sem tartom Csiky esetét a jelenleg 
fenforgóval analógnak (Helyeslés a középen), már 
azért sem, mert az akkor forgott szőnyegen, midőn 
Magyarország teljesen abnormis állapotban volt. 
Azon időtől fogva azonban az alkotmány helyre
állíttatott — a mit én nem akarok ugyan egész 
praecise állítani, mert erre nézve nekem is saját 
nézeteim vannak, de ugy, a mint a ház által elfo
gadtatott, és ugy, mint az a törvényekben kifejez
tetett, az alkotmány helyre van állítva — e ház
nak azonkívül most már felelős minisztériuma is 
van: s igy ez amattól egészen különböző eset. 

Minthogy tehát e tárgy minden oldalról a 
legnagyobb óvatosságot kívánja, s azonfelül ez az 
első ilynemű eset, mely egyszersmind normati-
vául is fog szolgálni jövőre, s míg az immunitásról 
törvény nem alkottatik, e részben praecedenst fog 
képezni: nézetem szerint teljesen azon formákhoz 
kell ragaszkodnunk, melyek a parlamenti kor
mánynyal összekötvék. Miután pedig ezen okmány 
nem a minisztérium által terjesztetett a ház elé, azon 
esetben, ha a tisztelt ház azt nem akarná mint 
magánfolyamodványt tekinteni, s nem kívánná 
a kérvényi bizottsághoz utasítani, részemről azt 
kell kívánnom, hogy a tisztelt ház a királyi 
ügyek igazgatójának megkeresését utasitsa vissza 
és ne vegye tárgyalás alá. (Helyeslés a baloldalon.) 



CLXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Okt. 21. 1867.) 43 

Besze J á n o s : {Felkiáltások: Eláll! Mások: 
Halljuk-' Zaj.) Tisztelt ház! Véleményem szerint 
azon kérdésben, hogy egy ujságiró, ki egyszers
mind képviselő, mikép büntettethessék m e g , ha 
reá majd a biró a büntetést kimondandja, a nél
kül, hogy a képviselői immunitás csorbát szenved
jen ? a különbség köztünk az , hogy az egyik rész 
ez ügyet a kérvényi bizottsághoz, a másik külön 
bizottsághoz kívánja utasittatni. 

Én arra vonatkozó okaimat, hogy külön bi
zottság küldessék ki, röviden a következőkben 
foglalva adom elő. (Halljidt!) 

Nincs fontosabb, uraim! mint az, hogy va
lahányszor a képviselők személye fölött hozatik 
ítélet, az mindig a legnagyobb részrehajlatlanság-
gal hozassék. (Zaj.) Madarász képviselő társ azt 
mondotta, hogy épen a részrehajlatlanság érdeké
ben kell ez ügyet a régi, azaz a kérvényi bizott
sághoz utasítani, nem pedig uj küldöttséget 
nevezni ki. Ura im! ez nem áll, mert lehetnek ily 
fontos esetek, és jöhetnek idők, melyekben a kor
mány nem lesz ily öszhangban az ország közvéle
ményével. (Fölkiáltás a bal oldalon : Most sem va
gyunk! Zaj.) Jöhetnek, mondom, idők, midőn a 
régi bizottságok, melyek az országgyűlés elején 
kineveztettek, az olyan kormányoknak elég időt 
nyújtanak, hogy lassankint hivatalokkal, ígéretek
kel, szép szóval csábítgatva, inkább részrehajlásra 
vezettethetnek. (Zúgás, zaj, ellenmondás.) Értsük 
meg, uraim! oly időkről szólok, midőn a kor
mány disharmoniában lesz az ország közvélemé
nyével. Ilyenkor a részrehajlatlanság inkább el
párologhat a régi megválasztott bizottságban, 
mint a fontos esetekben mindannyiszor az ország
gyűlés többsége által megválasztandó küldöttsé
geknél. (Zaj.) Ott , uraim, eltompul a részrehajlat
lanság ellen irányzott minden képzelhető fegy
vere bármely kormánynak is. Tisztelem én, mé
lyen tisztelem a kérvényi bizottságot és nem két
kedem részrehajlatlanságában, és ha ma nem 
hosszú időre, hanem talán egész századra terem
tendő szokást állapitanánk meg, igenis tisztelettel 
elfogadnám önök indítványát és megbíznám a 
kérvényi bizottságot ez ügy megbirálásával; ha-
uem midőn ez az első eset,most akarnám megálla
pítani azt, hogy minden ily bekövetkezhető ese
tekben ne a régi, a kérvényi bizottság, hanem 
mindannyiszor uj küldöttség neveztessék ki, mely 
képviselője az akkori országos közvéleménynek. 

Ezen okoknál fogva én Somssich Pál indít
ványát pártolom. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

N y á r y P á l : T . ház! Minden indítványnak 
két kelléke van : az első az, hogy a mi indítvány
ba hozatik, czélszerü legyen; a második, hogy 
kivihető legyen. 

Ahhoz, czélszerü-e a beadott indítvány vagy 
I nem, nem kívánok szólani, miután többen az előt

tem szólottak közöl oly meggyőző indokokkal 
mutatták ki, hogy az nem czélszerü. Nem czélszerü 
pedig különösen azért, mer t , noha nem hiszem, 
hogy az indítványozó úr nem pártatlan bizottság
gal akarná megvizsgáltatni az ügyet , mégis, ha 
külön bizottság választatik meg most , midőn a 
kérdés nem abstract, de concret alakba n már fen-
forog — emberek levén mindnyájan — alig kép
zelhető, hogy ez pártatlan lehessen oly parlament
ben, hol már megalakult és hatalmas többség 
van oly kisebbség ellen, melynek egyik tagját 
illeti a kérdés. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Mint mondám , nem kivánok a czélszerüség 
kérdéséhez szólani, miután erre nézve oly annyira 
meggyőző indokok hozattak föl, hogy én azok 
számát alig tudnám szaporítani, és ha ezt mégis 
megakarnám kisérteni, tán a szószaporítás bűnébe 
esném; hanem azt akarom kimutatni, hogy a be
adott indítvány nem is kivihető. 

Sokkal nagyobb fogalmam van átalában a 
kormánynak és különösen az igazságügyminiszter
nek alkotmányos érzületéről, mintsem azt tehet
ném föl, hogy ezen indítvány kivitele által, hogy 
t. i. a házból csak 11 jogtudós választása propo-
náltassék, a háznak szabad választási jogát korlá
tolni akarná ; de ha ez nem történik, uraim! vagy 
talán, ha a kormánynak, vagy, mit tudom én, ki
nek candidálási jog nem adatik, akkor teljes lehe
tetlen kivinni azt, hogy mind jogtudós választas
sák ; mert például én azok közöl való vagyok, a 
kik teljesen szabadon fognak választani, s én bi
zonyosan nem is kérem senkinek diplomáját, ha
nem szabadon fogok választani. Ha tehát ezek 
folytán nem jogtudósokra esnék a választás, ak
kor nem maradna egyéb hát ra , mint cassationalis 
tribunalt választani, (Elénk derültség a bal oldalon) 
mely a választás megtörténte után fogja megvizs
gálni, hogy az illető jogtudós-e vagy nem? Töb
bet nem kivánok ez indítványhoz szólani; azt hi
szem , maga annak impractibilitása eléggé bizo
nyítja, hogy a beadott indítvány nem helyes. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Gajzágó S a l a m o n j e g y z ő : Kötelességem
nek tartom a beadott indítványt fölolvasni, a 
melyben egy szóval sem mondatik, hogy szaktu
dósok legyenek azok, a kiket válaszszunk. (Élénk 
nyugtalanság a bal oldalon. Fölkiáltások: A jegyző 
nem elnök és igy nem szólhat soron kivid! Nem ez 
forog szóban! Napirendre!) Én a ház szabályai 
értelmében a napirendhez kivánok szólani, és eh
hez van jogom. (Helyeslés a középen. Hosszan tartó 
nyugtalanság a bal oldalon.) 

Édes A l b e r t : T. ház! Én ugyan az időben 
előre haladtam már, hanem e téren, hol most ál-
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lok, még ujonez vagyok ; ha tehát eszméim nyü- j 
vánitásában talán nem aratnék köztetszést, eló're 
bocsánatot kérek. 

Én minden törvényt két szempontból vélek 
alkalmazhatónak: először mint óvszert, másodszor 
ugy, mint orvosságot. Bátorkodom kérdeni, hogy 
a jelen esetben ideje van-e az orvosság használa
tának a szerint, a mint azt a közvádló kérvényé
ben adta? Bátorkodom kérdeni, ismerve van-e a 
nyavalya, melyet azon ezikk, melyet Böször- j 
menyi szerkesztő' úr újságában közlött, okozott 
volna a nép között ? Mert, ha nincs ismerve a 
nyavalya, meglehet, hogy az orvosság sokkal ve
szedelmesebb lesz, mint maga a baj , melyet or
vosolni akarunk. Okozott- e ez valami lázt a nép 
között, valami szívbajt, vagy agygyuladást ? 
Bátran mondhatom, hogy nem. Okozott ugyan 
oly állapotot, mint mikor az ember álmából föl-
ébred, föloe-mdik, a szemét törli, hogy jobban | 
lásson. Egyébiránt mondhatom , hogy habár az j 
országban a nép között sok különböző vélemény i 
hintetik is el: azért a nép egészséges gondolko
zása nincs megzavarva; tehát mi ily bajt. melyet 
orvosolhatnánk, nem tudunk , s azt csak ugy tud
hatnék meg, ha a nép literére tapinthatnánk. 
(Derültség.) Véleményem ennélfogva az, hogy 
kérvény van benyújtva a házhoz és igy joga volt 
a háznak a kérvényt elfogadni. Kézetem szerint 
pedig nem levén orvoslandó nyavalya, (Folytonos 
derültség és zaj) a kérvényt méltóztassék a t. ház 
viszszaadni. (Derültség.) 

Ivánka Imre: Valóban annyira meg vagyok 
lépetve a most előttem szólott modora által, mely-
lyel a magas minisztérium véleményét pártolá, 
hogy nem is tudom : szóljak-e vagy ne, vagy minő 
modorban szóljak? (Derültség.) Miután azonban 
Besze János képviselőtársam oly aggodalmakat 
keltett bennem, hogy a kérvényi bizottság talán 
meg is van már vesztegetve hivatalokkal, vagy 
nem tudom én mivel. .. (Elénk ellenmondása középen 
és Besze János vészéről.) Bocsánatot kérek, én arra 
vonatkozom, a mit a tisztelt képviselő úr valóság
gal mondott. Mondotta pedig, hogy: „Egy előleg 
választott bizottság tagjaira a kormány befolyást 
kívánván gyakorolni, azokat hivatalokkal s effé
lékkel meg szokta vesztegetni, s azért ő külön 
bizottság kiküldését, kívánja/ ' (Ellenmondás, zaj. 
Elnök csenget.) Besze képviselőtársunk ezen kije
lentéséből tehát az következik, hogy aggódik a 
fölött, hogy a már előre kiküldött kérvényi bizott
ság tagjai meg vannak vesztegetve, {Ellenmondái 
a középen), és azért kéri az uj bizottság kinevezé
sét. (Zaj.) Bocsánatot kérek, de ha nem ezt kívánta 
kifejezni, én beszédében nem látok más logikát. Én 
azonban, tisztelt ház! nem tartom azon férfiakat, kik
ből a kérvényi bizottság alkottatott, megvesztegethe-

tó'knek, nem tartom képeseknek arra, hogy részrehaj-
latlanságuk eltántorittathassék. És valóban nem 
látom szükségét annak, hogy minek legyen külön 
bizottság kiküldve, mert in ultima analysi a ház 
határoz, annál kevésbbé, mert, mint a t. igazság-
ügyér mondotta, az immunitás megvédésére uj 
törvénynek alkotása lesz szükséges: ha tehát 
ez igy áll, a jelen esetben külön bizottságot kikül
deni nem kell, hanem méltóztassék a ház elé im-
munitási törvényjavaslatot terjeszteni, nem pedig 
ezt egy concret esettel összekeverni. 

Ez véleményem. Pártolom Ghyczy Kálmán 
inditványát. (l'ölkiúltások: Beszekirán szólani!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, én személyes meg
támadást nem vettem észre, és igy Besze képviselő 
úr ujolag nem szólhat. 

' BorCSányi J á n o s : T. ház! Én azon véle
ményben vagyok, hogy épen Komárom városa t. 
képviselője szolgáltatta az indokot és legnyomó
sabb érvet arra. hogy ezen kérdés ne a kérvényi, 
hanem külön bizottsághoz utasittassék. Ghyczy 
képviselő úr ugyanis Angliára vonatkozólag azt 
állítja, hogy ott a kérvényi bizottság mellett még 
egy külön, a ház jogaira és a képviselők immuni
tására ügyelő nagyobb bizottság létezik. Nálunk, 
mint tudjuk, ilyféle bizottság nincs; épen ez oknál 
fogva kívánja képviselő úr ez ügyet a kérvényi 
bizottsághoz utasitaní. Anglia példáját én szivesen 
követném, és épen mert e szempontból indulok ki, 
Ghyczy úr előadásából nem azt következtetem és 
nem is következtethetem helyesen, hogy, mert 
nálunk egy immunitásra ügyelő bízottság nem 
létezik, hanem kérvényi bizottság*, hogy azért az 
immunitásra ügyelő bizottságot elkerülve, az ügyet 
a kérvényi bizottsághoz utasítsuk; hanem azt 
hiszem, hogy épen azért nekünk is külön bizott
sághoz kell azt utasítanunk. íHelyeslés a középen,) 

E l n ö k : Senkisem levén már szólásra fölírva, 
az indítványozók élhetnek azon jogukkal, mely 
szerint még egyszer szólhatnak e tárgyhoz. 

Ghyczy K á l m á n : Mint egyik indítványozó, 
igen rövid ideig óhajtom még a t. ház figyelmét 
igénybe venni. 

Nagy részére azoknak, mik itt előadattak, 
nem felelhetek azért, mert előterjesztettem már, 
hogy a tárgy érdeméhez szólni ez alkalommal nem 
akarok. Azok, miket Zsedényi képviselő úr és a 
t. igazségügyminiszter úr előadtak, akkor lesznek 
előadhatók, midőn az ügy tüzetesen fog tárgyal
tatni ; és ha akkor adatnak elő, ha nem osztom is 
mindenben nézeteiket, de nézeteik előadása ellen 
nem szólalhatok föl; most azonban nem érezhetem 
föladatomnak őket e téren követni, nehogy irányt 
látszassam akarni adni azon küldöttségnek, mely 
e tárgyban bármiképen kiküldetni fog. (Élénk he
lyeslés a bal oldalon) 
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Azokra sem kívánok felelni, mikben az előt
tem szólók félreértettek, mert ugy hiszem, világo
san fejeztem ki magamat, és e czáfolatok önmagok 
czáfolják meg magokat. (Helyeslés a bal oldalon,) 

Annak oka, hogy felszólaltam, a tisztelt igaz
ságügyminiszternek egy állítása, melyet nem csak 
mint indítványozó, de ugy is, mint a ház tagja, a 
ház érdekében nem hallgathatok el. (Halljuk!) 
Igazságügyminiszter úr azt mondotta, hogy e ház 
tagjainak immunitása írott törvények által meg
védve nincs ; s megemlité, hogy e tekintetben csak 
azon törvényczikk hozható föl, mely az 1867-iki 
törvényekben foglaltatik. Igen, tisztelt ház! az 
immunitásról szóló törvényeink nem szabatosak; 
de azért van törvényünk, van százados gyakorlat, 
mely a haza történetének minden korszakában, 
akkor is, midőn időszakonkint a rémuralom ütötte 
föl zászlaját a hazában, mindig respectáltatott, s 
ha olykor megtámadtatott is, az országgyűlések 
által mindig érvényében megvédetett. E százados 
gyakorlat erejénél fogva, azt hiszem, e képviselő
ház is mindig meg fogja tudni védeni saját tagjai
nak immunitását addig is, mig e részben törvény 
czélszerübben fog határozni. 

H o r v á t Bo ld i z sár i g a z s á g ü g y é r : Bocsá
natot kérek, ha felszólalok, és kénytelen vagyok 
kijelenteni, hogy igen tisztelt Grhyczy Kálmán 
képviselő úr engem félreértett. Hivatkozom a tisz
telt házra, hivatkozom a hivatalos gyorsírókra, 
hogy azt nem mondottam, hogy az immunitásra 
nézve hazai törvényeink ne volnának; de mondot
tam azt, hogy erre nézve hazai törvényeinkben 
kielégitő s alkotmányos érzelmeinket teljesen meg
nyugtató intézkedések nem foglaltatnak, (Helyes
lés a középen.) és mondottam azt, hogy minden
esetre alkotmányos szempontból legszabatosabb, 
legkielégitó'bb azon törvény, melyet hoztunk az 
idén, s mely az 1867. 12. t. ez. 47-dik szakaszá
ban foglaltatik, s hogy a kormány alkotmányos 
kötelességének ismerte ezen legpraegnánsabb, leg
kedvezőbb törvényt a jelen esetre alkalmazni. A 
kormány ugyan koránsem igényli vagy csak re
méli is az oppositiotól, hogy ez a kormány eljárá
sát tüskén-bokron keresztül védelmezze; de azt 
hiszi, joggal megvárhatja mindenki méltányossá
gától, bármely párthoz tartozzék i s : hogy leg
alább ne gáncsolja a minisztériumot akkor, midőn 
ez épen az alkotmányosság biztositékainak kiter
jesztése mellett nyilatkozik és cselekszik. (Elénk 
helyeslés a középen.) 

SomSSich P á l : Tisztelt ház! Engedelmet ké
rek, hogy még vég szóként előadhassak némelye
ket. (Halljuk!) 

Ámbár én ugy értettem az igazságügyminisz
ter szavait, mint ő értelmezte, mégis üdvözlöm 
Grhyczy Kálmán barátomnak óvatosságát, mert 

ez csak azt mutatja, hogy az alkotmányos függet
lenség e házban minden oldalról és mindenkor 
meleg védelemmel találkozik. 

A mi már most a tárgyat magát illeti, önként 
elismerem, a mit Pe rezei képviselőtársunk mon
dott, hogy a közvádló megkeresése csak kérvény, 
nem is lehet más; azonban ebből nem következik, 
hogy azt logikai consequentiával — Bónis Sámuel 
képviselő barátom mondása szerint — ne lehetne 
máshova, mint a kérvényi bizottsághoz utasítani. 
Ha szabad és lehet praecendensekre hivatkozni: 
az 1861-iki országgyűlésen, midőn a megyék kér
vényformában az adó erőszakos behajtása ellen 
küldöttek be panaszaikat, ezeket egy ideig följe
gyeztük, azután külön kiküldött bizottsághoz uta
sítottuk, hogy a tárgy fontosságához képest adjon 
fölvilágosító jelentést. Van tehát eset, melyben kér
vény nem a kérelmi, hanem külön bizottsághoz 
utasittatott. (Helyeslés.) Ugyanakkora törvényho
zási eljárás iránt több kérvény érkezett a megyék
től a házhoz: azokat sem utasította a ház a kérel
mi bizottsághoz, hanem külön, e tárgyban műkö
dő bizottságot választott, mely egyedül e tárgy-
gyal foglalkozott. 

Grhyczy Kálmán képviselő társam szokott éles 
elméjével több api'óbb inconvenientiát mutatott föl a 
közvádló által benyújtott kérelmezésben. Nem szán
dékom azokat védeni, hisz azok mellékesek. Hanem 
engedje meg a tisztelt képviselő úr, hogy az ő elő
adására én is tegyek némi észrevételt. (Halljuk!) 

Azt állította, hogy van állandó kérvényi bi
zottságunk. Bocsánatot kérek, nincs: legalább tag
jai időről időre választás alá esnek; tehát az általa 
használt kifejezés nem correct. 

Másodszor hivatkozott az angol parlamentre, 
melyben — ugy monda — van hasonló tárgyak
ra külön bizottság, s ez elé kerülnek az ilyen ügyek 
véleményadás végett. Ez épen azt mutatja, hogy 
miután nekünk nincs, gondoskodnunk kell ily bi
zottság alakulásáról, hogy nekünk is legyen, a mi 
pedig az általam ajánlott mód szerint éretik el. 

Gyanúsításokról is szólt egyik képviselő úr, 
ugy fogván fel Besze képviselő úr szavait, mintha 
ő a most létező bizottságot gyanúsítaná. Én átaIá
ban azoknak, kik attól félnek, hogy az uj bizott
ság nem fog részrehajlatlanul megfelelni kötelessé
gének, mert pártosan fog választatni, azt felelem, 
hogy azok közvetve gyanusitják az egész házat, 
mely a bizottságot választja. Más esetekben is 
szoktunk külön bizottságokat kiküldeni, a me
lyek a ház többségének kifolyásai, s ha a ház több
ségét nem akarjuk gyanúsítani, ezeket se gyanú
síthatjuk. 

A legpraegransabb ellenvetés, melyet indítvá
nyom ellen felhoztak, az, hogy a beérkezett iro-



46 CLXHI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Okt. 21. 1867.) 

mány kérvény: tehát a kérelmi bizottsághoz uta
sítandó. Erre, ugy gondolom, most feleltem meg. 

A második ellenvetés a Csiky és Pap Pál eseteire 
való hivatkozás, melyek mint praeeedensek hozat
tak fel. Erre megfelelt Perezel Mór képviselő bará
tom, igen helyesen állítván, hogy ezek nem analóg 
esetek, nem csak azért, mert azokban magánügyről 
volt szó, hanem azon sarkalatos körülménynél fogva 
különösen, hogy azóta felelős kormányunk van, 
akkor pedig dicasterialis kormány volt. Egészen 
más tehát ma, mint akkor voltak a körülmények, 
és azon esetekre, mint praecedensekre, hivatkozni 
nem lehet. 

A szakavatott jogtudósok ellen is tétetett ki
fogás ; az indítványban azonban e kitétel nem for
dul elő. De ha mindjárt előfordulna is, kérdem: 
van-e Európában szabadabb nemzet az angolnál ? 
Annak parlamentjében szabályszerű azon szokás, 
mely szerint minden nem publico-politikus tár
gyakban a vélemény mindig szakértő egyénektől 
kéretik ki, például a jelenhez hasonló esetekben a 
kormány jogtudósaitól kéretnék, a kiknek vélemé
nyét, nincs eset, hogy a parlament megváltoztatta 
volna. 

Mindezeknél fogva, t. ház, azt hiszem, helye
sen teszünk, ha a mai esetet elsőnek s jövőre szol
gáló praecedensnek veszszük. 

Nemmindig leszünk tán oly szerencsés helyzet
ben, mint ma, nem mindig állunk oly összetartólag 
bizonyos alkotmányos jogok védelmében, mint, bála 
Isten, most. Lehet a hatalom erősebb némely viszo
nyok közt,s akkor a praecedensnek nagy haszna lesz. 
Azt hiszem, e tárgy igen komoly, és fontossága 
megkívánja, hogy a tisztelt ház külön bizottságot 
küldjön ki s ezen külön bizottság adjon véleményt. 
(Helyeslés középen.) 

Keglevich Bé la gr . : Tisztelt ház ! (Élénk 
felkiáltások a középen: A vita be van fejezve! Nem 
lehet már szólani!) 

Elnök:Somssich Pál képviselő úr mintinditvá-
nyozó, Grhyczy Kálmán képviselő úr szintén mint 
indítványozó, vég észrevételeiket megtették, ezzel a 
tárgyalás be van végezve. A tárgyalás be levén fe
jezve, következik a szavazás; a szavazás után tes
sék szólani. Most méltóztassanak azok, kik Soms
sich Pál indítványát a 11 -es bizottság iránt elfo
gadják, fölállani. (Megtörténik.) 

Deáky La jos : Három indítvány tétetett a 
fönforgó tárgyra nézve: az első külön bizottság 
kiküldetését javasolta, a második a beérkezett ira
tot a kérvényi bizottsághoz kivánta áttétetni, végre 
a harmadik azt visszautasittatni indítványozta. 
(Hosszasan taríó nagy zaj, mely miatt szónok nem 
érthető.) 

Elnök: Nem tudom, kiván-e valaki a kérdés 
föltevéséhez szólani ? (Szavazzunk!) Engedje meg 

a t. ház, hogy a kérdésre nézve észrevételeimet 
megtegyem. A ház szabályai azt mondják, hogy 
mindenek előtt szavazni kell az indítványnak el
vagy el nem fogadása felett. A kérdés az volt, 
hogy a 11 tagú bizottságnak kivánja-e a t. ház a 
kérdést átadni vagy nem. Ez a kérdés; ha e mellett 
nem nyilatkozik a többség, akkor fog egymás 
után a többi indítvány szavazás alá bocsáttatni. 
(Helyeslés.) Méltóztassanak tehát azok, a kik 
Somssich Pál indítványát pártolják, fölkelni. (Meg
történik. Fölkiáltások a bal oldalon: Ellenpróbát 
kérünk!) Méltóztassanak most fölkelni azok, kik az 
indítványt nem pártolják. (Megtörténik.) Somssich 
Pál indítványa a többség által elfogadtatik, és 
ezzel, azt hiszem, a többi indítvány elesik; követ
kezéskép fölöslegesnek látom, hogy még a másik 
indítványra történjék szavazás. (Helyeslés.) Ennek 
következtében méltóztassanak holnap 10 órakor 
szavazó czéduláikat behozni. 

Bónis Sámue l : T. ház! A ház határozata előtt 
tisztelettel meghajlok; hanem bocsásson megat . ház, 
hogy házszabályai érdekében — melyek bizonyosan 
azért hozattak, hogy mindenki a képviselői szabad
sággal teljes mértékben élhessen — az elnökséget 
bátorkodom fölszólítani, hogy a mennyiben a ház
szabályok azt mondják, hogy az indítványozónak 
joga van indítványát még egyszer és utoljára in
dokolni és kifejteni, ezen jognak élvezetére akkor 
hivja föl az indítványozókat, mikor már szólásra 
fölírva senki sincs. (Fölkiáltások: Ez megtörtént!) 

RadiCS AkOS j e g y z ő : Midőn elnök úr az 
indítványozóknak indítványaik kifejtésére a szót 
megadta, senki sem volt fölírva. 

Keglev ich Bé la gr .: Csak néhány szót kí
vánok szólni. Én elismerem, hogy előbb nem volt 
jogom fölszólalni; de a tévedés oka az volt, hogy 
eddigi rövid praxisom szerint, a mint e házban 
volt szerencsém tapasztalni, az elnök rendesen 
megkérdezte a házat, van-e valaki fölírva a szó
lásra , és csak azután adott szót az indítványo
zóknak. 

E l n ö k : Kötelességemnek tartom kijelenteni, 
hogy ez megtörtént. Megkérdeztem, van-e valaki 
fölírva, s a jegyző úr azt jelentette ki, hogy senki 
sincs; és ekkor szólítottam föl az indítványozókat 
a végszóra. (Helyeslés.) 

Grajzágó Salamon képviselő úr egy igazolási 
esetet fog előadni. 

Gajzágó S a l a m o n e lőadó (olvassa az iga
zolási bizottság jelentését, mely Olgyay Lajost, a sö
mörjai választó kerület képviselőjét a feltételesen igazolt 
képviselők sorába felvétetni véleményezi. Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva Olgyay Lajos ideiglen igazoltatik. Az 
utolsó beosztás a 3-ik osztályba történvén, Olgyay 
Lajos képviselő tvr a 4-ik osztályba soroztatik. 
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Most a költségvetési bizottság részéről fog 
jelentés tétetni. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a költség-
vető bizottság véleményes jelentését a képviselőház 
októberhavi költségei tárgyában; ugyanazon bizott
ság jelentését a közösügyi országos bizottság tiz tag
jának augusztus és szeptember havára az elnök által 

fölvett és részökre a ház határozata folytán kiszolgál
tatott 3005 fit. p. p. tárgyában; az igazságügyi mi
niszter törvényjavaslata tárgyában kiküldött 13 tagnak 
szeptember 16-dtól szeptember 28-ig járó 910frt.p.p. 
tárgyában; Kovách Lászlónak az országház terme 
átalakítása körül a szünetelés három hónapja alatti 
elfocjlaltatásaért háromhavi háznagyi illetménye 
900 ft. p. p. tárgyában', Nemes Ádám elnöki irodai 
írnoknak a szünetelés alatti munkálkodásaiért juta
lomképen kiszolgáltatandó 100 0. é. forint, és Kor-
inendy Ferencz irodai írnoknak ugyancsak a szüne
telés alatti fáradozásaiért jutalomképen utalványo
zandó 60 0. é. forint tárgyában; végre Böszörményi 
László kiküldött biztos által a házhoz beadott 1 frt 
8 krt illetőleg, mely pénzt a költségvetö bizottság, 
miután a vizsgálati költségek Félegyháza városa 
választói részéről a képviselőház pénztárába teljesen 

lefizettették, e választóknak visszaküldetni véleményez. 
Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : A tisztelt ház tehát a költségve tő 
bizottság jelentését egész terjedelmében elfogadja, 
s az elnökség a szerint fog intézkedni. 

Még egy kérvényt van szerencsém bemutatni 
a tisztelt háznak, t. i. Regele János képviselőházi 
irnok kérvényét, ki szintúgy fáradott, mint azon 
írnokok, kiknek a tisztelt ház a szünetelés alatt 
jutalmat méltóztatott rendelni. En ó't is ajánlom a 
t. háznak, kérvén, hogy részére is 100 frtnyi ju
talmat méltóztassanak engedélyezni. (Helyeslés.) 

Már kijelentettem ugyan, hogy a 11-es bizott
ságuk a holnap reggeli 10 órakor tartandó ülésbe 
méltóztassanak behozni a szavazati jegyeket ; mint
hogy azonban ezt több képviselő úr nem hallotta, 
ismételve felhívom a tisztelt képviselő urakat, hogy 
szavazati jegyeiket a holnap 10 órakor tartandó 
ülésbe méltóztassanak elhozni. 

A 3dk osztály tagjai méltóztassanak délután 
4 órakor tanácskozásra összegyülekezni. 

Az ülés végződik d. 121/í órakor. 

CLXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 22-dikén 

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

Tárgyai: Bemutattatnak: a ház tisztjeinek folyamodványa lakbérért; Gyéres községé belkormányzati joga ügyében; 
Ráoafaln és Bolmány községek panasza fóldadójok kétszeres megvétele miatt; Német-Gencs községé kérvénye megválaszt ott tanítója 
megerősítése iránt. Szavazás a Böszörményi László sajtópöri ügyében kikiildendö bizottság tagjaira. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Mikó Imre 
gr.; később Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni; a 
szólani kívánók neveit Dimitrievies Milos jegyző 
u r fogj9, jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa az okt. 
21-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A ház tisztjei beadott folyamodvá
nyukban lakbér-illetéket kérnek. A költségvetési 
bizottsághoz utasittatik. 

Tordaniegyében levő Gyéres község belkor
mányzati jogában magát megerősíttetni kéri. 

Ráezfalu és Bolmány baranyamegyei helysé
geken 1852-ik évben a földadó kétszer vétetvén 
meg, azok orvoslást kérnek eszközöltetni. 

Vasmegyében levő Német-Gencs község lakói 
Kovács Istvánt közakarattal néptanítónak választ* 
ván meg és e választás a szombathelyi sz. széktől 
megsemmisíttetvén, Kovács Istvánt hivatalában 
megerősíttetni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Méltóztassanak most a 11 tagú bizottságra 
szavazataikat benyújtani. 

R a d i c s Á k o s és Gajzágó S a l a m o n j e g y 
zők (fölváltva olvassák a képviselők névsorát, kik 
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egyenkint beadják szavazati jegyeiket. Almásy Sándor, 
Baranyai Ágost, Csiky Sándor, Deáky Lajos, Halász 
Boldizsár, Fehéry Mikl6s,Lászl6 Imre,Madarász József, 
Pap Pál, Pétery Károly, Széky Péter, üjfalussy Lajos, 
Vállyi János, Soldos Imre, Luzsénszky Pál b. és Sala
mon Lajos kijelentik, hogy nem szavaznak.) 

E l n ö k : A szavazatok beadása be van fejezve. 
Nem tudom, hogyan kívánja a t. ház: vajon fel-
függesztessék-e az ülés most, és számíttassanak 
még ma össze a szavazatok ? vagy pedig a holnap 
10 órakor tartandó ülésben hirdettessék ki a sza
vazás eredménye'? 

BÓniS Sámuel ; Nem tudom, mi adna rá 
okot, hogy a rendes szokástól eltérjünk. Hifezen 
minden osztálynak annyi teendője van, hogy bi

zony nem vesztünk vele, ha ma összeszámittatván 
a szavazatok, holnap hirdettetnek k i , ez alatt 
pedig az osztályok dolgoznak. (Helyeslés.) 

ElnÖ*k:Ennélfogva,haat.házbelenyugszik,hol-
nap 10 órakorfog a szavazás eredménye kihirdettetni. 

Kérem az osztályok tagjait, különösen az 
V-dik osztály elnöke kéri, hogy ülés után méltóz
tassanak itt maradni. Azután pénzügyminiszter úr 
kéri az osztályok elnökeit, méltóztassanak ülés után 
itt az elnöki szobában megjelenni, a hol ki fogja 
jelenteni, hogy felvilágositásadás végett melyik 
osztályban mikor fog megjelenni. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik d. e. 111/t órakor. 

CLXV. ORSZAvrOS ÜLliS 
1867. október 23-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 : Bemutattatnak: Péter Imre és Kocsis József kérvénye föld- és vizbér alóli fölmentésök i ránt ; Seregélyi Sándor 
és Bacsinazky Istváné nemzetiségi kérdésben. A Böszörményi László sajtópöri ügyében kiküldendö bizottság tagjaira történt sza 
vazás eredménye kihirdettetik. Mauojlovics Emil az 1848 . XX. t. ez. pontos megtartása, Bobory Károly a két pénzügyminiszter 
közt marcz. 8-án kötött egyezmény közlése iránt interpellálja a kormányt. Ugyancsak Bobory Károly a fogyasztási adóra nézve hatá
rozati javaslatot nyújt be. 

A kormány részéről jelen vannak : Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 '/4 órakor. 

Elnök : A mai ülés jegyzőkönyvét Horváth 
Lajos jegyző úr fogja vezetni, a szólani kívánók 
neveit Dimitrievics Milos jegyző úr jegyzi föl. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitelesítés 
véget* fölolvastatni. 

RadíCS ÁkOS jegyző (olvassa az október 
22-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

SoniSSicll P á l : A jegyzőkönyvben foglalt 
ezen szók elé : „indíttatni kívánt." a következő sza
vakat kérem tétetni: „a közvádló által", mert a 
pör nem absolute kívántatik indíttatni. (Helyeslés.) 

Elnök: A jegyzőkönyv e szerint fog kiiga-
zittatni. 

Péter Imre gerényesi és Kocsis József dombói 
malomtulajdonosok magokat föld- és vizbér fize
tése alól,meghatározandó bérváltság mellett,felmen
tetni kérik. Folyamodásuk a kérvényi bizottság
hoz utasittatik. 

Ategnapi szavazás eredm énye fog kihirdettetni. 

RadíCS ÁkOS j e g y z ő : Beadatott 204 sza
vazati jegy, 7 szavazati jegy üres volt. Bónis Sá
muel nyert 195, Gozsdu Manó 192, Várady Gábor 
192. Fülepp Lipót 189,Perczel Mór 189, Horváth 
Lajos 188, Madoesányi Pál 188, Vadnay Lajos 
186, Botka Tivadar ÍS5, Fábián Gábor 184 és 
Kemény Gábor b. 184 szavazatot. 

BÓniS S á m u e l : T. képviselőház! A képvi
selőház határozata rám nézve mindenkor kötelező, 
habár ellenvéleményben bozatik is a határozat 
azon nézeteimmel, melyeket tolmácsoltam. Azonban 
bocsásson meg a tisztelt képviselőház, ha jelenleg 
kijelentem, hogy én a törvénykezési bizottságban, 
a nemzetiségi bizottságban és az osztályokban ugy 
el vagyok foglalva, hogy alig marad időm több teen
dőre. Tudom, hogy minden időmmel rendelkezhe
tik a t. képviselőház, hanem ezt mégis figyelmébe 
ajánlom. A mellett boesásson meg a t. képviselő
ház, hogy személyemet illetőleg még egy őszinte 
nyilatkozatot tehessek. Régibb kor embere vagyok; 
a régibb kor erkölcseit, szokásait nem tudom min
denben levetkezni. Igaz, a képviseleti rendszer a 
régi követi rendszertől egészen különbözik; azon-

i ban én abban éltem le életem legkedvesebb nap-
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jait, s azon collegialis viszonyt, mely ugyanegy J 
megye követei közt fenállott, tökéletesen ignorálni, | 
levetkezni soha képes nem leszek. (Tetszés.) Ennél
fogva kérem a t. képviselőházat, mentsen föl en
gem jelenleg ezen kötelezettség alól. (Helyeslés) 

Gozsdll M a n ó : Bónis Sámuel igen tisztelt 
képviselőtársunk nyilatkozata annak kijelentésére 
kényszerit, hogy én is épen ama választmányokba 
valék szerencsés megválasztatni, melyekre Bónis 
képviselő úr hivatkozik; mégis kötelességemnek 
tartom, hogy midőn a kellemesb foglalkozásokat 
szívesen elfogadom, elfogadjam egyszersmind a 
kellemetlent is. Ez tán az első s egyetlen oly ki
küldetés, melyet senki sem vállal el szivesen; de 
tartozunk a ház parancsát teljesíteni, és így akár 
mikép, akár honnan veszszük is az időt, mégis 
hozzá kell járulnunk. Az igaz, hogy a ház tán egy 
jogára, egy tulajdonságára sem volt oly féltékeny, 
mint épen tagjainak függetlenségére; az igaz, hogy 
minden tagnak függetlenségét épen ezen küldetés 
meglehetősen próbakőre teszi; de miután a ház 
tagjai függetlenségöket bebizonyították akár hány
szor a hatalom irányában is, hiszem, hogy egy 
sincs közöttünk, ki egymás iránti függetlenségét 
bebizonyítani nem tudná. (Helyeslés) A mi azt 
illeti, hogy Szabolcsmegye követéről lesz itt szó, 
erre nézve véleményem az, hogy itt nincs Szabolcs
megye követe, s a tény, mely fölött véleményt 
fogunk adni, nem Szabolcsmegye ügye: itt nem 
lehetne tehát nekik egymással ellenvéleményben 
lenniök; hanem ez oly ügy, mely történetesen most 
Szabolcsmegye egyik követét, de nem mint köve
tet, hanem mint a követségen kívül álló lapirót 
illeti. Itt is be fogjuk bizonyítani függetlenségün
ket az által, hogy ellene is, mellette is nyilvánítjuk 
véleményünket. Fölötte sajnálom, hogy Bónis 
képviselőtársunk nem akar részt venni ezen bizott
ságban; és bátor vagyok őt őszintén megkérni, 
szíveskedjék ezen kiküldetést elvállalni, és abban 
mind fölfelé, mind lefelé oly függetlenséggel és 
önállással eljárni, mint ezt egész^ életén keresztül 
tanúsított jellemétől elvárhatni. (Elénk felkiáltások: 
Maradjon !) 

B ó n i s S á m u e l : Kijelentettem azt, és tudom 
is a különbséget a régi követi és a mostani képvi
selői állás közt; fájdalom, azt is tapasztaltam, 
tudom is, hogy a régebben fenállott collegialis 
viszony most már nem igen létezik; hanem — bo
csásson meg a t. képviselőház — egyéniségtől 
függ mindennek fölfogása. (Helyeslés.) Én egyéni
ségemhez képest szólottam; és újra is kérem a kép
viselőházat, méltóztassék engem e kiküldetés alól 
fölmenteni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház, hogy csak 10 tag 
működjék a bizottságban, vagy kivan bele még 

Kápv. H. NAPLÓ. 1865/,. v. 

egy tagot választani? (Fölkiáltások: Tiz tag!) 
Tehát a bizottság csak 10 tagból fog állani. 

Madarász József: T. képviselőház! A 
jegyzőkönyvre nézve van csekély mondani valóm. 
Én ugy emlékszem, és a ház szabályaiból is u g y 
tudom, hogy a jegyzőkönyvben az 51 . §. szerint a 
szavazás eredményének is benne kell lenni, a sza
vazás eredményében pedig azokisbenfbglaltatnak, 
kik noha nem adták be szavazati jegyeiket, de vi
lágosan azon kijelentéssel járultak az elnöki és 
jegyzői szék elé, hogy nem szavaznak. Miután 
először constatáltatni kell minden szavazásnál, 
mely név szerinti felhívás mellett történik, hányan 
szavaznak;. másodszor kikre , vagy mire szavaz
nak ; s miután a jelen jegyzőkönyvben, mely sze
rint beadatott 204. szavazat, azok között 7 üres,, 
nem látom azoknak szavazatait, a kik közt én is 
és ha emlékezetem nem csal, többen ugy nyilat
koztunk, hogy nem szavazunk : azt kívánom. . . 
(Élénk nyugtalanság és közbeszólások.) Engedelmet 
kérek, én azt hiszem, hogy parlamenti vitatkozások
ban mindenkor szabadságában áll bárkinek is, ha 
az illető elvégezte beszédét, okaival megczáfolni 
azt, a mit mondott. (Elénk nyugtalanság. Folkiáltá-
sok: Azok nem szavaztak!) Az kétszer kettő négy, 
hogy nem szavaztak egyénre.; de szavaztak. Es 
méltóztassék bárki is megnézni az eddig követett 
eljárást, s azt fogja tapasztalni, hogy a jegyző
könyvben mindazok, kik nem szavaztak, noha jelen 
voltak, benfoglaltatnak. Nem is lehet kihagyni azo
kat , mert jelen vannak; már j>edig szabály az, 
hogy a jelenlevő szavazók számát constatálni kell; 
s igy azokat, kik azt mondják: ..Nem szavazunk," 
a jelenlevő szavazók közül kihagyni nem lehet; 
tehát azokat is számitani kell. Bármit méltóztatik 
is egyébiránt a t. ház bölcseség'e határozni, én 
megtettem azt, ami t enmagam és azok irányában, 
kik — ha nem csalódom, körülbelül 17-en — igy 
szavaztak : „Nem szavazunk," kötelességemnek tar
tottam kijelenteni. 

Horváth Lajos jegyző: Az eddig követett 
eljárás Madarász képviselő úr mellett szól; legalább 
az általam vezetett jegyzőkönyvekben név szerint 
mindig kitettem, kik jelentették ki,hogy nem — sza
vaznak. Azt hiszem tehát, a mai ülés jegyzőkönyve 
is a tegnapi névíajstrom szerint Madarász képviselő 
úr fölszólalása értelmében kiigazitandó. 

E l n ö k : Ha a t. ház beleegyezik, a jegyző
könyv e szerint lesz kiigazitandó. 

P u l s z k y FerenCZ : Ez igen csekély dolog ; 
hanem elvkérdés van benne. Elhiszem, hogy ed
dig igy volt a gyakorlat ; hanem én erre nézve a-
házszabályokban nem látok semmi intézkedést. 
Én ezt át nem látom, meglehet azért, hogy soká 
voltam külföldön, hol az ily dolog nem szabad :. 
mert az angol parlament minden tagjának köteles-



50 CLXV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Okt. 23. 1867.) 

sége, hogy legyen véleménye minden tárgyban, 
vagy igen vagy nem; de az nem lehet, hogy ne 
szavazzon. Ott ezt oly szigorúan követelik, hogy 
a ki nem akar szavazni, azt be is zárják. (Nagy 
derültség.) Magyarországban ez nincs igy, és ko
ringem akarok erre czélzó inditványnyal föllépni; 
(Derültség), hanem mégis azt hiszem, miután itt 
mindenkinek szabadságában áll akár kimenni, 
akár nemmel felelni : a ház méltóságával semmi-
kép össze nem fér, hogy bárkinek is vélekedése 
ne legyen. Azért küldtek ide küldőink, hogy min
den kérdésben véleményünk legyen. A ki sza
vazni nem akar, elég szabadságot ád neki a ház 
erre az által, hogy kimehet, vagy nem felelhet; 
hanem az, hogy valaki speeialiter azt mondja : 
„Nekem nem tetszik az egész dolog, e n n e m sza
vazok," ugy hiszem, a képviselőház méltóságával^ 
hivatásával meg nem egyezik. 

Patay I s t v á n : Ezen jogonlat én mindig fön 
fogom tartani! 

Bónis Sámuel : T. ház! Mennyiben fejti 
meg a ház szabálya a jelen kérdést, ahhoz nem szó
lok; kell-e ez i ránta házszabályokban intézkedni 
vagy nem, az más kérdés. Jelenben csak arról van 
szó, vajon a jegyzőkönyvbe, mint a melynek a 
megtörténtek hu előadójának kell lenni, be van-e 
jegyezve azon tény, hogy némelyek kijelentették, 
hogy nem szavaznak, vagy nincs? Jelenleg csak 
ez a kérdés. Eddig mindig bejegyeztük. Arra néz
ve, mit fog a ház jövőre határozni, abból a tekin
tetből, hogy mindenki köteles legyen véleményét 
kimondani, a házszabályok átalakítási kérdése. 
(Helyeslés.) 

Almásy Sándor : T. ház! Én is azok kö
zül való vagyok, a kik kijelentették, hogy nem 
szavaznak; mindazáltal nem fogadhatom el, a mit 
Gorove képviselő úr mondott. (Fölkiáltások: Egy 
szót sem szólt! Hosszasan tartó élénk derültség.) Bo
csánatot kérek, elvétettem a nevet; egyébiránt 
örülök rajta, hogy ily nagy vigságra adtam alkal
mat. Én nem lehetek Pulszky úr azon véleményé
ben, mintha azon kijelentésünk által, hogy nem 
szavazunk, nem nyilvánítottuk volna véleményün-
ket.Igenis szavaztunk, de tartottuk magunkat az előt
te való nap vallott elvünkhöz. T. képviselő úrnak tet
szik hivatkozni a külföld példájára. Mondja, hogy 
külföldről jött, ott sokáig volt. A külföldi emberek 
sokat mesélhetnek nekünk; de én ugy tudom, 
hogy az angol parlament törvényei szerint a sza
vazni nem akarókat nem zárják el,^hanem behoz
zák erővel, hogy szavazzanak. (Átalános derült
ség.) 

RadiCS ÁkOS jegyző : A felszólalás folytán 
a jegyzőkönyv igy módosíttatott: „Szavazott 204; 
kijelentette, hogy nem szavaz, 17." 

E l n ö k : Tizenheten kijelentették, hogy nem 
kivannak szavazni. 

Manajlovics képviselő úr interpellatiot intéz 
a belügyminiszterhez. 

Horváth Lajos jegyző, (olvassa Manojhvics 
Emil iiiterpettatióját) : „Az 1848: XX. t. ez. azon 
kevés törvény egyike, mely minden változtatás és 
fentartás nélkül legközelebb visszaállíttatott. 

„Ezen törvény 2-ik §-a igy hangzik: „E ha
zában törvényesen bevett minden vallásfelekeze
tekre nézve, különbség nélkül, tökéletes egyenlő
ség és viszonosság állapitta tik." 

„A „tökéletes egyenlőség és viszonosság" 
alatt kétségtelenül az is értendő, hogy az egy köz
ségben lakó különböző vallású polgárok egymás 
ünnepeit vagy viszonylag ünnepelni , követ
kezőleg az egyik, mint a másik vallás ünnepnap
jain a nyilvános munkától tartózkodni kötelesek, 
vagy pedig azokat teljesen ignorálni jogositvák. 

„Gyakorlatban azonban a dolog nem igy áll: 
mert ellenére az idézett törvény félreinagyarázhat-
lan értelmének, a görög-keleti vallású kereskedők 
és iparosok a római katholikus ünnepnapokon bolt
jaik zárvatartására, a piaczoknak áruczíkkeikkel 
elhagyására, s különösen az úgynevezett „norma
napok" szigorú megtartására rendőrileg folyvást 
köteleztetnek ; míg megfordítva, a görög-keleti 
legnagyobb ünnepek is rendesen még tudomásul 
sem szoktak vétetni. 

„Megengedem, hogy lehetnek egyesközségek
ben dicséretreméltó kivételek, de hogy átalánosan. 
a tökéletes egyenlőség és viszonosság előadott mód 
szerint foganatosittatik, árról minden kétséget ki
záró biztos tudomásom van. 

„Minthogy pedig a törvények nem azért ho
zatnak, hogy alkotóik szabadelvüségét a papíron 
dicsőítsék, kivitelben pedig mellőztessenek; s mint
hogy különösen a szóban levő eljárás az egyik 
vallás hajdani uralmának a másik feletti fentartá-
sa által nemcsak a törvényhozó liberális intentiója 
ellen nyilvánosan vét, hanem egyszersmind val
lási aggodalmak és keserűségek felidézésre is al
kalmat nyújt: 

„Mindezeknél fogva kérdést intézek a t. bel
ügyminiszter úrhoz : 

„Hajlandó-e az 1848. XX. t. ez. pontos meg
tartása és egyenlő alkalmazása végett az ország 
összes törvényhatóságait utasítani, hogy — az 
egyes községekben magánmegállapodások folytán 
tettleg fenálló reciprocitás eseteinek kivételeivel 
— a haza nem római katholikus polgárait ezen 
vallás üunepeinek nyilvános munkaszünetelés ál
tali megünnepelésére jövőben ne kötelezzék?" 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
Kérem az interpelíatio közlését. Egyébiránt ezen 
tárgy nem tartozik az én hivatáskorömhöz, ha-
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nem a cultusminiszter úr fog e tekintetben felele
tet adni. Addig is megnyugtatásul előleg mondha
tom, hogy épen ezen tárgyra vonatkozólag a nyár 
derekán panasz tétetett hozzám Újvidék városa 
néhány lakosa részéről, hogy ott a görög-keleti 
egyház norma-ünnepeket állapított volna meg, a 
minek folytán összeütközés támadt. Akkor én azon
nal tájékozásul fölvilágosítást kértem mind Bács-
megye főispánjától, mind Újvidék városa polgár
mesterétől, és azon megnyugtató választ nyertem, 
hogy kölcsönös egyezkedés utján az ottani külön
féle vallású lakosság még 1848 előtt egymás ün
nepeit tiszteletben szokta tartani. Ezt meg is erő
sítette az 1848-diki törvények szelleme, és szava 
is ; és azóta épen Újvidéken a város hatósága bi
zonyos nagyobb norma-ünnepeket állapított meg 
kölcsönösen, karácson, húsvét és pünkösd napjait 
ásson egyetértéssel, hogy azokat kölcsönösen tisz
tejetben fogják tartani. Az ebbeli határozatokat 
addig is, míg ujabb intézkedés nem történik, fen-
tartatni szükségesnek tartottam. 

ManojloviCS E m i l : U g y hiszem, nem té
vedtem, midőn interpellatiomat a belügyminiszter
hez intéztem, mert ez ügyben az intézkedés nem 
a cultusminiszteriumhoz tartozik, hanem rendőri 
intézkedésről levén szó, a belügyminisztert illeti. 
A mi pedig az előleges fölvilágosítást illeti, bátor 
vagyok megjegyezni, hogy itt az ország összes la
kóiról, nem pedig Újvidék vagy Zombor városá
ról van szó. Én tehát átalános intézkedést kérek 
az egé sz országra nézve, nemszoritkozom Újvidék 
s Zombor esetére. 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
A mit mondottam, azt csak előleges megnyugta
tás végett jelentettem ki. 

ManojloviCS E m i l : Én is csak előleg fe
leltem. 

E l n ö k : Bobory Károly úr interpellatiot 
intéz a pénzügyminiszter rírhoz; jegyző úr föl 
fogja olvasni. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa Bobory. 
Károly interpdlatiojút): „ Interpellál tátik a pénzügy
miniszter úr, hogy azon, a bécsi birodalmi tanács 
f. hó 15-kei ülésében szóba jött egyezményt, mely 
a két pénzügyminisztérium közt marczius 8-án 
létrejött, teljes szövegében közölje a t. házzal." 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Kérem az interpellatiot nekem kiadatni. 

E l n ö k : Képviselő úr még egy határozati 
javaslatot is adott be. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (fölolvassa Bobory 
Károly határozati javaslatát a fogyasztási adó tár 
gyában.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és szétosztatni\). 
Markos képviselő úr az ülés folyama alatt 

egy folyamodást nyújtott be, melyben Seregély! 
Sándor és Bacsinsky István marmarosmegyei 
orosz lakosok a nemzetiségi kérdésben intézkedé
seket kérnek tétetni; egyszersmind kéri a képvi
selő úr, hogy e folyamodás ne a kérvényi bizott
sághoz, hanem a nemzetiségi kérdésben működő 
bizottsághoz utasittassék. (Helyeslés.) 

A tizes bizottság tagjait kérem, méltóztassa
nak ülés után alakulás végett itt maradni. A pénz
ügyminiszter pedig kéri azon osztálybeli tisztelt 
tagokat, a kik előtt még nem nyilatkozott, hogy 
ülés után itt maradni szíveskedjenek, hogy a szük
séges nyilatkozatot megtehesse. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 
A legközelebbi ülés szokott módon fog tudatni. 

Az ülés végződik d. e. i ö 5 / 4 órakor. 

J) Lásd az Irományok 148-dik számát. 

7* 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

T á i g y a i : Bemutat tatnak: Klapka György és Somogyi László meghízó levelei; Edelsparher Mityásné kérvénye 
megvétele iránt. A szentesitett törvény a vasúti kölcsönről kihirdettetik. A Böszörményi László sajtopöri ügyébi 

erem 
lágy üjteménye megvétele iránt. A szentesitett törvény a vasúti kölcsönről kihirdettetik. A Böszörményi László sajtopöri ügyében t „ 

küldött bizottság jelentőse fölolvastatván, napirendre tűzetik. Bemutattatik Kossuth Lajos levele s Böszörményi László nyi la tkoza ta 
ugyanazon tárgyban. Akormány felel a hevesmegyei ügyben tett kérdésekre s válasza nyomban tárgyalás alá vétetik. Csiky Sándor az 
egri határozat megsemmisítése, Madarász József az adó ügyében intéz kérdést a kormányhoz. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Wenckheim 
Béla h. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/í órakor. 
Elnök : A inai ülés jegyzőkönyvét Ráday 

László gr. fogja vezetni, a szólani kívánók neveit 
Radies Ákos fogja jegyezni. A múlt ülés jegyző
könyve lesz hitelesítendő. 

"Horváth Lajos jegyző (olvassa az okt. 23-
dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Klapka György Trencsénmegye 
pucho-illavai választókerületének képviselője, (Él
jen!) továbbá Somogyi László Borsodmegye ede-
lényi választókerületének képviselője beadták 
megbízóleveleiket: ezek az állandó igazoló bizott
sághoz utasíttatnak. 

Néhai gyoroki Edelspacher Mátyás cs.k. tbor-
nok özvegye született Blaskovics A. férjéről reá ma
radt régi görög és római páratlan nagyszerű érern-
gyüjtemé nyét, a Magyar N. Múzeum számára 45 
ezer forintért megvétetni ajánlja. Ugy hiszem, ez 
a kérvény ugyanazon bizottsághoz utasítandó , a 
mely e tárgyban már működött s a gyűjteményt 
meg is becsülte. (Helyeslés.) E bizottság Sárközy 
József halála által egyik tagját elveszítvén, azt hi
szem, at.ház beleegyezésével találkozom,hahelyébe 
az ezen szakban nagy és alapos ismeretekkel bíró 
Pulszky Ferencz képviselőt kérem föl (Helyeslés.) 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
Tisztelt képviselőház! Miután a vasutak és csa
tornák építése végett létesítendő kölcsönről szóló 
törvényezik ő felsége által szentesittetett : van 
szerencsém azt ezennel átadni. 

Ráday László gr. jegyző (fölolvas sa a szen
tesitett törvényczikket. T) 

1) Lásd az Irományok 149-dik számát. 

Elnök ; Ezen törvényezikk a mélt. főren
dekkel is közöltetni fog, mi végből azt Radies A kos 
jegyző űr át fogja vinni. 

A sajtókereset ügyében kiküldött bizottság 
véleményét Horváth Lajos úr elő fogja adni. 

Horváth Lajos e lőadó (olvassa a Böször
ményi László sajtopöri tárgyában kiküldött bizott
ság javaslatát.) 

E l n ö k : E tárgyban egyenesen személyemhez 
intézett levelet vettem Kossuth Lajos rírtól, melynek 
tartalmát a tisztelt ház tudomására kéri jut ta tni . ^A 
levélben így nyilatkozik Kossuth Laios ú r : (Él-
jenzés a szélső baloldal tagjai részéről. Halljuk!) „A 
megkereső levelében a „Magyar Újság" kiadójá
nak s felelős szerkesztőjének feleletre vonatása a 
következő, szóról szóra idézett előadással indo
koltatik: „Azonlényeges körülmény, hogy a szer
ző (t. i. én) ezen fa váczi választókhoz irott) leve
lét sajtó utján közzé tétetni szándokolta volna,kinyo-
mozhato nem volt, s igy azon vélelem, hogy ez
zel a szerző akaratán kivül visszaélés ne történt 
volna, lerontva nem levén, a körülmények eme 
helyzetében előáll a sajtótörvény 33. §-sa." Ezen 
lényegesnek tekintett körülmény iránt, mely a 
megkeresés alapjául vétetett föl, a fenforgó kétség 
eloszlatásának erkölcsi kötelessége engem, mint a 
panaszlott levélnek szerzőjét illet. Miszerint tehát 
a képviselőház a kért engedelem ügyében a tény
állás teljes ismeretével határozhasson, van szeren
csém elnök urat tisztelettel értesíteni, hogy több
ször emiitett levélnek a „Magyar Újság"-ban köz
zétételével semminemű visszaélés nem köve ttetett 
el: mert én magam küldöttem meg a „Magyar 
Újság" szerkesztőjének közzététel végett kérdéses 
levelem másolatát, ugy, hogy a közzététel egyenes 
akaratommal és szándékom szerint történt." (Éljen
zés a szélső bal oldal tagjai részéről) Teljesítettem a 
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kérést, bemutattam s tudomására juttattam a levél 
tartalmát a tisztelt háznak. Azt hiszem, ha az illető 
felek e levélnek másolatát fogják kérni kiadatni, 
az megtagadható nem lesz. 

A bizottsági jelentés ki fog nyomatni s a tár
gyalási nap ki fog tűzetni 1). Nem tudom, eltalá-
lom-eat. ház véleményét, ha a jövő szombati napot 
hozom javaslatba ? (Helyeslés.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Tisztelt ház! Méltóz
tassanak nekem megbocsátni, ha nem annyira a 
fenforgó kérdésben történt jelentéstétel, mint in
kább a közelebb felolvasott nyilatkozat folytán, 
pár szóval türelmét fárasztani kénytelen vagyok. 
Hogy a kérdéses nyilatkozat szerzője ekkép nyi
latkozik, az rám meglepő, de a fenforgó esetben 
fölösleges is volt. Mert én szerencsés vagyok egy 
rövid nyilatkozattal becsületem rehabilitatiója ér
dekében — a mi nélkül nem volnék méltó a tisz
telt ház körében egy perczig is helyet foglalni — 
jelen rövid nyilatkozatot a tisztelt háznak bemu
tatni, s annak felolvasásáért esedezni. (Halljuk!) 
A nyilatkozat mellett a hozzám küldött eredeti 
kézirat foglaltatik. 

R á d a y LáSZlÓ j e g y z ő (olvassa Böszörményi 
László nyilatkozatát, hogy Kossuth Lajos levelét szer
zője tudtával nyomatta ki.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Azt gondolom, e nyilat
kozatot is ki kell nyomatni. 

Madarász József: T. képviselőház! Távol 
legyen tőlem, hogy ezúttal legcsekélyebb részle
tébe is bele bocsátkozzam annak tárgyalásába, mit 
a tisztelt ház bizonyára az előadott bizottsági véle
mény folytán napirendre, ha jól emlékszem, szom
batra tűzött ki. Hanem arra mindenesetre fölkérem 
a tisztelt házat, hogy mindazon tárgyakat, melyek 
csakugyan a tárgy megvitatása előtt ez ügyre néz
ve a háznak tudomására vannak, mind azon leve
let, melyet tisztelt elnök úr felolvasott, mind pedig 
a Böszörményi képviselő által beadott nyilatkoza
tot kinyomatni méltóztassanak. Előadom okaimat, 
miért. (Fölkiáltások: Nem szükséges!) Meghajlok a 
tisztelt képviselőház némely tagjainak azon óhaj
tása előtt, hogy nem szükséges ez okokat előadni, 
miután remélem, hogy a tisztelt ház ugy is elfo
gadja. (Derültség.) 

Elnök : Méltóztatnak a kinyomatásban meg
nyugodni? (Fölkiáltások: A bírósághoz tartozik!) 

Horvát Boldizsár igazságügyéi': Ha a 
tisztelt ház mint biró akarna Ítélni e tárgyban, ak
kor nagyon természetes, hogy a beadott iratokat 
is ki kellene nyomatni; ha azonban a tisztelt ház 
nem akar a rendes biró illetékességébe bele avat
kozni, nincs egyéb hátra, mint hogy a t. ház Bö
szörményi László képviselő társunk ezen nyilatko-

' ) Lásd az Irományok 150-dik számát. 

zatát az illető vizsgáló bírónak adja be, azon eset
ben, ha a ház engedelmet fog adni az eljárásra. 

B ó n i s S á m u e l : Azt tartom, minden okmány
nak, minden irománynak ki kell nyomatni, mely 
ezen ház asztalára letétetik, s a ház bármely tag
jának is joga van kivánni, hogy ezek kinyomassa
nak. A kérdés azonban, mi fog ezen irományok
kal történni, micsoda figyelembe fogja a ház azo
kat venni ? a tanácskozás alkalmával fog kiderül-
ni. (Helyeslés.) Különben ezen irományok kinyo-
matásának semmi sincs ellen. 

Pulszky Ferencz: Meg kell válla nom, tel
jességgel nem lehetek azon véleményben, hogy 
bármit tegyen le a ház asztalára, például egy ve-
zérczikket, a ház bármely tagja, hogy a ház ez ál
tal kötelezve legyen azt kinyomatni. (Zaj. Balról 
ellenmondás.) Azt tartom, a ház csak azt nyomatja 
ki, mi a törvényhozás körébe vág ; azt tartom, a ház 
csak azt nyomatja ki, mi az ő köréhez tartozik; azt 
tartom, a kérdésben levő irat nem ide tartozik, ha-
nem tartozik a biró elé. En egyátalában bele nem 
avatkozom abba, van-e vagy nincs igazsága Böször
ményi Lászlónak vagy a közvádlónak ; hanem azt 
tudom, hogy nekünk nem szabad nyomást gyako
rolnunk a ju ry re ; azt tudom, hogy annak függet
lenül kell ítélni; azt tudom, hogy a vádolt, akár
ki legyen , soha azon helyzetet, hogy egyszers
mind képviselő, arra nem használhatja fel, (Zaj) 
hogy a maga védelmének oly formát adjon, mely 
azt meg nem illeti. Ennek következtében Bónis 
Sámuel indítványát nem pártolhatom. 

P a t a y I s t v á n : Majd meglátjuk azt késó'b 
ben. Először ki kell nyomatni és kiosztatni. 

HaláSZ Bo ld iz sár : Mint a dolog rendje 
hozta magával, én csak pár szóval nyilatkoztam, 
hogy ezen irományok is a többivel együtt nyo
massanak ki, és midőn a tárgyalás napi rendre 
jön, hozzá fogok szólani: de miután az igazságügy
miniszter úr, és utána Pulszky Ferencz képviselő 
úr ezen dolgot azon térre méltóztattak vinni, mint
ha ezen okmányt a ház figyelembe sem vehetné : 
kénytelen vagyok indokolni, hogy ez kötelessége 
a háznak. Igenis kötelessége, mert az 1848-iki tör-
vényekben, illetőleg az akkoriban kiadott miniszteri 
rendeletekben benne van az úgynevezett perbe
fogatási bíróság. A jelenlegi minisztérium nem 
méltóztatott a törvényeknek ezen részét végrehaj
tani: most nincs perbefogatási biróság; pedig ez az 
egyéni szabadságra nézve igen fontos. Mivel van 
most pótolva a perbefogatási biró helye, midőn 
egyenesen a kormány által kineveztetett az úgy
nevezett vizsgáló biró ? Ha nekem például a kor
mánylapok ellenében van sajtó-perem, kötelessé
gem nekem a species factit kezébe adni és ő indítja 
meg a vizsgálatot, ha pedig ugy tetszik neki, hogy 
az én sajtóperemet alaptalannak találja, akkor azt 
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visszautasítja, mert 6* vizsgáló bíró. Most, tisztelt 
képviselőház, mi vagyunk a vizsgáló biró. Mi va
gyunk a grand jury. (Nagy zaj. Ellenmondás a 
jobb oldalon.) Méltóztassanak megbocsátani, de ugy 
van, mert ha a jurisdictiok által szabadon válasz
tott perbefogatási biró volna, mit a régi gyakorlat 
szerint a megyék gyakoroltak, az volna a kérdés, 
van-e az aetionak helye vagy nincs? mert már 
maga az actiokimondása büntetés. {Zaj.) Tisz
telt képviselőház, miután kényszerítve van a ház a 
perbefogás fölött itélni , kötelessége mindazon 
okmányokat figyelembe vennie, melyek ezen tárgy 
í'elvilágositására szolgálnak. Én azt hiszem, haazon 
levél előbb érkezett volna meg, melyet Kossuth 
Lajos a ház asztalára letett, figyelembevette volna 
azon decemvirátus, és akkor véleménye egészen 
máskép ütött volnaki. {Zaj. Ellenmondás.) Miért? 
Mert a közvádló, ki egyúttal a királyi fiscus, ki 
többé nem is közvádló — mert a minisztérium 
legutóbb kibocsátott rendelete felmentette azon kö
telesség alól, hogy magánosok ügyében közre 
járjon, igy tehát nem is közvádló,hanem valóságos 
kormányi vádló — mondom, a közvádló úr mire 
alapitja leginkább keresetét? Azt mondja, mivel 
magát a szerzőt perbe fogni nem lehet, mert nem 
bizonyos, hogy .. . (Nagy zaj. A dologra!) Kénytelen 
vagyok nyilatkozni, miután ezen térre tetszett vinni 
a kérdést. Kérem,méltóztassanak kihallgatni. Hogy 
röviden összevonjam nézetemet, azt tartom, minden 
oly iratot, mely az actio kérdésére vonatkozik, a 
ház kötelessége kinyomatni és figyelembe venni. 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház! Én egyátalá-
ban azt hiszem, hogy nincs ma itt Í)Z idő, midőn e 
dologhoz érdemileg kellene hozzá szólni. {Helyes
lés.) Épen azért tehát előttem szólót azon térre, a 
melyre lépett, nem követhetem, és nem bocsátko
zom oly állításainak ezáfolásába sem, melyek 
szerintem helytelenek. (Ugy van!) Azonban a még 
előtte szólt képviselő társam Pulszky Ferencz úr 
előadására van azon megjegyzésem, hogy az itt 
szóban forgó iratok nem valami vezérczikkek és 
egyátalában nem afféle, a ház előtt fekvő tárgy-
gyal összeköttetésben nem álló iratok, a melyekre 
az általa mondottak alkalmazhatók volnának. (A 
baloldalon helyeslés.) Annyi szent és bizonyos, hogy 
ezen iratok a szóban forgó tárgyra vonatkoznak. 
Én tehát ezeknél fogva azt hiszem, nem volna 
helyes tőlök a kinyomatást megtagadni. Nyomas
sanak ki és osztassanak szét az iratokkal; midőn 
pedig majd napirendre lesz a tárgy kitűzve, 
akkor helyén lesz megmondani , hogy a ház 
határozhat-e fölöttök vagy a bírósághoz tar
toznak-e ? Én tehát a nélkül, hogy a dolog érde
mére nézve legkevésbbé szólanék, részemről is 
oda nyilatkozom, hogy azon iratok nyomassanak 
ki. (Helyeslés.) 

* Horvát Boldizsár igazságügyéi*: T. ház r 
Én egyéni nézetemet mondottam el, hogy nem 
tartom rendén levőnek oly iratokkal fárasztani a 
házat, melyek fölfogásom szerint a ház bírálata 
alá egyátalában nem tartoznak; nehogy azonban 
azon gyanúnak engedjek helyet, mintha a védelem
re szolgáló adatokat el akarnám a ház fóruma elől 
vitetni, kijelentem, hogy részemről semmi kifogást 
sem teszek az ellen, hogy a t. ház ezen iratokat 
kinyomassa. 

E l n ö k : Ennélfogva méltóztatnak a kinyo-
matásba beleegyezni? ]) (Helyeslés.) U g y szintén 
abba is, hogy a szombati napra tűzessék a tárgya
lás ? (Helyeslés) Tehát szombaton fog az ügy tár
gyalás alá jönni. 

Belügyminiszter ár kíván a hozzáintézett ín-
terpellatiokra felelni. (Halljuk!) 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
Tisztelt ház ! A Heves vármegyébe kiküldött kir. 
biztosra vonatkozólag a f. hó 21-kén tartott ülés
ben két interpellatio intéztetett a kormányhoz. 

Az egyikben Kovách László érdemes képvi
selő úr azon kérdéssel fordul a kormányhoz : hogy 
miután a kormány rendeletének, melytől Heves
megye az engedelmességet megtagadta, most már 
elég van téve, vajon szándékozik-e , és med
dig szándékozik a minisztérium Hevesmegye ön
kormányzati jogának gyakorlatát felfüggesztve 
tartani ? 

A másikban Almásy Sándor képviselő úr 
azt kívánja a kormánytól, hogy Heves vármegye 
irányában követett azon eljárását, melylyel annak 
bízottmányi ülését kir. biztos által felfüggesztette, 
igazolja. 

Engedje meg a t. ház, hogy ezen interpella-
tiókra külön, s pedig elsőben Almásy Sándor úr 
interpellatiójára adhassak a kormány nevében vá
laszt. (Halljuk!) 

Méltóztatnak emlékezni külföldön élő hazánk
fiának, Kossuth^Lajosnak (Éljenzés a szélső baloldal 
tagjai részéről. Elénk felkiáltások: Halljuk! a közé
pen) a váczi választókhoz intézett levelére, a mely
ben politikai hitvallását előadván, azon elvet állitá 
fel, hogy a felséges uralkodóház és hazánk önál-
lása egymással összeférhetlenek. Nem szükséges 
mondanom és bizonyítanom — mert ez által csak 
gyengédtelenséget követnék el a t. ház törvényes 
és alkotmányos érzülete ellen — hogy ezen elv 
homlokegyenest ellenkezik a nemzet egyik leg
fontosabb alaptörvényével, a pragmatica sanctio-
val, (Élénk helyeslés a középen) ellenkezik az 1848. 
évi törvények szellemével, irányával (Elénk helyes
lés a középen), mely törvényeknek bevezetése iski-

' ) Lásd az Irományok 151. és 152-dik számát. 
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emeli a pragmatica sanctio által velünk válhatlan 
kapcsolatban álló tartományok iránti törvényes 
viszonyainkat, s a mely törvények XVIII . czik-
kének 6. §-banis a sanctiopragmaticánál fogva meg
állapított, s az uralkodó ház közösségében létező 
birodalmi kapcsolatra nézve óvó és torló rendsza
bályokat állított fel; szóval az érintett váczi levél
ben oly elv van hirdetve, a melyet lehetetlen volna 
érvényesíteni a nélkül, hogy összes közjogi álla
potaink fel ne forgattatnának. A kormánynak fe
lelősség terhe melletti kötelessége levén a törvé
nyek és az alkotmány épsége fölött őrködni, nem 
türheté, hogy szabadon hirdettessenek és terjesz
tessenek oly elvek és tanok, melyek a koronás 
király és az ország alkotmánya iránt tartozó hű
séggel ellentétben állanak, (Hosszas helyeslés a közé
pen) s ez okból az érintett levelet lefoglaltatta. 
(Helyeslés.) E közben Eger városa azon megfonto
latlan lépést követte el, hogy Kossuth Lajoshoz 
intézett bizalmi nyilatkozatban helyeslését fejez
vén ki kivétel nélkül mindazok iránt, a mik Kos
suth Lajosnak különböző nyilatkozványaiban fog
laltattak , s ez által azon következtetésre nyújtott 
alapot, hogy magáévá tévé azon elvet is, a mely a 
váczi levélbeli politikai hitvallásnak alapját, kiindu
lási pontját képezi. Akormány előtt két ut állott nyit
va : vagy a törvény sorompói elé állitani azokat, 
kik oly elvek követőinek vallják magokat, a me
lyek a koronás fő és az alkotmány iránt tartozó 
hűség fogalmaival egybe nem férnek; vagy pedig-
az első sikamlás ellenében enyhébb rendszabályt 
alkalmazva, egyszerűen roegsemmisiteni az erre 
vonatkozó végzést, mely az érintett okon kivül 
még azért is törvénytelen, mert ily politikai kér
dések discussiója által a nevezett község túllépte 
a korábbi százados gyakorlat által részére kitű
zött azon hatástkört, melyet az 1848. évi XXIV. 
is változatlanul föntartott. E rendelet végrehajtá
sát a kormány nem bizhatá másra, mintáz illető me
gyére, a melyet különben is a mezővárosok és közsé
gekfölötti felügyelet joga az 1848. XXIX. tczikk ér
telmében is megillet. Már csak azért is a megyé
hez kellé fordulnia, mert a megyék a végrehajtó 
hatalom rendes közegei. (Helyeslés a középen.) 
Ezen fölül semmi sem volna annyira képes a bu-
reaucratieus eentralisatiónak utat törni, mint ha a 
megyék a törvények és törvényes rendeleteknek 
végrehajtására elégteleneknek tűnnének fel. (Ugy 
van! a középen.) Miután azonban Heves vármegye 
a rendelet végrehajtását Eger városa irányában 
nem csak megtagadta, sőt az iránti felterjesztésében 
a nevezett város törvénytelen eljárását egyenes vé
delme alá is vette, a kormány előtt nem maradt 
más ut nyitva, mint a rendelet végrehajtását a 
korábbi gyakorlathoz képest kir. biztos által 
eszközölni, a kit király ő felsége a felelős kor

mány előterjesztésére nevezett ki, s a kinek eljárá
sáért a kormány felelős. (Helyeslés a középen.) 

Ez volt czólja és indoka a Hevesmegye irá
nyában ekként követett eljárásunknak: nem tűrni, 
gátat vetni oly elvek nyilfr pártolásának, melyek 
a koronás fő, a törvényes alkotmány iránti hűség
gel össze nem egyeztethetők; elejét venni ily veszé
lyes elvek elterjedésének, melyek összes közjogi vi
szonyainkat halomra dönthetnek; mindamellettnem 
alkalmazni a törvény szigorát mindaddig, niig a baj 
enyhébb rendszabályokkal is orvosolható. (Tetszés a 
középen.) Akormány teljes tudatávalbir annak, hogy 
csak kötelességét teljesítette, s hogy a történtek
kel szemközt közönynyel viseltetvén, miután nem 
csak tetteiről, hanem mulasztásaiért is felelős, oly ha
nyagságot és mulasztást követett volna el a haza 
nyugalma és az alkotmány épsége ellen, mely 
fölött őrködni hivatva van, melyet se felséges 
urunk, se e háznak fóruma,^ se saját lelkiismerete 
előtt nem bírna igazolni. {Elénk tetszés a, középen.) 

A mi a Kovách László képviselő úr által tett in-
terpellatiót illeti, azon kérdésre nézve, mikor szándé
kozik a kormány Hevesmegyéből a királyi biztost 
vizszahivni ? erre a kir. biztos kiküldetésének in
dokában és czéljában, melyet előterjeszteni bátor
kodtam, az előleges válasz már benfoglaltatik, s 
az: hogy mihelyt a czél,melyért a királyi biztos 
kiküldetett, el lesz elérve, a mint hivatalos tudomá
som szerint már el is van érve; és ekként — már 
csak a kir. biztos végleges jelentését várva, hogy ez 
érdemben a legfelsőbb helyre a kellő felterjesztést 
megtehessem — a kormány a kir. biztost legköze
lebb visszakíván, örömmel fogja a közigazgatást s 
a törvények végrehajtását nemes Hevesmegye bi
zottsága kezeibe ismét visszahelyezni. (Élénk tet
szés, hosszas éljenzés a középen.) 

K o v á c h L á s z l ó : A t . belügyminiszter úrnak 
a múlt alkalommal tett interpellációmra adott vá
lasza engem tökéletesen kielégítvén, elállók inter-
pellatióm további indokolásától. (Helyeslés.) 

A l m á s y Sándor: Tisztelt belügyminiszter 
úrnak indokolásával, hogy miért függesztstette fel 
Hevesmegye bizottsági üléseit, tökéletesen nem 
vagyok megelégedve ; (Derültség. Zaj) sőt ellen
kezőleg tagadom, hogy joga volt a kormánynak 
Hevesmegye bizottságának üléseit felfüggeszteni: 
ennélfogva fentartom magamnak a jogot, hogy a 
ház asztalára, erre nézve indítványt tegyek le. 

Csiky Sándor : T. ház! Én t.belügyminisz
ter úrhoz mint Eger képviselője óhajtottam inter-
pellatiót intézni, melyet is még ezen ülés összejö
vetele előtt bejelentettem, mely azonban épen 
azon tárgyakra vonatkozik , melyekre nézve bel
ügyminiszter úr épen most nyilatkozni méltóztatott, 
s óhajtottam, hogy az Kovách Ferencz. . . (Nagy 
derültség. Fölkiátiások : László!) azaz Kovách 
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László és Almásy Sándor interpellatiói folytán, a 
melyek folyó hó 21-én tétettek, a belügyminiszter 
úrnak ezekre vonatkozó nyilatkozata által fölösle
gessé vált volna. De nem vált az fölöslegessé Egei-
városára vonatkozólag még a belügyminiszter úr
nak erre vonatkozó nyilatkozata után se: mert 
Eger városában most is ott van még a kir. biztos, 
ki Eger városa végzését hatalomszóval megsem
misíteni rendelte. (Közbeszólások a jobb oldalon: Jól 
tette!) Azt majd a jövő fogja megmutatni, jól tette-e, 
vagy nem. — Azon kérdést bátorkodom tehát bel
ügyminiszter úrhoz intézni, hazánk melyik törvé
nyében véli gyökerezni azon jogot a kormány, 
melynél fogva egy törvényes hatóságnak jogsze-
rüleg hozott végzését kir. biztos által megsemmi
sítteti? (Derültség a jobb oldalon.) Lehet nevetni, 
uraim; de némelykor nincs is alapja a nevetés
nek. — Ez volt egyik kérdésem. — Másik kérdé
sem az, hogy miután Eger városa törvény által 
oly joggal van ellátva, (Fölkiáltások: Hol az a tor-
vény ?) melynél fogva politikai vitatkozásokban a 
maga gyűléseivel törvény szerint teljes joggal ren
delkezik : melyik törvényben gyökerezik a kor
mánynak azon joga, melynél fogva Eger városá
ból — melynek országos képviselője van — (De
rültség a jobb oldalon; átalános zaj; elnök csönget.) 
eltiltja azon jogot, hogy politikai vitatkozásaiban 
határozatot hozhasson ? (Átalános zaj.) Ezen két 
kérdésre méltóztassék Eger városát illetőleg fele
letet adni. (Beadja interpellatiójút írásban.) 

E l n ö k : Tisztelt ház! A belügyminiszter úr, 
mint észrevettem, Eger városára vonatkozólag is 
válaszolt, és nyilatkozatában, mint láttam, a tisztelt 
ház megnyugodott. (Zajos ellenzés a bal oldalon. Föl
kiáltások: Előbb fel kell olvasni a beadott interpellátiót!) 

Ráday László gr. jegyző (fölolvassa Csiky 
Sándor interpellátióját): „Folyó év e hó 21-én két
rendbeli, megoldást váró kérdés intéztetett a bel
ügyi kormányhoz. Egyiket Kovách László kép
viselőtársam a végett tette, nyilatkoznék, meddig 
szándékozik Heves- és K.-Szolnok t. e. vármegyék 
önkormányzati jogát felfüggesztve tartani? A 
másikat Almásy Sándor, szintén képviselőtársam 
intézi a kormányhoz oly czélból, hogy Heves 
és K.-Szolnok t. e. vármegye irányában követett 
azon eljárást, mely szerint a királyi biztos a bizott
sági gyűlések tartását határozatlan időre felfüg
gesztette, igazolja. És mivel e napig a kormány 
által ezen két rendbeli jogos követeléseknek egyi
kére sem adatott még megnyugtató felelet, sőt hite
les értesítésem szerint a Hevesmegyébe teljhata
lommal kiküldött királyi biztos f. hó 19-én Egei-
városa képviselő testületének szintén f. évi szeptem
ber 8-án kimondott azon egyhangú határozatát, 
melynélfogva Kossuth Lajos, hazánk érdemko-
szorus fiának bizalmat szavazott, hatalom erejével, 

azon állítólagos oknál fogva rendelte megsemmi
síteni, mivel Eger városának képviselő testülete 
az által törvényes hatáskörének korlátait áthágva, 
a politikai tüntetések terére lépett: ennélfogva tisz
teletteljesen, a végett intézek ezennel a felelős kor
mányhoz felhívást, hogy igazolja: 

„a) melyik törvénye az hazánknak, mely a kor
mányt a megyei és városi hatóságok törvényes 
határozatainak megsemmisítésére feljogosítja, és e 
czélból teljhatalmú királyi biztos küldését engedé
lyezi ? 

„b) melyik törvényben gyökerezteti azon állí
tásának alaposságát, hogy Eger városának képvi
selő testülete szó alatti határozata által törvényes 
hatáskörén túllépett és így a politikai tüntetések 
terére hágott?" 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én részemről az el
nöki jogokat mindig teljes terjedelmökben tiszte
letben szoktam tartani; de engedje meg a t. ház, 
ha kénytelen vagyok kimondani, hogy nem gon
dolnám, hogy a házszabályok és a gyakorlat sze
rint is lehetséges legyen, hogy az elnökség mondja 
ki, hogy a miniszter úr felelt-e már valamely inter-
pellatióra vagy nem; azt gondolom, a miniszter 
urat magát illeti nyilvánítani, hogy Hevesme
gyét illetőleg adott feleletében felelt-e már az Eger 
városa érdekében most beadott interpellatiora, vagy 
nem ? Azt gondolom tehát, hogy ez iránt a bel
ügyminiszter űr maga fog az interpellatio folytán 
nyilatkozni. 

A t. elnök űr azt is méltóztatott kimondani, 
hogy a ház a minisztérium feleletét helyeslé. Nem 
gondolom, hogy e tekintetben a ház már határo
zott volna; és azt tartom, hogy a ház határozni 
e tekintetben akkor fog helyesen, ha az interpel
láló által bejelentett indítvány a ház asztalára le 
lesz téve. Akkorra fentartom magamnak is, hogy 
a tárgyhoz hozzászóljak. (Helyeslés a bal oldalon.). 

Elnök í Kötelességemnek tartom Tisza Kál
mán képviselő úr észrevételeire viszont azon ész
revételt tenni, hogy én nem mondtam ki egyebet, 
mint egy tényt, mely valóban megtörtént, t. i. 
hogy belügyminiszter úr Eger városára vonatko
zólag is nyilatkozott. (Helyeslés a jobb oldalon.) 
A ház megnyugvását illetőleg pedig, bátor vagyok 
megjegyezni, hogy itt én ellenkező hangokat nem 
hal lo t tam. . . (Zaj a bal oldalon) 

P a t a y I s t v á n : Erre az oldalra is kell hall
gatni ! 

E l n ö k : . . . kivéve Almásy képviselő úr nyi
latkozatát; helyeslő nyilatkozatokat ellenben hal
lottam; fölírva pedig ezen tárgyhoz senki sem volt. 

Halász Bo ld i z sár : Én is fel vagyok irva! 
Elnök : Csupán később irattá fel magát Ti

sza képviselő úr. (Helyeslés a jobb, zajos ellentét a 
bal oldalon.) 
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H a l á s z B o l d i z s á r : Én épen ezért Írattam 
fel magama t ; de miután Almásy képviselő azt 
mondta, hogy nincs megelégedve, s kijelentette, 
hogy indítványt fog ez iránt benyújtani: ezen ok
ból kész vagyok előadásomat azon indítvány be
adásáig elhalasztani; {Zaj) hanem az ellen tiltako
zom, hogy a ház e tekintetben már határozott 
volna. {Zaj.) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház ! Én azt gondolom, 
hogy midőn az interpelláló úr kijelentette, hogy ré
széről a miniszteri felelettel megelégedve nincs, 
és e tárgyban a ház asztalára indítványt akar ten
ni, várjuk be ezen indítványnak a ház elé kerülé
sét, és akkor lehet a tárgy meritumához szólni. 
De semmi esetre azon véleményben nem vagyok, 
hogy az e lnök úr már kijelenthette volna, hogy 
a ház többsége a miniszteri felelettel meg van elé
gedve és azt helyeselte. {Zaj. Fölkiáltás: De 
kijelenthette!) Mert mi helyt ez kérdés alá jön, még 
ha most lenne is helye a fölött határozni, az el
nök úr azt csak szavazás utján dönthette volna el. 
(Fölkiáltások: Tehát szavazzunk!) 

P a t a y I s t v á n : Mindig csak szavazni akar
nak ! (Nagy zaj.) 

B ó n i s S á m u e l : De idő előtti is lett volna a 
háznak e határozata, mihelyt az interpelláló úr 
kijelentette, hogy e tárgyban indítványt fog a ház 
elé terjeszteni. 

Nekem tehát az a véleményem : várj a bea ház 
az indítványnak előterjesztését, és akkor hatá
rozzon. 

G h y c z y K á l m á n : Tisztelt ház! Három kü
lön tárgy és kérdés forog itt fen : 

1-ször. Az igen tisztelt belügyminiszter úr 
felelete Kovách László úr ínterpellatiojára. Kovách 
László képviselő úr ezen válaszszal beelégedvén, 
e tárgy bevégeztetett. 

2-szor. Almásy Sándor képviselő úr inter-
pellatiojára is nyilatkozott a belügyminiszter úr. 
Almásy Sándor képviselő úr e nyilatkozattal meg
nyugtatva nem levén, föntartotta magának azon őt 
megillető jogot, hogy ez iránt külön indítványt 
terjeszt a ház elé; tehát a kérdésnek ezen része 
még függőben van. 

3-szor. Most tisztelt elnök úr tett egy indít
ványt : mert az, hogy a ház megelégszik-e azon 
nyilatkozattal, melyet belügyminiszter úr tett vagy 
nem ? egészen új és azoktól különböző tárgy, me
lyek eddig itt jelenleg tárgy altattak. 

Nézetem szerint addig, míg a kérdés csak az 
interpelláló és a miniszter között foly, az csak az 
interpelláló képviselő úr és a miniszter úr dolga. 
(Zaj, zúgás) Az, hogy a ház ezen kérdésbe be
avatkozik és azt magáévá akarja-e tenni vagy nem, 
egészen külön kérdés, és ugy, mint bármely más 
kérdés, az indítványozás terére tartozik. Indit-
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ványt kell tenni az iránt, hogy a ház e nyilatko
zattal meg van-e elégedve vagy nem ? és ezen 
indítványt annak rendé szerint, ugy mint más in
dítványt, tárgyalni kell. Azt hiszem, a tisztelt 
elnök úrnak igenis joga van a többséget kimon
dani / de külön indítványt tenni elnöki állásánál 
fogva joga nincs. (Helyeslés.) Indítvány az iránt, 
hogy a ház megelégedését nyilatkoztassa ki a bel
ügyminiszter nyilatkozatára, még nem történt; e 
részben tehát végzést elnök úr a házszabályok 
szerint nem is mondhat ki. 

Ha méltóztatik a t. ház elhatározni akarni, 
hogy ez iránt a ház nyilatkozzék, vegyük a kér
dést vitatás alá és akkor a határozatot ki lehet 
mondani. 

De én még egyet teszek ezekhez. Szükséges
nek tartom, hogy ily határozatok el ne hamarkod-
tassanak, ily valóban fontos határozatot meg kell 
fontolni minden oldalról; és én azért igen szüksé
gesnek tartom, hogy, akár azon inditvány folytán, 
melyet Almásy Sándor képviselő úr fog beadni, 
akár — ha tetszik — a ház másik oldaláról is 
bármely képviselő által beadandó indítvány foly
tán, vitattassék meg e tárgy annak rendé szerint, s 
mint a ház szabályai kívánják , napirendre tűzes
sék k i : akkor a többség határozata előtt tiszteiette 
meg fogok hajlani. (Helyeslés a hal oldalon.) 

' Bánó József : T. képviselőház! A mit Csiky 
Sándor képviselőtársam mondott, arra — azt hi
szem — most nem szükséges felelni. O azon kérdést 
vetette föl, milyen törvényen alapszik a belügy
miniszter úr eljárása. Erre egyszerűen csak any-
nyit lehet mondani, hogy az az 1848. törvénye
ken alapszik, (Zaj a bal oldalon) oly törvényeken, a 
melyek megállapították a miniszteri felelősséget; s 
én nagyon természetesnek tartom, hogy e minisz
teri felelősség így nyilatkozzék. Ha már most a t. 
ház nem helyesli a minisztérium eljárását, akkor a 
ház ez iránt nyilatkozni is fog. 

A többi kérdésre nézve kénytelen vagyok 
kinyilatkoztatni, hogy Bónis Sámuel tisztelt kép
viselőtársam nézetét terjeséggel nem osztom. (Zaj.) 
O ugyanis azt mondta, hogy mindenek előtt indít
ványt szükséges e tárgyban beadni, s csak akkor 
határozhat a t. ház fölötte. Az én véleményem 
szerint ezen ügy rendes kerékvágáson ment ke
resztül, s az jelenlegi stádiumában már be is van 
fejezve. Az interpellatio megtörtént egy részről; 
más részről a miniszter úr kijelentette, hogy arra 
majd későbben fog felelni. A felelet már meg
történt. Már most ha történt talán némi mulasztás 
az elnök részéről, ez abban áll, hogy nem kérdezte 
meg a házat annak rendé szerint, vajon megelég
szik-e a miniszteri nyilatkozattal V (Zaj.) De 
miután ily kijelentés már gyakran tétetett az el
nök úr által, és a t. ház abban megnyugodott. 

v. 
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(Zaj) azt gondolhatta az elnök úr, hogy bele 
nyugszik most is. De különben, ha a t. képviselők 
egy része ebben nem nyugszik meg, az elnök úr 
bizonyosan fel fogja tenni a kérdést, vajon meg
elégszik-e a tisztelt ház a felelettel vagy nem. 

Ha különben bárki is külön indítványt akar 
a ház asztalára letenni, igenis joga van arra, s an
nak tárgyalására azután külön napot lehet kitűz
ni ; de ugy hiszem, hogy ezen tárgy jelen stádiu
mában teljesen be van fejezve. (Helyeslés jobb 
felöl.) 

Pulszky Ferencz: T. képviselőház! Itt az 
interpellálás jogáról van szó; szükséges tehát, 
hogy e részben tökéletesen tisztában legyünk. Min
den képviselőnek szabad interpellálni, ezt tudjuk ; 
a miniszter felel: s akkor az interpelláló vagy meg
elégszik, és ezzel vége van a kérdésnek ; vagy nem 
elégszik meg, s akkor beáll azon stádium, hogy a 
ház nyilatkoztatja ki. vajon a felelettel megelég
szik-e vagy nem. -(Zaj.) Mert azon kérdés, hogy 
megelégszik-e az interpelláló vagy nem, az egyéni 
dolog s az országot egyátalán nem érdekli: mert 
a dolog nem azért hozatott föl, hogy az interpella-
tio egyik vagy másik képviselőnek magán kíván
csiságát vagy magán aggodalmait eloszlassa, ha
nem azért, hogy oly kérdésben, mely az egész or
szágra nézve érdekes, megtudjuk, mit tett a mi
nisztérium, mik voltak indokai, s ezek olyanok-e, 
hogy a ház helyeselheti. 

E szerint én, miután beállott azon eset, hogy 
némelyek azt találták, hogy nem kielégitő a mi
niszteri felelet és eljárás: ezennel indítványba ho
zom a következő határozatot: „A ház teljesen he
lyeselvén a kormány eljárását Heves megye irá
nyában, napirendre tér át." (Helyeslés a jobb, ellen
mondás a bal oldalon.) 

Várady Gábor: T. képviselőház! Egy in
dítvány terjesztetett a t. képviselőház elé: nem le
het tehát más eljárás ezen indítványra nézve, mint 
az, melyet Grhyczy Kálmán t. képviselőtársam 
előterjesztett: hogy ezen indítvány tűzessék napi
rendre. (Helyeslés a baloldalon; zaj.) 

Tóth V i l m o s : T. képviselőház! Almásy 
Sándor képviselő úr indítványát nem lehet napi
rendre kitűzni, mert be nem adta. (Nagy zaj. El
nök csönget.) 

Manojlovics E m i l : Nem Almásy Sándor, 
hanem Pulszky Ferencz képviselő úr indítványa 
forog itt kérdésben. Várady képviselőtársam erre 
nézve indítványozta a napirendre való kitűzést. E 
részben a házszabályok 34-ik szakasza világosan 
ekként hangzik: „Ha oly indítvány terjesztetik 
elő, mely nem törvény alkotását czélozza, felvételi 
ideje meghatároztatván, kinyomatik és szétoszta
tok. * (Zaj.) Tehát azon indítványt, hogy Pulszky 
Ferencz képviselő úr indítványa a házszabályok 

! értelmében napirendre kitüzessék és kinyomassék : 
részemről is helyeslem és elfogadom. (Nagy zaj.) 

Madarász József: T. képviselőház! (Hall
juk !) A miniszter úrhoz intézett felhívás és az erre 
adott felelet van napirenden. Méltóztassanak meg
bocsátani, minden párt-és véleményszínezet nélkül, 
a, miniszteri interpellátió, az arra való felelet és a 
háznak azzal való megelégedése vagy meg nem 
elégedése oly tárgyak, melyek egy negyed vagy 
egy félórai jól meggondolt parlamenti vitát meg
érdemelnek. Én tehát ott fogom fel a vitatkozás 
fonalát, a hol azt Pulszky képviselő úrelejtette. 

Tökéletes igaz, képviselő feleletre, hívhatja 
fel a minisztert; a miniszter sokszor, ha tetszik ne
ki, nem is felel; ha a kérdés nem ismételtetik és a ház 
meg nem hagyja neki, hogy kötelessége felelni, 
vagy méltányolja'a ház azon okokat, melyek sokszor 
bizonyos tárgyakban a feleletet nem teszik taná-

j csossá: a ház jóváhagyásával az interpellatióra adót 
felelet elhalasztatik. (Helyeslés.) Erre nézve, ugy 
hiszem, mindnyájan egy véleményben vagyunk. 

Most jön a másik vélemény. A miniszternek, 
önmagából természetes, e közben , mielőtt a ház 
által kényszeríttetnék, jogában és szabadságában 
áll felelni, mint ez imé ma megtörtént. Belügymi
niszter úr azon két rendbeli felhívásra nézve jogá
val élt, s egyú t ta l azon kötelességét teljesítette 
mely minden feleletre hívásnál kötelessége, míg a 
körülmények nem tiltják. Most válaszolván a t. 
miniszter úr. az egyik képviselő, Kovách László 
xír tökéletes megnyugvását nyilvánította ki a mi
niszter úr feleletére. Mert azon képviselőnek, ki inter
pellálja a belügyminisztert és a belügyminiszter az ő 
interpellatiója következtében megnyugtatólag vála
szol, nem is lehet ezt nem helyeselnie. Ezen állás
ponton van Kovách László képviselő u r , ki 
csak azt kérdezte a belügyminiszter úrtól, mikor 
fog megszüntetni azon megyehatóság felfüggesz
tése, mire a belügyminiszter úr ugy nyilatkozott: 
„A mint azon ok megszűnik, mely azt okozta, 
azon perezbenmeg fog szüntetni a fölfüggesztés is. ; í 

Ez önmagában — habár ellenvéleményen vagyok 
is — megörvendeztet, s annyiban, hogy Hevesmegye 
törvényhatóságának fölfüggesztése talán nem so
kára meg lesz szüntetve, lehetetlen, hogy engem 
is ki ne elégített volna. (Zaj. Derültség.) l g enis, 
lehetetlen, mert természetes, hogy minden törv ény-
hatóság felfüggesztése megszüntetésének örülök, 
legyen bár másrészt ellenkező véleményem. 

Most rá jövök Almásy képviselőtársam inter-
pellatiójára: és itt térnek el egymástól vélemé
nyeink ; itt fogja a t. ház kötelességeitek tartani, 
hogy a képviselői interpellatiói jog következtében 
határozzon. 

I Pulszky képviselő azt mondotta, hogy ha a 
képviselő kinyilatkoztatja i s , hogy ő a felelettel 
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megelégedve nincs, és 6' e tekintetben inditvány
nyal fog járulni a ház elé, a ház mégis határoz
hat a felett, hogy a miniszteri felelettel meg van 
elégedve. (Zaj.) Tökéletes igazsága van a képvi
selő úrnak, hogy a ház többsége mindent hatá
rozhat. De én felhívom a t. képviselő urat és ma
gát a képviselőházat is, hogy az interpellátiónak 
észszerű fogalma és következtetése szerint helye-
seltetó'-e, hogy midőn egy képviselő interpellált 
és ennek következtében azt mondja: „Én ezen fe
lelettel megelégedve nem levén, inditványnyal fo
gok járulni a ház asztalához." a ház már előre, mi
előtt még az indítvány letétetik, mielőtt az indít
ványnak okai tudvák, mielőtt az a házszabályok 
szerint napirendre tűzetik, előre határozzon azon 
inditvány ellenében, a mely még nincs is V {Zaj. 
Ez nem áll!) Hiszen természetes : itt térnek el 
véleményeink. Méltóztassanak ellenvéleményei
ket előadni. Az én hitem az, hogy az interpelláló 
nem elégedvén meg' a felelettel és bejelentvén in
dítványát: azon indítványra nézve, mely még meg 
sem tétetett, mely még nem is tárgyaltatott, a ház 
helyeslő vagy nem helyeslő nyilatkozatot nem ad
hat. (Zaj) Adhat igenis, tárgyalás alá veheti a mi-
niszternek e részben tett nyilatkozatát is ; s én 
nem tagadhatom meg a képviselőház többségének 
azon jogát, miszerint ki is nyilváníthatja, bogv 
megelégedett a válaszszal; én csak az egymás
utánról voltam bátor azon véleményt nyilvánítani, 
hogy az esetben nem cselekszünk az interpellátio 
elvének következetessége szerint, ha előre fogunk 
oly tárgyban helyeslést határozni, mint Alrnásy 
Sándor interpellátioja, a melyre adott válasz után 
ő véleményét még be sem adta. (Zaj.) 

Most átmegyek azon tárgyra, melyet Pulszky 
Ferencz képviselőtársam felhozott. Felfogván azt, 
hogy a ház határozhat, én is mondom, a többség 
mindig határozhat; de Pulszky képviselő úr egy ! 
inditványnyal áll elő. I 

PulSZky FerenCZ: A napirendhez ! 
Madarász JÓZSef: E g y motivált napirendre j 

térési inditványnyal. Az én véleményem szerint, j 
ha ezen napirendi inditvány azon tárgyat akarja | 
elütni, melyet Almásy Sándor akar benyújtani, 

- azt kell mondanom, hogy ezt bizonyára ki kellene 
nyomtatni, napirendre tűzni; mig ha ezen napi
rendre térés által csak azt akarja elérni, hogy to
vább menjen a ház és folytassa a tanácskozást, 
akkor a képviselőház határozhat. 

E részben azonban mindenesetre kötelessé- j 
gémnek tartom kinyilvánítani , miszerint azon 
kérdésben, hogy a hevesmegyei esetre nézve Al
másy Sándor interpellátioja következtében tett mi
niszteri nyilatkozattal meg vagyok-e elégedve 
^agy nem ? fentartom magamnak azon alkalom- I 

mai nyilatkozni, a midőn az tárgyalásra lesz ki
tűzve. (Zaj.) 

Eötvös József b. vallási s közoktatási 
m i n i s z t e r : Felfogásom szerint akármit méltóztat-
nakhatározni, az az Almásy Sándor képviselőtársunk 
által bejelentett indítványra nézve semmi esetre 
hatással nem lehet. (Helyeslés a középen.) Ez egé
szen külön tárgy. (Ugy van ! a közéjjen.) 

T. képviselő társunk bejelentette, hogy indít 
vány t fog a ház asztalára letenni, a mely inditvány 
tételére őt az bírja, hogy épen az interpellátiora adott-
felelettel nem elégszik meg; de ez csak az alkalom ; 
az inditvány egy magában egészen külön álló tárgy. 
H a a tisztelt képviselő úr indítványát be fogja 
nyújtani, az ki fog nyomatni és tárgy altatni a maga 
rendje szerint. 

Itt a kérdés csak az, hogy az interpellátio
ra nézve mit határoz a ház; ése részben tisztelt 
képviselőtársam Madarász úrral nem lehetek egy 
véleményben. (Derültség)Én az interpellátio jogát 
s a kormánynak azon kötelességét, hogy az inter-
pellátiokra feleljen, az alkotmányos élet lényeges 
jogának tartom; de nem tartom oly jognak, mely 
az^egyes követnek, a ki az interpellatíot teszi, sajátja. 
(Elénk helyeslés a középen.) Minden képviselőnek 
jogában áll interpellálni a kormányt: de az inter
pellátio azon perczben, amelyben kimondatott, nem 
azon képviselőnek interpellátioja többé, (Helyeslés 
a középen) hanem egy a ház előtt a, kormányhoz 
intézett kérdés, mely kérdésre a kormány felelni 
tartozik — nem az egyes képviselőnek, hanem az 
egész háznak. (Ugy van! a középen.) Valamint te
hát az, hogy az egyes képviselő az interpellátiora. 
adott vállaszszal nem eléofszik meo\ a házat nem 
akadátyoztathatja abban, hogy a ház például az 
interpellátiora adott válaszszal megelégedjék : ugv 
lehetnek esetek, hol például az egyes képviselő a 
kormányt interpellálja, a kormány erre felel, s az 
egyes képviselő azt válaszolja, hogy a válaszszal 
teljesen megelégszik, de azért a házat abban aka
dályoztatni nem lehet, hogy a ház kimondja: ,.Az 
egyes képviselőnek tetszett megelégedni, de mi 
— a ház — nem elégszünk meg-.'" (Elénk helyeslés a, 
középen.) Ennek következtében azt hiszem, a tisz
telt házat illeti a j'og, kinyilatkoztatni minden egyes 
interpellátio esetében, megelégszik-e a válaszszal 
vagy nem. (Ugy van! a középen.) Hogy — mint Ma
darász József képviselő társunk kimondotta — fon
tos kérdéseknél azt kívánni nem lehet, hogy még 
egy negyed órányi discussio nélkül is a ház vélemé
nyét mondja ki, az nem szenved semmi kétséget. 
A háznak teljesen szabadságában áll, valamint 
minden nyilatkozatra nézve, ugy itt is, csak érett 
meggondolás után mondania ki a maga nézetét. 
A ház azon kérdést: kielégitőnek tartja-e a belügy
miniszter úr által adott választ vagy nem ? vitathatja 

8* 
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akármeddig; de arra nézve, kielégitő volt-e a bel
ügyminiszter válasza? nem^az egyes képviselőitél, 
hanem csak az egész ház. (Elénk helyeslés aközépen.) 

Besze János: A tisztelt vallás- és közokta
tásügyi miniszter úr előadása után nagyon kevés 
szavam maradt. En tökéletesen meg vagyok győ
ződve, uraim, hogy ha e tárgyat ismét hosszas 
napokra halasztjuk s jelenleg be nem fejezzük, ha
tása nem lesz kedvező. Mert midőn a belügyminisz
ter úr mindkét interpellatiora felelt, előadta okait, 
"•vöngéden, mérsékelten, mi volt szomorú köteles
sége teljesiteni. és követte a gyöngéd módot, s okai 
engem meggyőztek, hogy helyesebben a mostani 
viszonyok közt nem is tehetett. 

Csiky Sándor képviselő úr azt kérdé, hogy 
micsoda törvényt mutathat fel a kormány eljárása 
mellett. Alig koronáztunk, alig multak el a keser
ves idők csak egy század részben is: smidőn izmo
sodnunk kellene, e helyett akadékoskodnak, s a fe
lett tanácskoznak a helységekben és városokban, 
hogy a most koronázott királylyal összefér-e 
Magyarország boldogsága vagy nem. (Nagy zaj.) 
Uraim, ez nagy dolog, ezt meg kell róni, és pedig 
oly méltósággal és szigorral, mint kivánja azon 
boldogság, mely felforgattatnék, ha ily tények 
büntetlenül tovább folyhatnának. (Zaj. Jobbról 
helyeslés.) 

Uraim, sok a teendője az országgyűlésnek; 
a nép érdekeiért még nagyon keveset tettünk. Csak 
terhek elvállalásáról gondoskodunk; s az alatt, 
mig az idő halad, a nép érdekei nem igen tárgyal
tatván, a bizalmatlanság konkolyai elhintetvén or
szágszerte, midőn már a városokban kezdenek igy 
nyilatkozni, és a miniszter szigorú kötelességében 
eljár és ezt jelenti, (Nagy zaj. A dologra!) afölött 
tanácskozni, hogy kielégítő, vagy nem kielégitő-e 
a felelet? és a dolgot akkorra halasztani mikor még 
egy képviselő igért indítványát majdan jövőre be 
fogja adni: ezt nem értem. (Zaj.) En határozok a fe
lett, amit hallottam. Most hallottam ugyanis a bel
ügyminiszternek okait és okai engem tökéleteseu ki-
elégitettek.Teljes lehetetlen halasztaniadolgot,hogy 
a ház ki ne mondja, hogy a miniszter nyilatkoza
tával megelégszik, vagy meg nem elégszik, a mint 
a ház többsége, bölcsesége át fogja látni; de azt 
határozni, hogy még ezen nyilatkozattal is várjunk 
addig, mig Almásy képviselő urnák majd tetszik 
egy indítványt beadni: ezt nem látom megegyez-
hetőnek. 

Azért én a miniszteri jelentéssel magamat ki
elégítettnek vallva, Pulszky Ferencz képviselő in-
ditványát pártolom. 

Annak idejében fogjuk tárgyalni Almásy in
dítványát ; de az időt most ne vesztegessük. 

Deák Ferencz: T. ház! A fenforgó kérdés 
tán egyszerűbb, mint első tekintetre látszik. 

A múltkori ülések egyikében két képviselő' 
interpellálta a minisztériumot a Hevesben történ
tekre nézve. Az egyik Almásy Sándor, kinek in-
terpellatioja magát a dolog érdemét tárgyazta, és 
a ki, ha jól tudom, azt kérdezte — mellőzve itt 
minden phrásist — hogy miért nyúlt a kormány ily 
eszközökhöz Hevesmegye i rányában? A másik 
Kovách László, a ki csak azt kérdezte, mikor 
fog ezen felfüggesztési állapot Hevesre nézve 
megszüntettetni ? Ez két egyszerű interpellátio 
volt, a melyek mindegyikére a belügyminiszter 
úr most felelt. 

A dolog természete már most azt hozza magá
val, hogy a háznak kell kimondania, vajon a mi
niszteri felelettel megelégszik-e ? és el vannak-e osz
latva azon aggodalmak, melyek az országban 
tán némelyeknél azon eljárás által okoztattak, 
melyre az interpellátio vonatkozott ? 

Hogy ezt a ház egyszerűen, csupán szava
zással mondja k i : azt azért nem tartom czélszerü-
nek, mert a dolog sokkal fontosabb, semhogy ki-
tehetnők magunkat az elhamarkodás vádjának. 
Méltóztassanak megfontolni, hogy ezen kérdésnek 
eldöntése és az ez érdemben hozandó határozat egy
részt azoknak aggodalmait érinti, kik a megyei 
autonómiát féltik, más részről azokét, kik attól tar
tanak, hogy bizonyos körülmények közt a kor
mánynakeljárni és a felelősség korlátai közt a ren
det fentartani lehetetlen. Hogy tehát e kérdés el
döntését ne rögtönözzük azaz megfontolva, hoz
zászólva, kifejtve határozzunk fölötte: azt — u g y 
hiszem — senki sem ellenzi. 

Midőn Pulszky Ferencz képviselő társunk 
napi rendet indítványozott, ezzel, azt hiszem, nem 
azt akarta, hogy egyszerű szavazással menjünk 
át a napirendre, hanem ugy tekintette az interpel-
latiot és a reá adott feleletet, mint a mai napi
renden lévő tárgyat, és azt kivánta, hogy a ház 
azt vegye tárgyalás alá és határozzon fölötte. 

Fölhozatott, hogy Almásy Sándor és Csiky 
Sándor képviselő urak indítványt, illetőleg inter-
pellátiót jelentvén be, addig ezen tárgyban ta
nácskozni nem lehet, mig ezen indítványok be nem 
adatnak; s Madarász képviselő úr azon fontos in
dokot hozta föl, hogy a háznak egy határozata 
által nem szabad egy még be sem adott inditvány 
sorsát eldönteni. 

Különböztessük meg a dolgot. Almásy Sán
dor képviselő úr indítványa vagy semmit nem 
foglal magában egyebet, mint indokolását annak, 
hogy ő a belügyminiszter kijelentése által nincs 
megnyugtatva, vagy azon fölül más tárgyat is fog
lal magában. 

Ha semmi egyebet nem foglal magában, mini 
annak indokolását, hogy őt a miniszteri felelet kt 
nem elégítette, majd a discussioban — melyet, 
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ha tetszik, mindjárt megkezdhetünk — ép ugy elő
adhatja okait, melyek miatt nincs megelégedve az 
interpellátiojára adott felelettel, mint előadhatja 
akkor, midőn indítványát indokolni fogja, és őt 
se a szótól, se az indokolástói, szóval attól, a mit 
indítványában mondani kíván, senki sem fogja 
elütni, és ő ép ugy, a mint akárki más, kifogja je
lenthetni a maga meggyőződését. 

Ha pedig azon indítványban más, külön 
tárgy is foglaltatik, nem csak aunak indokolása, 
hogy miért nincs megelégedve az interpellátiojára 
adott felelettel: akkor az indítványt akármikor 
beadhatja, s a ház ma hozandó határozata, mely 
csak a miniszteri felelet helyességére vagy nem 
helyességére vonatkozik, az ő indítványát, a meny
nyiben abban nem csak az interpellatiora vonat
kozó • indokolás foglaltatik, nem ütötte el, és azt 
akármikor tárgyalhatjuk. 

Interpellatio 'intéztetett a minisztériumhoz, 
az interpellatiora felelet adatott; de én azt hiszem, 
ne végezzük el a dolgot egyszerű szavazással, ha
nem tárgyaljuk azt, szóljunk hozzá, mindenki 
mondja el okait, miért van vagy nincs megeléged
ve az adatott válaszszal, mely alkalommal Almásy 
Sándor szintúgy elmondhatja okait, mint akárki 
más, és bizonyosan el is fogja mondani; s ha a ház 
ezek után majd határoz, és megállapodása az lesz, 
hogy megelégszik a miniszteri felelettel: ez ellen ter
mészetesen senkinek sem lehet szólani, mert ez bő
vebb megvitatás s tárgyalás után mondatik ki. Ha 
pedig, mint már megjegyeztem, Almásy Sándor 
vagy Csiky Sándor urak beadandó indítványa 
mást tartalmazna, mint az interpellatiot s annak in
dokolását, ha más tárgyban akarnának indítványt 
tenni: ezen indítvány a ma hozandó határozat ál
tal nem üttetik el, mert hiszen helyesen jegyezte 
meg Ghyczy Kálmán képviselőtársunk, hogy ily 
indítványt ki kellene nyomatni és mint valóságos 
TIJ indítványt napirendre tűzni. 

Méltóztassanak megfontolni: mi lenne az in-
terpellatiok sorsa, ha a ház azon praxist kezdené 
megállapítani, hogy ha a minisztérium interpellal-
tatik s a minisztérium arra felel, midőn az inter
pellatio s a felelet, ugy a mint áll, tárgyalás alá 
volna veendő, akkor azt mondaná egyik képviselő, 
hogy ö ezen ügyre vonatkozólag indítványt fog ten
ni, amely indítvány nem is tartalmaz semmi mást, 
mint azt az interpellatiot és motívumait, s ezért a ház 
halaszsza el a dolgot ? mikor pedig ezen ujabb indít
ványt kezdenők árgyalni,akkor egy másik képviselő 
azzal állana elő. hogy most ő nincs megelégedve 
a felelettel s szintén indítványt akar tenni, a mely 
ismét nem tartalmazna egyebet, mint az interpel
latiot és indokolását ? Hol lenne akkor a dolognak 
vége? Hiszen ez nem gyakorlati eljárás. Hiazeni 
abból valóban seaz egyik, se másik résznek semm 

nyeresége nincs, ha a dolog néhány nappal, te 
gyük egy héttel tovább húzódik. 

Én tehát azt hiszem, tárgyaljuk az interpel
latiot, tárgyaljuk a miniszteri feleletet, s mondja 
el kiki a maga indokait és nézetét. Aggodalomra 
ez nem adhat okot, mert ha valaki uj tárgyról 
akar indítványt tenni, a mely nem csupán ezen 
interpellatio indokolásából áll, akkor azt kifogjuk 
tűzni külön tárgyalásra. Most azonban, azt hiszem, 
tárgyaljuk az interpellatiot és a reá adott felele
tet, fenhagyva akárkinek^ ezen tárgyakon kívül 
külön indítványt tenni. (Elénk helyeslés.) 

Várady Gábor : A ház rendszabályaira kí
vánok hivatkozni. A házszabályoknak 55-dik 
pontja szerint napirenden kivüli tárgyról a ház 
engedelme nélkül senkisem szólhat. Sok tekin
tetben osztanám előttem szólott igen tisztelt kép
viselőtársam nyilatkozatát, ha a belügyminiszter úr 
felelete és nyilatkozata napirendre tüzetett volna 
ki. E tárgy azonban a napirendre kitűzve nincs: 
én tehát ugy ezen oknál fogva, a mint már szeren
csém volt előadni, és azért is, hogy Pulszky Fe-
rencz képviselő úr külön inditványnyal lépett föl, 
kérem a tárgyat napirendre kitűzni — mi ezen 
az oldalon különben sem levén azon szerencsés 
helyzetben, hogy tisztelt belügyminiszter úr nyi
latkozatát előleg megérthettük volna. (Helyeslés a 
bal oldalon.) A tárgy fontossága épen azon ok
nál fogva, mint azt előttem szólott igen tisztelt 
képviselő úr is megemlitó, megérdemli, hogy ezen 
dologhoz alaposan szóljunk: tehát kérem, hogy 
az napirendre tűzessék ki. 

KarCZ G y ö r g y : Tisztelt képviselőház! 
Nem akarok visszatérni azon két rendbeli inter
pellatio részleteire, melyek belügyminiszter úrhoz 
intéztettek; egyenesen csak oda kívánok szorítkozni, 
ha vajon helyes-e Pulszky Ferencz képviselő úr in
dítványa? és sérti-e nevezetesen Heves megye kép
viselője Almásy Sándor interpellálási jogát? mert én 
az interpellatiot minden képviselő személyes jogá
nak tartom. Azt hiszem, nem adhatnánk más 
megnyugtató választ, mint egyedül azt, hogy ki
mondjuk, hogy napirendre térünk á t : e szerint fen-
hagyatik neki meg nem nyugvás esetében azon lé
pés, melyet magának kikötött. De más érdeke van a 
miniszter úrnak őellenében: mert mi az interpella
tio érdeke és czélja? Kétségtelenül az, hogy a 
képviselő, a ki interpellálja a miniszter urat, meg
nyugvást akar szerezni magának annak nyilatko
zatából. A miniszter úr érdeke pedig az, hogy az 
interpellatio által reá rótt felelősség alól menekül
hessen. Az ő érdeke azt hozza magával, hogy ha 
a képviselő nem elégszik meg, a további felelősség 
terhe alól felmentessék. Hogyan történik ez? 
kinek álljogában a minisztert a további felelősség 
terhe alól feloldani ? A képviselő úrnak magának 
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e joga nincsen. Személyes interpellátioi joga 
ugyan van; de ezen jog a minisztert a felelősség 
terhe alól fel nem oldhatja: ezt csak a ház több
sége teheti. Én ennélfogva tisztán pártolom 
Pulszky Ferencz képviselőtársam indítványát, 
mely nyitva hagyja Almásy Sándor képviselő 
úrnak további interpellálási jogát. De ha a minisz
térium nevében vagy bármely képviselő úr által 
azon indítvány tétetik, hogy őaz interpelláló kép
viselőnek meg nem elégedése esetében kéri a mi
nisztert a felelősség alól feloldatni, és a ház nyilat
kozatát kéri ki arra nézve, hogy megnyugszik-e 
vagy sem*? akkor igenis azon pillanatban ezen 
kérdés eldönthető; fenmaracl egyébiránt azon sze
mélyes joga a képviselőnek, hogy toties quoties 
interpellálhatja a minisztert. Én tehát Pulszky 
Ferencz képviselő úrnak a napirendre térés melletti 
indítványát pártolom. 

Pap Mór: Kevés mondani valóm van azok 
után, a miket Deák Ferencz képviselőtársunk 
előadott. Azonban hallottam oly elveket felállí
tani, melyek meggyőződésemmel nem egyeznek 
meg, nevezetesen mintha az interpellálónak mind
végig megmaradna azon joga. hogy ellenőrköd
jék minden bíróság közbejötte nélkül saját indít
ványa felett, és így az ügyet in infinitum halaszt
hassa és mortificálhassa az illetőket. Én, t. kép
viselőház, azon megyőződés által vezéreltetve, 
hogy a nyilvános életben s annál inkább itt e kép
viselőházban is, ha közérdekű tárgy merül föl — 
mely közérdekűséget nem lehet a hevesmegyei 
kérdéstől megtagadni, mely mind a megyei au
tonómia tekintetében, mind pedig ujabb időben a 
minisztérium által az administratio terén tett intéz
kedések folytán közérdekeltséget keltett — nem 
lehet megtagadni, hogy épen e tárgyban a t. 
ház saját nézetét ki ne mondja. De kérdem, t. ház. 
szükéges-e külön napot tűzni arra, hogy a minisz
ter úrnak ezen tárgyban megnyugtató vagy meg-
nem nyugtató — ezt előre nem nyilatkoztatha
tom ki —• válaszát további discussio tárgyává 
tehessük ? Hiszen, midőn az érdekelt képviselő
nek interpelláló szólalása a miniszter úrhoz intézte
tik s a miniszter arra felel: ezen két tárgy össze 
van nőve. (Felkiáltások: Nincs Össze nőve!) Össze 
van nőve! mert ez nem olyan tárgy, hogy külön 
tárgyalási határnapnak kitűzése volna szükséges, 
hanem ezen két tárgy egymással oly homogén ter
mészetű, hogy ugyanazon pillanatban, amelyben 
a miniszter válaszát kimondja, a ház megelégedé
sét vagy roszalását is kijelentheti: ezt pedig 
annyival inkább kell tennie, mert kívánatos, hogy 
az ország e kérdésben megnyugtattassék. Én an
nak, a mit Deák Ferencz igen tisztelt képviselő úr 
kifejtett, nem látom más, mint tisztán formai olda
lát ; de az elnök kimondásában látom a hibás térret 

szorittatást, a menyiben előbb mondotta ki, hogy 
a képviselőház megnyugszik a miniszter úr felvi
lágosításában, semhogy azon kérdést intézte vol
na a házhoz, hogy : „íme, meg van hallgatva mind 
két fél, méltóztatik-e hozzá szólni?* Én tehát fö
löslegesnek tartom Pulszky indítványát; hanem a 
dolog természeténél fogva, azon természetes ál
lásba kívánom visszazökkenteni a dolgot, a me
lyet legczélszerübben Deák Ferencz érdemes képvi
selő úr jelölt k i : miután ugyanis meghallgattuk 
a miniszter úr feleletét, méltóztassék a ház azt ta
nácskozás alá venni és a miniszter eljárása iránt 
kinyilatkoztatni méltánylását vagy roszalását. 
(Narjy zaj, elnök csönget.) 

BÓniS S á m u e l : Személyes kérdésben kívá
nok szólani. (Zaj. Elnök csönfjet. Halljuk!) Miután 
előadásom olyan félremagyarázásra adott alkal
mat, épen előttem szólott Pap Mór képviselőtár
samnál, a mely valósággal absurdum volna, ha 
abban az értelemben vettem volna, megengedi a 
t. ház, hogy előadásomat kissé magyarázzam. 

Midőn azt kívántam, hogy csak Almásy Sán
dor inditványának beadása után nyilvánítsa ki a 
ház, vajon a miniszter feleletével meg van-e elé
gedve vagy sem. koránsem állítottam föl átalá-
nosságbau azon elvet, hogy a ház csak az indít
vány beadása után határozhat a miniszteri válasz 
helyes vagy nem helyes volta felett: inert ha azt 
állítottam volna föl, akkor csakugyan abba"azab-
surdumba estem volna, hogy a háznak a minisz
teri választ helyeselnie jogfa soha sem vo Ina, mert 
ezen helyeslést minden egyes indítvány megaka
dályozhatná. Hanem a dolog nem ugy áll, mert 
a háznak jogában van napirendre tűzni a tanács
kozást. Ez a háznak joga; és mihelyt a ház ezen 
jogával él, mindjárt megakadályoztathatja azt, 
hogy egyesek a minisztériumot kényök kedvök 
szerint hurczolhassák. 

Ellen ben vegyük a dolog "másik oldalát. Ha 
a ház bővebb megfontolás és discussio előtt hatá
roz a felett, hogy a miniszternek válasza kielégítő 
vagy nem: mi történhetik? Az történhetik, hogy 
mivel a háznak határozata már érdemleges: ma
gában foglalja a miniszter eljárásának helyeslé
sét, s igy az ellenvélemény tacite agyon lenne ütve. 

Én tehát a tárgyat csak azért kívánná m el
halasztani akkorra, midőn Almásy beadja indít
ványát, hogy mind két érdeknek elég tétessék. 

Azonban tökéletesen ki vagyok elégítve az
zal, mit Deák Ferencz mondott, egy különbséggel: 
óvja meg a ház a minisztérium személyét a hur-
ezo Itatástól; de ellenben adjon az ellenvélemé
ny üeknek is tért, hogy kifejthessék ellenvélemé
ny őket. Ez pedig megtörténhetik az által, hogy a 
ár gyat a ház napirendre tűzi k i : én tehát ohajta-
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nám, hogy tűzessék ki a tanácskozás tárgya na
pirendre. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Jóka i Mór: Sajnálattal kell megjegyeznem, 
hogy a jelen discussio folyama alatt egy némely 
tagja a tisztelt képviselőháznak oly kérdések me-
ritorialis tárgyalásába bocsátkozott, mely már ki 
van tűzve későbbi napirendre. A fölött határozni, 
hogy lehet-e megelégedve a ház a tisztelt belügy
miniszter urnák nyilatkozatával vagy nem ? in
volválja azon principialis eldöntést, vajon azon 
alap, melyet e válaszban ez eljárás igazolásául mi
niszter úr előadott, valóságos alap-e vagy nem? 
Ezen alapot érdemes képviselőtársunk Besze Já
nos még outriruzva tovább Aitte. azt mondván: 
hogy Magyarország boldogsága összeférhetlennek 
mondatott az ausztriai ház uralkodásával. Ez nem 
mondatott sehol. Mondatott igenis az, hogy Ma
gyarország függetlensége incompatibilis az oszt
rák dynastia uralkodásával. (Közbeszólás a jobb 
oldalon: Ez nem elég f Zaj.) Ha az mondatott volna, 
hogy Magyarország boldogsága. Magyarország 
anyagi vagy szellemi haladásának lehetősége in
compatibilis az osztrák dynastia uralkodásával, 
azt mondanám, hogy ez kétségtelenül felségsértés 
lett volna; de azon kérdés eldöntése, vajon fel-
ségsértés-e azt mondani, hogy Magyarország ön-
állása és függetlensége incompatibilis, (Nagy zaj. 
Fölkiáltások: Napirendre!) hogy azon állitás —• 
mondom — felségsértés-e vagy nem ? az nem a t. 
ház fóruma, hanem az esküdtszék elé tartozik, és 
erről, ha a tisztelt ház kívánni fogja, a jövő szom
baton, a mely napra van e kérdés kitűzve, lesz 
idején határozni. (Nagy nyugtalanság.) Kérem, szó 
van azon javaslatban arról is. hogy megvizsgálja 
a ház, vajon alapul szolgálhat-e e vád egy perbe-
foghatásra'? (Közbeszólás. Nem arról van a szó ! Napi-
rendre!) En azt tartom, tisztelt ház, hogy addig a j 
ház ki nem mondhatja a fölötti megelégedését, a 
mit belügyminiszter úr előterjesztett, mig előzete
sen meg nincs oldva a szombati discussio tárgya: 
ennélfogva a szombati napon tul kívánom erre 
nézve külön határnap kitüzetését. 

Eötvös József b. vallási s közoktatási 
miniszter: Csak néhány szót kívánok szólani. 

A mi tisztelt Jókai barátom előadásának 
azon részét illeti, mely Besze képviselőtársunk 
előadására vonatkozott, abba nem ereszkedem. 
Kétségkívül Besze képviselőtársunk csalatkozott 
és roszul idézett, mert ugy volt meggyőződve, hogy 
Magyarország boldogságáról — Magyarország 
függetlensége nélkül ~ mi magunknak képzőimet 
sem tudunk alkotni. (Élénk tetszés.) Megbocsátható 
tehát e tévedés. 

A mi magát a tárgyat illeti, kétségen kivül 
minden nagyobb és fó'kép napi kérdések bizonyos 
összefüggésben állanak egymással, és ha ilyenkor 

mindig egyiket a másikhoz akarjuk utasítani, 
utoljára soha sem fogunk egy kérdést sem tár
gyalni. (Helyeslés.) 

Azt hiszem, a Hevesmegyére vonatkozó in-
terpellatiora adott válasz már magában is nagyon 
fontos kérdést foglal magában, és ezen kérdés 
nem csak az, a mi a kir. biztos kiküldetésére al
kalmat adott, hanem inkább a megyei rendszer
nek és a miniszteri felelősségnek egymás iránti 
correlatiója. (Helyeslés a középen.) Azt hiszem, ha 
valamely kérdés megérdemli, hogy érdemleg és 
mélyen tárgyaltassék, ezen kérdés megérdemli. 
Méltóztassanak tehát Deák Ferencz mélyen tisz
telt képviselőtársunk indítványát elfogadva, ezen 
kérdés tárgyalásához akár most mindjárt hozzá 
fogni. (Ellenzés a bal oldalon.) Ezt csak azért mon
dom, ' mert a világ minden parlamentjében az a 
szokás, hogy ha interpellatiora válasz adatik, az in-
terpellatio válaszára bekövetkező discussio mind
járt a vallasz után kezdődik, folytattatik azután és 
néha eltart 14 napig. í g y például a Lafitte-mi-
niszterium ellen 1831-ben intézett interpellatio fe
letti discussio február 17-ikén kezdődött és már-
czius 9-ikéig tartott. De nem szoktak sehol az in
terpellatiora adott válasz fölötti discussiora külön 
napot határozni, hanem hozzá fognak ahhoz azon
nal és folytatják. Egyébiránt, ha a t. házat vagy 
annak bármely részét az megnyugtatja, hogy a 
válasz fölötti discussiohoz ne fogjunk most, ha
nem például nyomassék ki a válasz ma, és holnap 
fogjunk hozzá a discussiohoz: ezt örömmel elfo
gadom, (Fölkiáltások a bal oldalon: Később !) mert 
az egész kérdésnél meggyőződésem szerint vala
mennyiünknek nem lehet más érdeke, mint az, 
hogy jöjjünk vele tisztába. (Helyeslés.) 

BadicsÁkOS j e g y z ő : Teleki Domokos g r . ! 
(Eláll!) 

ld. Teleki Domokos gr.: Ha az utánam 
fölírtak elállnak a szótól, én is elállók. 

Radics Ákos jegyző: Nyáry Pál! 
Nyáry Pál: En el nem állok. 
Teleki Domokos gr.: T. ház! Ugy látom, 

az egész kérdés veleje a körül forog, lehet-e 
indítvány által a miniszteri feleletre való ha
tározatot felfüggeszteni vagy elhalasztani ? (Zaj.) 
Tekintsük a dolog menetét. U g y Kovách 
László, mint Almásy Sándor kérdéseire ma vá
laszolt a minisztérium ; ezen válaszszal az 
egyik képviselő úr megelégedett, a másik pedig-
kijelentette, hogy a felelettel nincs megelégedve. 
Valamint már most Kovách László képviselő' úr
nak azon nyilatkozatára, hogy az adott felelettel 
meg van elégedve, azon kérdést kellett volna föl
tenni, magáévá tette-e a ház ezen megelégedést 
vagy nem? épen úgy Almásy Sándor képviselő
társunk azon kijelentésére, hogy nincs megelé-
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gedve az adott válaszszal, az elnök úrnak azon 
kérdést kellett volna föltennie, osztozik-e a ház 
ezen meg nem elégedésben vagy nem? és csak 
azután, miután a két kérdés föltevése és az ennek 
folytán keletkezett határozat következtében el lett 
volna intézve a miniszteri válasz: lett volna helyén 
ujabb indítványokat tenni. En tehát azt óhajtanám, 
hogy a kérdés az általam kijelölt módon fejtessék 
meg, nehogy oly praecedenst állítsunk fel, mely sze
rint indítványok bejelentése által a miniszteri felele
tekre hozandó határozat fölfüggesztessék és elha-
lasztassék. (Nyugtalanság.) Ha Pidszky képviselő 
a maga indítványát visszaveszi, azon kérdés áll 
elő : mi történjék ? Ekkor kitüzethetik íizon kér
dés, osztozik-e a ház Almásy képviselő úr azon 
nézetében, mely szerint nincs megelégedve a mi
niszteri válaszszal ? Ha pedig Pulszky képviselő úr 
nem vonja vissza indítványát, akkor ezen indít
ványnak is ezen kérdéstől különvált napirendre 
kell tűzetnie, valamint azon indítványnak is, me
lyet Almásy képviselő fog beadni. (Nyugtalanság.) 

Nyáry P á l : T. ház! Alig lehet tárgy, melyre 
nézve oly egy értelemben legyen a tisztelt ház és 
maga az egész haza. mint az, a mit már az 1848-iki 
törvényhozás, mely a minisztérium fölállításáról 
törvényt alkotott, a jövő törvényhozás által meg-
oldandóul tűzött ki, t. i. a minisztérium, a fe
lelős kormány és a megyék közti viszonynak tör
vény általi szabályozása. Erre nézve tehát nem gon
dolom, hogy bárki, talán még maga Besze képviselő 
úr is oly véleményben legyen, hogy ez nem fontos. 
Ha pedig fontos, azt hiszem, talán arra nézve sincs 
köztünk vélemény-különbség, hogy a fenforgó eset 
épen e tárgygyal van szoros összeköttetésben. Azt 
sem hozza — ugy gondolom — senki kérdésbe, 
hogy ha oly tárgy van előttünk, melyről maga a 
törvényhozás már 1848-ban azt jelentette ki, hogy 
a jövő törvényhozás fejtse meg, nem hiszem, mon
dom, hogy azt valaki csak ugy per tangentem 
hiszi eldönthetőnek. 

A háznak önalkotta szabályai vannak, és ezen 
önalkotta szabályok által kötve van a ház. Fölol
vasta tisztelt barátom Várady Gábor úr a házsza
bályok azon pontját, mely szerint csak az vétet
hetik a ház által tárgyalás alá, a mi napirendre 
volt kitűzve; minthogy pedig e tárgy napi rendre 
kitűzve nincs, helyesebben, ugy hiszem, nem jár
hatunk el, mint ha t. képviselő társunk Deák Ferencz 
indítványát elfogadjuk, mely szerint a kérdés napi
rendre tűzessék ki. 

Tisza Kálmán : Két rendbeli indítvány fek
szik a ház előtt; ugy hiszem, legjobb lesz, ha azok 
felett holnap szavazni fogunk. 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház, hogy a két hevesi 
interpellatio következtében tett miniszteri feleletet 

illetőleg tárgyalási határnap tűzessék ki ? (Felkiál
tások : Ma .'Holnap!) Méltóztassanak felállani, a kik 
a kérdést most kivánják tárgyaltatni. (Meg történik.) 

Várady Gábor: Tisztelt képviselőház! A fe
lett, hogy a ház szabályai megtartassanak-e, vagy 
ne ? szavazni nem lehet. Már pedig azon tárgy 
napirendre kitűzve nem volt, és igyaz napirendre 
tűzendő ki, de szavazás tárgyát nem képezheti. 

Tóth V i l m o s : Bocsánatot kérek, ón soha 
életemben nem hallottam a parlamentalismus tör
ténetében azon szabályt, hogy az interpellatio napi
rendre tűzessék ki. (Zaj.) Napirendre valamely 
interpellatiot már azért sem lehet kitűzni, mert a 
felelerte vont minisztert nem lehet arra kénysze
ríteni, hogy ma vagy holnap adja az interpelíátiora 
feleletét. (Zaj.) A mit eddig olvastam és hallottam 
a parlamenti eljárásról, az volt, hogy az interpel-
latiokra adott felelettel a ház vagy meg volt elé
gedve és napirendre tért át, vagy pedig folytatta 
fölötte a discussiót. (Helyeslés a jobb oldalún. Zaj.) 
Más eljárást nem ismerek. (Nagy zaj. Elnök csönget.) 

BÓniS S á m u e l : A kérdéshezkivánokszólni. 
Tóth Vilmos barátom azt monda, soha sem hallotta, 
hogy napirendre tűzessék, a miniszter mikor felel 
az interpelíátiora, mikor nem. Ez természetes: a mi
nisztert nem lehet arra erőtetni, hogy az interpel
íátiora mikor feleljen ; de ha az interpelíátiora adott 
felelet oly érdemleges kérdést foglal magában, mely 
érdemleges kérdés benfoglaltatik törvényeinkben, 
s a törvénynek különböző értelmezését képezi: ezen 
interpellatio felett tanácskozni kell; s ezt már a 
háznak napirendre tűzni nem csak joga van. de kö
telessége is. (Helyeslés a bal oldalon. Zaj.) 

Simiay G e r g e l y : T. képviselőház ! Nekem 
egy alázatos megjegyzésem van Várady képviselő
társam azon nézetére, melyet az általa fölolvasott 
házszabályokból vont ki. Az áll azon pontban, 
hogy semminemű tárgyhoz, mely napirenden ki-
vül áll, szólni a ház engedelme nélkül nem szabad. 
Ez megkülönböztetendő itt. A belügyminiszter úr 
nyilatkozata kezdetén kikérte a ház engedelmét,. 
hogy a fenforgó interpelíátiora mai nap felelhessen. 
A ház engedelme tehát meg volt erre nézve adva: 
ennélfogva a felelet az interpelíátiora ma tárgya
lás alatt áll. (Helyeslés a jobb oldalon. Zaj.) En te
hát teljességei nem vagyok a mellett, hogy az ily 
felelet napirendre tűzessék, mert az már ma napi
renden van; hanem azon nézetben vagyok, hogy 
ha a ház jónak találja az idő előhaladása miatt a 
tárgyalást holnap folytatni, ezt kimondani méltóz
tassék. (Nagy zaj. Ellenmondás. Kiáltások: Ma!. 
Ebiök csönget.) 

KerkapolyKároly: T. képviselőház! Én 
nem tartom fontosnak, vajon a tanácskozás azonnal 
kezdessék-e meg, vagy holnapra halasztassék; de 
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azon észrevételem van, hogy szavazás tárgyává 
ezen kérdés nem tehető. (Nagy zaj.) Én is azt 
akartam megjegyezni, mit előttem szóló képvise-
lőtái'sam mondott, hogy a hivatkozott szabályok
ban az áll, hogy a ház engedélye nélkül semmi
nemű tárgyhoz, mely napirenden kivül áll, szól
ni nem lehet. A szavazásra való felhívással épen 
azon kérdés szándékoltatik eldöntetni, akar-e erre 
a ház engedelmet adni vagy sem ? mire épen a 
házszabályok értelmében teljes j'oga van. (Nagy zaj.) 

8%On.ta,%h.F&l(n6grádi): T.képviselőház! Me
rőben pártolom azt, mit Várady Grábor képviselő
társam mondott; csak szavazatom indokolására kívá
nom még hozzá adni, hogy ha valamely idegen, ki 
nem hallott még magyar országgyűlési tárgyalást, 
ide vetődnék, nem fognámagamagának megmagya
rázhatni, miért fektettetik oly nagy fontosság 
arra, hogy az interpellátio ma tárgyaltassék-e 
vagy holnap? Ha valaki tiszteli a felelős kor
mány eszméjét, és ha valaki a felelős kormány 
mellett nyilatkozott kora ifjuáágától fogva: ugy 
én vagyok az. De tekintsük most azt , mit, 
ha jól tudom , Tóth Vilmos képviselőtársam 
mondott: hogy a minisztériumnak az interpel-
látiora adandó feleletét nem lehet napirendre 
kitűzni, mert épen abban áll a dolog p ointeje, 
hogy a minisztériumnak j oga van kinyilatkoz
tatni, hogy jelenleg nem felel, s igynem tudhatni, 
mikor felel. Hogy ez a mai napirendre nincs ki
tűzve, azt a napirend tárgymutatója eléggé iga
zolja. Ha méltányoljuk azon körülményt, hogy a 
fönforgó tárgy mennyire fontos és hogy aztexasse 
speeifice kell tárgyalni; és ha mindamellett a ház
ban képviselt pártok egy részének abbeli kérése, 
engedtessék neki idő a tárgy megvitatására, hogy 
minden oldalról elkészültén jelenhessék meg a ház
ban, megtagadtatik: ezen esetben mi, kik semmi 
méltánytalant nem kivánunk, csak azt. hogy né
hány huszonnégy órával később jójön e kérdés 
tárgyalás alá, méltán előállhatnánk azon panaszszal, 
hogy itt azok,kik e kérdést — melylyel, mint Várady 
Gábor barátom jelezte, magántanácskozásaik utján 
is már eléggé megismerkedhettek, mit mi nem te
hettünk—• rögtön jelenlenleg pertractatio tárgyává 
kívánják tenni, mi irányunkban— bocsánatot kérek, 
hogy idegen szóval élhessek — valóságos „Über-
i'umpelung"-otakarnakgyakorolni. (Zaj. derültség.) 

Eötvös József b. vallási-s közoktatási 
miniszter: Részemről, t. ház, nem igen foghatom 
meg Szontagh Pál barátomat, hogyan szólhat ezen 
kérdésnél ,,Überrumpelung í--ról. Bocsánatot kérek, 
hogy e német szóval élek, de a t . képviselőül*hasz
nálta e szót, és nem ismerem fordítását. Micsoda 
kérdésről van ugyanis szó ? Kérdés van azon ha
tározatokról, melyeket Heves megye hozott, és 
•helyek következtében a kormány bizonyos lépé-
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sekre érezte magát kényszerülve, tehát oly esetről 
s a kormánynak oly lépéseiről, melyeket nem csak 
a t. képviselőház, hanem az egész ország ismer. 
Ezen eset összefüggésben van bizonyos kérdéssel, 
épen azon kérdéssel, mely minden magyar ember
nek leginkább szivén fekszik, t.i. amegyei kérdéssel. 
Ezen kérdés nem csak most, mióta a hevesi eset tör
tént, hanem hónapok óta tárgyaltatik minden lap
ban ; nem hónapok, hanem évek óta tárgyaltatik 
ezen kérdés, és köztünk igen sokan vannak, kik e 
kérdésrőlrészint vékonyabb, részint vastagabb köny
vet irtak. Kérdem, van-e, lehet-e valaki a t. ház
ban, kinek erre nézve nem volna tökéletesen kész 
meggyőződése? (Ugy van!) Ha e kérdésnek legkisebb 
oly eleme volna, mely uj, melyre nézve szüksé
gesnek tarthatnók, hogy az egyes képviselő a 
tárgyról gondolkozva, _ magának meggyőződést 
formáljon ; ha az „Überrumpeluug-'-nak csak 
lehetősége is léteznék: kétségkívül nem volna 
senki e házban, ki erre nézve az időt meg kívánná 
tagadni. Egyébiránt miután nekem, s ugy hiszem; 
mindnyájunknak ezen tárgyban nincs más óhajunk 
annál, hogy e kérdésben nyugodtan és minden ol
dalról megfontolva, tiszta és elhatározott megyő-
déshez jussunk; ha a ház egy része azt hiszi, hogy 
a jelen pillanatban — nem azért, mintha, nem 
volna előkészülve e kérdésre, de mert az idő 
már igen előre haladott — nem czélszerü, hogy a 
kérdést ma tárgyaljuk: méltóztassék azt folyta
tólag holnapra halasztani, mert megvallom, abban, 
hogy a miniszteri válasz azonnal discussió tár
gyává tétessék, semmit sem látok, mi a házat 
megfontolt határozatainak hozatalában akadályoz
tathatná. (Helyeslés középen.) 

Trefort Ág'OStOn: Én ugyan a miniszteri 
eljárást Hevesmegye ügyében helyeslen; hanem 
itt nem arról van szó ; és csodálkozásomat fejezem 
ki, miként lehet oly sokáig vitatkozni a fölött, na
pirenden van-e az ügy, vagy nincs ? Az interpel
látio természete szerint az ügy napirenden van, s 
most csak arról lehet szó, folytassuk-e a tá?*gya-
lást, vagy holnapra tűzzük k i ? H o g y ,,Uberrumpe-
lung''-ról ne lehessen szó, én azt óhajtom, hogy 
holnapra tűzessék ki. 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház beleegyezni, hogy 
a miniszteri felelet tárgyalása holnapi napon foly-
tattassék ? (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : A napirendhez akarok csak 
szólani. En azt gondolom, két nézet áll szemközt, 
a melynek elvi alapja van. Nem az volt itt a fő kérdés, 
hogy kényelmi tekintetből ma szóljunk-e hozzá vagy 
holnap ? hanem az, megtartsuk-e azon elvet, azon 
szabályt, miszerint napirendre kelljen kitűzni min
den kérdést ? (Zaj. Nem fogadjuk el!) Nem mondom 
helyesen: mert a szabályok ellen határozni soha
sem helyes; de határozhat a ház többséggel a sza-

9 
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bályok ellenére is. Nekünk azonban minden esetre 
jogunk vín ahhoz, hogy a kérdést úgy kivánjuk 
föltétetni, a mint a különbség köztünk áll. Mi azt 
mondjuk, hogy a mi napirenden nincs, ahhoz nem 
lehet szólani, hogy a házszabályok megtartandók, 
és hogy a kérdés napirendre tűzessék. Az tehát a 
kérdés, hogy napi rendre tüzessék-e vagy ne ? 
(F'ólhinltások: Nem fogadjuk el!) 

SomSSich P á l : T. ház ! Ha e tárgynak éles 
vitatását tekintem, okát abban találom, hogy Al-
másv képviselőtársunk ugy formulázta inditvá- ' 

• nyát, a mint formulázta, ('Halljuk! Halljuk!) hogy 
t. i. azt mondotta: (Zaj. Felkiáltások: Nem áll!) 
„Én nem vagyok megelégedve miniszter TÍrnak föl-
világositásával, ennélfogva fentartom magamnak, \ 
hogy e tárgyban indítványt adjak be." Mi azonban 
ebben előre láttuk kimondva a njdlatkozatnak nem j 
helyeslését, azért nem nyughattunk meg abban, 
hogy e tárgy érdemleges tárgyalása azon inditvány-
nyal hozassák kapcsolatba. Ha a t. képviselő úr azt 
mondotta volna: „Fentartom magamnak e tárgyra 
nézve még indítványt beadni," a nélkül, hogy ez 
alkalommal helyeslését vagy nem helyeslését ki
mondaná: nem lett volna aggodalmunk. (Helyes
lés a közéjjen.) Ha tehát azon urak, kik előre nem 
akarják helyeselni a miniszter űr válaszát, mig bő
vebben tárgyalva nincs, ezt jogosan kívánhat
ják: ugy nem tagadhatják meg tőlünk se , hogy 
előleg a mininiszter úr nyilatkozatát ne helyesel
jük. (Helyeslés a középen.) Az [indítványnak igy van 
értelme, és mi azért insistálunk, hogy most vétessék 
fel, és ha tetszik, holnap folytattasék. 

Azon ellenvetésre, melyet Várady Gábor és 
Tisza Kálmán urak mondottak, hogy t. i. e kérdés 
nem áll napirenden, az a felelet, hogy napirendan 
kivüü tárgyhoz a ház engedelme nélkül senki sem 
szólhat, és igy, ha a ház engedelmet ad reá, szólhat. 
A belügyminiszter úr pedig ezt kikérte, és a ház 
engedelmével válaszolt. 

Én tehát részemről meg nem nyughatván 
abban, ha azt mondanók, hogy e kérdés eldöntése 
az Almásy által beadandó indítvány alapján elha-
lasztatik ekkorra vagy akkorra, azt kívánom, 
hogy a miniszteri felelet fölötti tárgyalás ma 
megkezdettnek vétetvén, folytatása holnapra tű
zessék ki. Nézetünk szerint, ha nem lehet a minisz
teri választ előleg megfontolt tárgyalás előtt helye
selni, nem lehet azt előre nem is helyeselni, és azért 
kivánjuk e tárgyat előleges praeoccupálás nélküli 
discussióját. 

Ivánka Zsigmond: Az előttem szóló érdemes 
képviselő és Tóth Vilmos képviselőtársunk bőven 
indokolták és kifejtették helyességét, jogosságát an
nak, hogy ha a ház kívánja, a miniszter válasza kö
vetkeztében a kérdés azonnal szőnyegre hozassék. 

Egyébiránt azon panasz; mely a bal oldal ré

széről az „Überrumpelung" tárgyában fölhozatott, 
bennem azon gondolatot költötte, hogy ott látom 
az „Überrumpelung"-ot Szontagh képviselő és 
társai részéfi. kik e kérdésben „Überrumpelimg-'-ot 
akarnak gyakorolni a jobb oldalra. Mert azt hi
szem, hogy a miniszter fölszólalása és válasza kö
vetkeztében mi teljesen hihettük a tárgyat min
den ,,Überumpelung" nélkül tárgyalhatni. 

Erre nézve az előttem szóló véleményét osz
tom és a tárgynak azonnali vitatását helyeslem. 

G h y c z y K á l m á n : A kérdéshez, ugy hiszem, 
részemről is még egyszer szólhatok. 

Nem áll az, mit Somssich képviselőtársunk 
mondott, hogy bárki közülünk azért kívánta volna 
a tárgyalás elhalasztását, mert Almásy Sándor 
képviselő indítványt jelentett be. Ez az ő teendő
je lesz. Mi azért kivánjuk a tárgyalást elhalasztat-
ni. mert először uj indítván}- jelentetett be Pulszky 
képviselőtársunk által, ki a ház által határozatot 
akart a miniszteri válasz folytán kimondatni; má
sodszor azért, mivel azon kérdés napirendre kitűz
ve nem volt; s nem azért, mintha bármikor is tar
tózkodnánk e kérdésre nézve érdemleges vitatko
zásba bocsátkozni , hanem mivel nem akarunk 
praecedens esefet megállapitani, s a házszabályok 
kat, melyek a kisebbségnek védelmére szolgának
megtartatni kivánjuk. 

A miket Somssich Pál és Tóth Vilmos mon
dottak arra nézve, hogy a ház engedelmével a na
pirenden kivül eső tárgyról is lehet szólni: ez áll. 
Azt mondotta továbbá Tóth Vilmos képviselő-
hogy napirendre nem is lehet kitűzni a miniszteri 
választ. Igenis, a miniszter urat nem lehet kény-
szeritení, hogy ekkor vagy akkor feleljen; de 
igenis pai'lamentális gyakorlat az, hog}' a minisz
ter,, főként fontos tárgj'akban, előre megmondja, 
mikor fog válaszolni, (FöUááltó sok : Megtörtént!) s 
akkor a válasz napirendre tűzetik, és a szabályok
nak azon szakaszából, mely fölemlittetett, az kö
vetkezett volna, hogy mivel a miniszter úr vála
sza napirendre nem volt kitűzve, ha a ház meg 
nem engedi vala, nem adhatta volna ezúttal elő 
válaszát. A ház engedelmével a miniszter előadta 
válaszát, arról lehet conversálni, lehet beszélnie a 
háznak, a mennyit tetszik. De kettő előttem tisztán 
áll: 1) határozatot hozni tett indítvány nélkül 
nem lehet ; itt pedig a házban, midőn elnök úr fel
szólalt, indítvány téve nem volt; 2) tett indítvány 
fölött nyomban határozni nem lehet: és épen 
azért, mert én a házszabályokat igy értelmezem, 

, igy is akarom érvényben tartatni. 
Méltóztassék tehát ezen kérdést ugy kitűzni, 

í hogy ezen tárgy, különösen Pulszky Ferencz in-
ditványa és átalában ezen kérdés érdemleges tár-

1 gyalása napirendre tüzessék-e ki? 
! E l n ö k : A szőnyegen forgó tárgyra nézve 



CLXVI. OKSZÁGOS ÜLÉS. (Október 30. 1867.) 67 

szólásra már senki sincs följegyezve. A kérdés az, 
hogy a kérdés ugy, a mint föl van téve, helyesen 
van-e föltéve vagy nem? Az egyik oldal azt 
mondja, hogy helyesen; a másik azt, hogy nem: 
ennélfogva nincs egyéb hátra, hanem szavazni 
kell a fölött, hogy melyik kérdést fogadja el a 
ház többsége. (Helyeslés.) 

ManojioviCS E m i l : Tessék még egyszer 
föltenni a kérdést. 

E l n ö k : A kérdés ez: a hevesi két rendbeli 
interpellátiora adott miniszteri felelet tárgyalásá
nak folytatását elfogadja-e a t. ház vagy nem ? (Zaj) 
vagyis inkább: azt a kérdést kivánja-e a ház több
sége szavazatul feltétetni vagy nem ? (Zaj. Helyeslés.) 

Almásy Sándor: A kérdés nem a fölött 
van; a vitatkozás arról foly, meg akarja-e a ház a 
a szabályokat tartani vagy nem ? (Zaj.) -

S i m o n y i Lajos b . : Nézetem szerint a kér
dés igen egyszzrü: t. i. az, hogy Pulszky indítvá
nya napirendé tűzessék-e vagy ne ? (Nagy zaj.) 

Dapsy VilmOS: Szerintem a kérdés igen 
egyszerű; de nem az, a mit előttem szóló mon
dott, hanem: vajon belebocsátkozzunk-e a mi
niszteri előterjesztésbe a nélkül, hogy az külön 
napirendre tűzessék ki, vagy ne? (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : Azt tartom, hogy a kérdés
nek mindig a tanácskozás kifolyásának kell lenni. 
A tanácskozás pedig hosszú idő óta a felett foly, 
hogy egyik azt kivánja, hogy a miniszteri felelet 
mindjárt discussio alá vétessék, a másik meg azt, 
liogya miniszteri felelet napirendre tűzessék. Ennél
fogva vélekedésem szerint alternative lehet föl
tenni a kérdést: a miniszteri felelet tüzessék-e ki 
napirendre vagy vétessék discussio alá ? (Helyeslés.) 

Nyáry P á l : É n is a kérdéshez akarok szó
lani. Igaz, hogy e tárgyban Pulszky indítványt 
mutatott be. Ha ez ál l : akkor a Pulszky űr által 
bemutatott indítvány tárgyalására határidőt kell 
tűznünk. A kérdés tehát ez volna: a miniszteri 
relelet folytán Pulszky által tett indítvány mikor-
fa tűzessék ki napirendre ? (Nyugtalanság.) 

Justh Józse f : T. ház! Épen azért, mert 
nem egyszer volt mondva, hogy komoly kérdések 
függnek össze a mai miniszteri nyilatkozattal, épen 
azért én az egész discussiot tréfás térre nem szeret
ném átvinni. A kérdésnek olyannak kell lenni, 
mint a milyenné fejlett a tanácskozás. Mit mon
dott Pulszky, mit nem mondott Pulszky, az nem 
dönt. Pulszkyt nem pártolta senki. (Derültség.) 
Ez tehát nem képezhet kérdést. Továbbá, hogy 
oly kérdés fölött szavazzunk, a mely kérdés feletti 
szavazás a házat compromittálná: azt tőlünk csak
ugyan nem lehet kívánni, t. i. a mi itt inditványoz-
tatott, hogy meg akarja-e a ház a házszabályokat 
tartani vagy nem? Nem hiszem, hogy valaki e 
íelett komolyan szavazni akarna. Véleményem 

szerint Bónís Sámuel képviselő társam kimerítette 
a kérdést. Ez volt csakugyan a t á rgy : mert töb
ben azt hitték, hogy ma lehet a miniszteri felelet
ről tanácskozni; mások pedig azt kívánták, hogy 
az interpellátio tárgyalására határnap tűzessék ki 
Miután tehát a kérdések fölött nem tudunk meg
egyezni, az iránt kell szavaznunk, mit Bónis kép
viselőtársunk ajánlott. (Helyeslés.) 

P u l s z k y Ferencz: Miután indítványom több
ször említtetett, és arról volt szó, hogy napirendre 
tűzessék, bátor vagy ok a t. házat a szabályok 46-ik 
szakaszára figyelmeztetni, a mely azt mondja: hogy 
szót kérhetnek azok is bármikor, a kik napiren
det indítványoznak. Én napirendet indítványoztam. 
A napirend mindig napirenden van. Midőn indit-
ványoztatik, hogy napirendre menjünk át, afölött 
határozni kell és azt tovább halasztani nem lehet, 
í g y állván az ügy, ugy hiszem, egészen megszű
nik ezen kérdés; de nem szűnik meg a másik kér
dés, t. i. hogy mi tétessék föl szavazásra ? Erre 
nézve pedig akár Bónis, akár Dapsy képviselő tír 
formulázását fogadjuk el, mindegyik kifejezi a punc-
tum differentiae-t, és olyan, hogy akár az egyikre, 
akár a másikra lehet szavazni. (Zaj.) 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő : T. ház! Bocsá
natot kérek, hogy én, kinek mint jegyzőnek a 
történteket jegyzőkönyvbe kell vennem, Pulszky 
képviselő úr előadására egy megjegyzéssel feleljek. 
Pulszky képviselő űr indítványában, a mint azt 
rögtön följegyeztem, nem csak azt mondta: tér
jünk át a napirendre, hanem azt mondta: „Indít
ványt teszek arra nézve. . . . 

" PulSZky FerenCZ: Bizonyos okoknál fogva! 
Ráday László gr. jegyző: . . . hogy .mondja 

ki a ház, hogy a miniszter feleletével meg van elé
gedve, és térjen át a napirendre." 

P u l s z k y FereilCZ : U g y van ! (Átadja indít
ványa*' írásban a jeep z;'mek.) 

Vay B é l a b á r ó : A kik azt akarták elérni, 
hogy a kérdés ne ma, hanem holnap tárgyal-
tassék, ezt, ugy hiszem, már el is érték; hanem itt 
nem annyira időbeli, mint elvi kérdés forog fön, 
a mint Tisza Kálmán képviselő tír igen helyesen 
megjegyezte; és én is azt hiszem, hogy a kérdést 
egyszerűen igennel vagy nemmel való felelhetés 
végett úgy kellene föltenni: hogy akar-e a ház 
a miniszteri felelet taglalásába bocsátkozni: igen 
vagy nem ? (Helyeslés.) 

E l n ö k : Dapsy képviselő úr azon kérdést ja
vasolta a szavazás tárgyává tétetni, bele bocsát
kozik-e a ház a miniszteri felelet tárgyalásába a 
nélkül, hogy az napirendre tűzessék? (Helyeslés.) 
Elfogadja ezt a t. ház ? (El 1) Tehát méltóztassa
nak azok, kik ezt szavazás kérdéséül elfogadják, 
fölkelni. (Megtörténik.) U g y látom, a ház többsége 
beleegyezik, hogy a kérdés ilyformán tétessék 

9* 
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fel. Ennélfogva fölteszem kérdést: beleegyezik-e a 
t. ház a miniszteri felelet tárgyalásába a nélkül, 
hogy az külön napirendre tűzessék ? A kik ezt el
fogadják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) 
A ház többsége elfogadja azt, hogy a miniszteri 
felelet előzetes kitűzés nélkül tárgyalás alá vétessék. 

Madarász képviselő úr interpellátiot kivan 
intézni a pénzügyminiszter úrhoz. 

Tisza K á l m á n : Méltóztassék előbb elhatá
rozni, hogy ezen tárgy ma fog-e tárgyaltatni vagy 
holnap? (Zaj. Fölkiáltáiok: Ma!) Én részemről 
kijelentem, hogy miután nem sikerült a t. házzal 
elfogadtatni azt, mi szerintünk a ház szabályaiból 
foly, hogy ezen tárgy napirendre tűzessék, ma 
óhajtanám tárgyaltatni. (Zaj. Fölkiáltás: Holnap!) 

Elnök (csönget): Szándékom volt az ülést el
oszlatni s e tárgyalást holnapra áttenni; azonban a 
t. ház jogaihoz tartozik elhatározni, hogy az ülést 
kivánja-e folytatni vagy nem? (Zaj.) Azonban 
az ülést el nem oszlattam azért, mert Madarász 
képviselő úr interpellátiot jelentett be. 

Báday László gr. ' j egyző (olvassa Mada
rász Jószef interpellatioját) : „Feleletre hivom fel 
Magyarország pénzügyi miniszterét. 

„Miután csak az esetben Ítélhető meg, vajon 
Magyarország népe az alkotmányellenes hatalom j 
alatt volt-e, vagy most az alkotmányos kormány ] 
alatt lesz-e több vagy kevesebb adóztatással ter- ' 
helve: ha és midőn a két külön adóztatási évi ösz- I 
szeg egybehasonlittatik; j 

„miután csak ez esetben Ítélhető meg, hogy az i 
örökös t rtomáuyok népeire az osztrák államadós- ! 
ság miatt sulyosult terhek könnyítéséhez, szabad ; 
ajánlat utján is, járulhatna-e és mennyivel a magyar j 
nemzet önjólléte megsemmisítése nélkül: ha és a I 
midőn biztos tudomása lesz a felől, hogy mennyi ! 

fordittathatik az országon bel- anyagi és szellemi 
segél yzésére ? 

„ez oknál fogva felhívom a magyar királyi 
pénzügyi minisztert, hogy az általa beadott, a há
ny adót és osztrák államadósságok elvállalását czél-
zó törvényjavaslatoknak az országos ülésekben 
va 1 ó tárgyalása előtt, tudassa a képviselőházzal: 

„ 1 . Mennyi adóösszeget fizetne Magyarország 
I a j övő 1868-ik évre az általa ajánlott törvényja

vas latok és 3 0 % arány elfogadása estére? és ez 
adó összegből mi esnék körülbelül 

,,a) a közösügyi költségekre? 
,,b) az osztrák államadósság elvállalása foly

tán ? és 
,,c) Magyarország ön belköltségeire ? 
„2. Ha téve t véve alapul 1860 —5, mennyi 

azon adóösszeg, a mit egy éven át a volt alkot
mány-ellenes kormány behajtatott? 

„3. Jelölje meg Magyarország pénzügyi mi
nisztere, hogy a Magyarország ön b e l k ö l t s é g e 
i r e kivánt összegből 

,,a) mennyi szándokoltatik beruháztatni a 
földmivelés, ipar és kereskedelem előmozdítására ? s 

,,b) mennyi kiválólag a nép gyermekei ok-
népnevelésre, s átalában az ország szel

lemi kötelességeinek teljesítésére?* 
E l n ö k : Madarász képviselőtársunknak most 

fölolvasott interpellatiojára a pénzügyminiszter úr 
felelni fog. 

Most még azon kérdést intézem a tisztelt ház
hoz, kivánja-e a t. ház, hogy a tanácskozás most 
folytattassék, vagy holnapra halasztassék? (Fölki-
altások: Holnap !) A többség kívánatára tehát hol
nap 10 órakor fog folytattatni a tárgyalás. 

Az ülés végződik d. u. ll/4 órakor. 
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CLXVII. ORSZÁGOS ULES 
1867. október 31-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 : Benautattatnak : Turóezmegye kérvénye a megyei önkormányzat, meg a pest-oderbergi vasut-vonal ügyében; a 
békésmegyei gazdasági egyesületé az alföld-fiumei, Beszterezebánya városé a pest-oderbergi vasút ügyében ; Esztergom városé a fo
gyasztási adó illetéktelen része alóli felmentés iránt; Pécs városé a nemzetiségi kérdésbsn; Szatmár-Németi városé a katonai hatósá
gok magyar levelezése iránt; Eperjes városé a vasúthálózat iránt; Kislaka, Siád, Krajova, Szakács és Bélrogoz községeké úrbéri pe-
rök felfüggesztése iránt; az örladányi belbirtokosoké a kocsmáitatás iránt; a pozsonyi jogakadémiáé az országgyűlési nyomtatván yok 
megküldése iránt; Tófalva község lakosaié az ellenök hozott kitelepítési ítélet felfüggesztése iránt; Batek Rozália s társaié birtokpe-
rök vizsgálata iránt; Kossik János birtoka elárverésének megsemmisítése iránt; Verbay János panasza megkárosítása miatt; Szilágyi 
Bertalan pótkérvénye a már beadotthoz ; Baltazár György kérvénye bizonyítványai kiadása és segély iránt; Petykó Györgyé hátirat iránt 
régibb kérvényére; Vajda Istváné 1848-ki szolgálmányai megtérítéséért; Dröszler Károly panasza Teutseh Károly ellen: K. Vásár
hely város kérvénye az erdélyi vasútvonal tárgyában. Almásy Sándor és társai indítványozzák, hogy a kormány, a Hevesmegye bizott
sága irányában követett eljárásaért, vád alá helyeztessék; Tisza Kálmán , hoirv eljárására a nem-helyeslés mondassák ki. A he
vesmegyei ügy tárgyalása foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 x/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét vezeti Dimitrievies Milos, a szólani kí
vánók neveit jegyzik Gajzágó Salamon és Ráday 
László gr. jegyzők. 

A múlt ülés jegvzőkönyve fog felosvastatni. 
Ráday László* gr. jegyző (olvassa az okt. 

30-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Turóezmegye közönsége a megyék önkor

mányzatának a miniszteri rendszerrel megegyező 
kéri rendeztetését. 

Ugyancsak Turócz vármegye közönsége a 
pest-oderbergi vasutvonalat a buda-fiumei vonallal 
egyidejűleg elkészíttetni kéri. 

A békésmegyei gazdasági egyesület az al
föld-fiumei vasútvonalra tett felvilágosító észrevé
teleit figyelembe vétetni és ezen pályának a déli 
vaspályával való minden legkisebb összeköttetés 
nélkül, teljesen önállólag, minden egyéb befolyás
tól menten és egységesen leendő kiépítését minél 
előbb eszközöltetni kéri. 

Beszterezebánya város közönsége a pest-oder
bergi vasútvonalra tett észrevételeit figyelembe 
vétetni kéri. 

Esztergom városa a fogyasztási adó illetékte
len része alóli fölmentetését kérvényezi. 

Pécs városa közönsége a nemzetiségi kérdés 
mielőbbi elintézésénél Zemplén megye ez ügyben 
tett észrevételeit figyelembe vétetni kéri. 

Szatmár-Németi város közönsége eszközöltet
ni kéri, hogy a polgári hatóságokkal a katonai 
hatóságok is magyar nyelven levelezzenek. 

Eperjes város közönség e, az országos vasút 
hálózatra egy emlékiratot nyújtván be, azt figye
lembe kéri vétetni. 

Biharmegyebeli Kislaka, Siád, Krajova, Sza
kács és Bél-Rogoz községek úrbéri peröknek az 
országgyűlés által hozandó úrbéri törvény létre
jöttéig leendő felfüggesztését kérik. 

Szabolcs megyei Or-Ladány község összes 
belbirtokosai a kocsmáitatás commassalásá által 
okozott sérelmeiket orvosoltatni és az okozott per
költség fizetésétől magokat fölmentetni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

A pozsonyi m. kir. jogakadémiai igazgatóság 
a pozsonyi m. kir. jogakadémiának az országgyű
lési naplókat és egyéb nyomtatványokat megkül
detni kéri. Az elnökség intézkedni fog. 

Marosszékbeli Tófalva, 25 családból és 300 
lélekből álló összes lakosai a kir. táblai elnök 
Apor Károly b. úr által ellenök nyert kitelepítési 
ítélet felfüggesztését és ujabb vizsgálat alá vételét 
kérik. 

Batek Rozália és érdektársai, sárosmegyei zbo-
rói lakosok, a zborói, cziglai és dubovai birtokrészek 
miatt indított perben Sárosmegye telekkönyvi tör
vényszéke által elkövetett hivatallal visszaélés foly
tán lett tetemes megkárosításukat, és az ezen ügyben 
hozott kir. táblai Ítéletet, úgyszintén az igazságügyi 
minisztérium határozatát fölötte sérelmesnek pana
szolván, részrehajlatlan vizsgálatot eszközöltetni 
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és a vizsgálat nyomán igazságot szolgáltatni 
kérnek. 

Kossik János, hontmegyei keszi-hóczi lakos 
'/„ urb. házhelye és házának 18Ö7. évi október 
19-én történt elárverezését tüstént megsemmisit-
tetni kéri. 

Verbay János Somogy megyébe kebelezett 
Gige községbeli ref. rector Bimanóezi kaposvári 
tisztartó által 50 ftban lett megkárosítását pana
szolván, orvoslásért esedezik. 

Szilágyi Bertalan, ungmegyei palini lakos, 
sérelmeit tárgyazó igazolási kérvényét, mellékle
testül, az általa folyó évi október 12-én benyújtott 
folvamodásához hozzácsatoltatni kéri. 

Baltazár György a pénzügyminisztériumot 
bizonyítványainak kiadására felszólittatni s anya
gi segélyezést kér. 

Petyko György oroszvégi lakos , még múlt 
évi május 17-én beadott kérelmére hátiratot kér 
küldetni. 

Vajda István , somogymegyei nagyatádi 
szíjgyártó mester 1848-ban a magyar hadsereg ré
szére szállitott nyerges munkáért járó 1134 o. é. 
ft megtérítését kéri. 

Dröszler Károly bécsi lakos, az illavai fe-
gyenczek élelmezője Deutsch Károly által méltat
lanul rágalmaztatását panaszolván, ellene bűnvádi 
vizsgálat elrendelését kéri eszközöltetni. 

Mindezen folyamodások a kérvényi bizottság
hoz utasíttatnak. 

Pap Lajos képviselő úr kérvény ügyében kí
ván szólani. 

P a p Lajos : Tisztelt ház! Kezdi-Vásárhely 
községe a nmélt. közlekedési minisztérium által a 
törvényhatósághoz kiadott vasúti hálózat terveze
tére vonatkozólag alázatos kérvényt nyújt be álta
lam, a végett, hogy a nagyvárad-kolozsvár-brassói 
vasútvonal ne a végtelen nehézségekkel járó s a mel
lett a végczéltól.Galacztól nagy távolban vezető bod-
zaiszoroson vitessék, hanem a népes és iparos Három
széket messe át, mi könnyen történhetnék az Olt szo
rosán át, vagy pedig vezettessék a semmi technikai 
nehézségekkel nem járó, bár néhány mértfölddel 
hosszabb o jtozi vonalon át a határszélre. Fentartom 
magamnak a jogot, hogy midőn a vasutak ügye napi 
rendre kerül, e tárgyhoz tüzetesen hozzá szóljak. 
Most van szerencsém a kérvényt benyújtani. Bátor 
vagyok egyúttal a tisztelt ház nagy becsű figyel
mét ez országos, mondhatni világfontosságu ügyre 
felhíva, alázatosan megkérni, méltóztassék e kér
vényt a kérvényi bizottsághoz azon utasítással átten
ni, hogy ezen tárgyat minél elébb tárgyalás alá ve
gye és róla a háznak jelentést tegyen. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasíttatik, 
hogy az, ha a t. ház beleegyezik, s azonnal tárgyalás 
íilá vegye. (Helyeslés.) 

A l m á s y Sándor : T. ház! Tegnapi napon a 
belügyminiszter úrnak történt nyilatkozatára kinyi-
latkoztatám, hogy azzal nem vagyok megelégedve; 
egyszersmind Ígértem, hogy a ház asztalára indít
ványt fogok letenni. Ezt siettem elkésziteni és a mai 
napon be is nyújtom ; de a mellett benyújtom még, 
mert indítványomhoz szorosan tartozóknak vélem: 
aszept. 7-dikei miniszteri tanácsban kelt rendeletet, 
mely Hevesmegye bizottságához küldetett; az ok
tóber 17-dikei bizottsági ülés végzését; továbbá az 
október 9-én tartott miniszteri tanács végzését, 
melyben Heves megj^e felfüggesztését elrendeli; a 
bizottság okt. 14-dikei ülésében kijelentett óvását; 
végre a királyi biztos kinevezésének okmányát. In-
dítvánvomat kérem felolvastatni. 

Ráday Lász ló gr . j e g y z ő (oka sa) .• „Indít
vány Heves és Külső-Szolnok törvényesen egye
sült vármegyék bizottrnánj'ának a felelős minisz
térium által lett felfüggesztése tárgyában. 

„Tekintve azt, hog)^ a kormány Heves és 
Külső-Szolnok törvényesen egyesült vármegyék 
bizottmányát az 1848. XVI. tcz. 2. §-a d) pontjá
nak ellenére, mely igy szól: „Ezen állandó bizott
mány a főispánnak, vagy távollétében az alispán
nak elnöklete alatt, a megj^ei tisztviselőség hozzá-
járultával, annyiszor és addig, a mint s a meddig 
szükséges leend, összegyűlvén, mindazon hatóságot 
fogja ideiglenesen gyakorolni, mely törvény s al
kotmány szerint a megyei közgyűléseket minden 
tekintetben illeti," önkényileg felfüggesztette; 

„Tekintve, hogy a kettős megye törvényes ha
tóságát az 1848. I I I . tcz. 26. §-a ellenére, mely 
igy szól: „Az ország minden törvényhatóságainak 
eddigi törvényes hatósága ezentúl is teljes épség
ben fentartandó," megszüntette, és a megye kor
mányzását teljhatalmú kir. biztos korlátlan hatal
ma alá helyezvén, az 1848. III . tcz. 3 §-át, mely 
igy szól: „ 0 felsége a végrehajtó hatalmat a tör
vények értelmében független magyar minisztérium 
által gyakorolja", megsértette; 

„Tekintve azt, hogy a pragmatica saneiot ér-
| vényesitő 1723. III. tczikkét megsértette, s mind-
' ezen tények által az 1848. XVI, tczikkben az al-
| kotmányosság védbástyájának elismert megyei 
I szerkezetet Heves megyében lerombolta; 

„Tekintve végre a fentemiitett kormányténye-
I ket, melyek a törvények világos megsértésével 
'végrehajtattak; hivatkozva az 1848. III . t. ez. 

32-ik §-a a) alatti pontjára, mely ekképenszól : 
1 „A miniszterek feleletre vonathatnak minden oly 
j tettért vagy rendeletéi-t, mely az ország független-
I ségét, az alkotmány biztosítékait sérti"; hivatkozva 
' a 33-ik §. rendeletére: a kormányt vád alá helyezni 
kérik. Almásy Sándor, Pap Pál, Csiky Sándor, 
Madarász József, László Imre, Bözsörményi László; 
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Vállyi János, Bobory ̂ Károly, Deáky Lajos, Patay 
István." 

Tisza K á l m á n : Tisztelt képviselőház! Én 
megvallom, hogy ámbár az előttem szólott képvi
selőtársam beadott inditváuyát elannyira nem he
lyeslem, hogy azzal szemben részemről bátor le
szek egy más indítványt beadni; mindazonáltal 
igen tisztelt belügyminiszter úrnak a hevesi ügy
ben tegnapi napon adott válasza által én sem va
gyok se kielégítve, se megnyugtatva. Nem elégít 
ki ezen válasz, mert nem bizonyítja be, hogy az 
ország békéjére, vagy az ország fenállására, vagy 
épen a trón biztosságára nézve oly veszélyes hely
zetben voltunk volna, mely a minisztériumnak rend
kívüli eljárását igazolná ; nem nyugtat meg, mert 
egyátalában nem ingatta meg azon meggyőző
désemet, hogy a minisztériumnak e tárgyban köve
tett eljárása részint magába az alkotmányos elvbe, 
részint hazánk törvényeibe és a törvényes gyakor
latba ütközik. 

Azért, hogy ezen nézetemet és annak alap
jára fektetett indítványomat indokoljam, nem tar
tom szükségesnek Eger városának vagy Heves 
vármegyének végzését és határozatait taglalni. Le
hetnek abban, többet mondok, vannak is olyanok, 
a mik saját meggvőzö'désem szerint is megtámad
hatók ; de a kormánynak ezen ügyben követett 
eljárása nem a szerint ítélendő meg, mennyire jár
tak el correcte azon hatóságok, hanem a szerint, 
hogy magának a kormánynak ténye mennyiben 
egyezik vagy ellenkezik az alkotmánynyal és a tör
vénynyel. íHelyeslés.) 

Azt sem látom szükségesnek, hog-v a tisztelt 
belüo'vminisztert követvén, arra nézve mond-
jak véleményt, hogy a váczi levélnek egyik vagy 
másik mondatában foglaltaínak-e veszélyes elvek, 
foglaltatik-e felségsértés, vagy bárnudy más bűn
tény : mert ezek felett, azt tartom, e házban vitat
kozni, és ez által mintegy határozatot j^rovocálni 
helytelen, mert e felett Ítélni a törvényes bíró
nak kell. 

Nem szükséges ez, mert bármikép álljon e do
log, ez esetben vagy más hasonló esetben az által, 
hogy valaki netalán ily dolgokat mondott vagy 
irt volna, még egyátalában nem áll elő az ország
ban azon rendkívüli állapot, mely rendkívüli 
eszközök alkalmazását igényelné, nem áll elő ak
kor, midőn csendesség van az egész országban, 
midőn a polgárok nyugalma sehol sem zavartatik 
meg, (Ellenmondás a jobb oldalon) s az elégedet
lenség, a mennyiben létezik, sehol sem adja jelét 
annak, hogy az alkotmányos eszközöktől eltérve, 
tettlegességre akarna vetemedni. Nem szükséges 
ez azért sem, mert ha szinte alapos volna is most 
vagy máskor ily vád, az még nem jogosítaná föl 
a kormányt arra, hogy mielőtt azon vád fölött a 

törvényes bíró ítélt, közigazgatási utón kimondja, 
hogy a vádlott bűnös, és bűnrészeseknek nyilvá
nítsa mindazokat, kik a törvény szerint még csak 
vádlott irányában bizalmat nyilvánítanak. (Helyes
lés a bal oldalon.) En soha sem tagadtam és nem 
tagadom a kormány azon jogát, hogy törvényes 
formák között, törvényes közegei által vád alá 
helyezhessen bárkit ; de azt tartom, maga az al
kotmányosság alapelve megkívánja, hogy a vád
lott fölött egyedül a törvényes bíró ítéljen, és azon 
eljárás, midőn ezt be nem várva, a „bűnös" köz
igazgatásilag mondatik ki, oly eljárás, mely a pol
gárok biztosságát megsemmisíti, a személyes sza
badságot képzeletivé teszi, oly eljárás, melynek 
példáját az absolut kormányok körében kell ke
resnünk. (Helyeslés a baloldalon.) 

Ez történt pedig, t. ház, Eger városára vo
natkozólag : mert a kormány vádat emelt, a birói 
ítéletet azonban be nem várta, hanem a vádat 

! alaposnak közigazgatásilag kimondotta, a vádlot-
! tat, és azokat, kik iránta bizalmat szavaznak, bű

nösöknek nyilvánitja. (Egy hang a jobb oldalon: 
Jól teszi!) 

Ezeknél fogva az eljárásnak ezen első része 
az alkotmányosságba ütközik; második része pe
dig, mely Heves megyére vonatkozik, a magyar 
törvényeket és a törvényes gyakorlatot sérti meg. 

Nem tartom szükségesnek bizonyítgatni , 
hogy a vármegyéknek — a törvénytelennek tar
tott rendeletet végre nem hajtva — az ellen föl 
irni jogok van ; nem tartom szükségesnek, mert 
még eddig legalább e házban azt senki sem ta
gadta, sőt a mennyire tudomásom terjed, mind az 
igen tisztelt jobb oldalnak, mind magának a mi
nisztériumnak egyes tagjai kisebb és nagyobb 
körben, sőt kevés kivétellel hirlapilag is a törvény
hatóságok ezen jogát — habár oly megszorítá
sokkal is, melyeket túlságosaknak tartok — még 
a jövendőre is fentartandónak véleményezték. 

Annyi pedig mindenesetre áll, hogy e tör
vényes gyakorlat még ma semmi utón eltöröl
ve nincs. 

Gyakorolták is e jogot a vármegyék mindig, 
nem csak 1848 előtt, hanem mindaddig, mig rend
szeres állapotban volt az ország, gyakorolták 
1848-ban is és gyakorolták 1861-ben ismét; és 
nem tudom, hogy azon megyék is, melyekben az 
igen tisztelt jobb oldalnak s magának a miniszté
riumnak tagjai adták az irányt, ezen j"og gyakor
latát arra alapították volna, hogy collegialis kor
mány áll felettök. de mindnyájan arra alapították, 
hogy átalában a megyének ahhoz joga van, gya
korolták e jogot, többet mondok, egész mostanig 
1867-ben is. Több példát tudok, melyekben oly 
törvényhatóságok, melyek nem tartoznak az elhí
resztelt ellenzéki megyék közé, végre nem hajtőt-
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ták vagy épen félretették — fölirásban előadva! 
indokaikat — a kormány oly rendeleteit, példáu-
az adóügyben, melyeket, tekintve az országgyű
lés által adott indemnityt, hitem szerint a törve, 
nyesség szempontjából megtámadni alig lehet-
Ily eset történt több vármegyében, történt Mar 
marosban, történt Békés megyében, történt, ha jól 
emlékezem, Ungban és még sok megyében. 

Tudom, hogy régibb időkben is küldött a kor-
cmány biztosokat a varmegyék ellen; de eljárása 
akkor mi volt ? Én nem tudok rá esetet, midőn az 
alkotmány életben volt, hogy azért, mert valame
lyik vármegye egyszer fölirt valami tárgyban, 
királyi biztos küldetett volna ellene: a kormány 
megújította rendeletét; ha nem volt sikere, királyi 
resolutiot eszközölt k i ; csak ha ennek sem volt si
kere, küldött ki biztost az ily renitens megyére, 
hogy érvényt szerezzen rendeletének. De még akkor 
is a királyi biztos soha arra fölhatalmazva nem volt, 
hogy egész vármegyét büntessen, soha arra fölha
talmazva nem volt, hogy a vármegyék gyűléseit 
felíüggeszsze. (Ellenmondás a jobb oldalon, élénk he
lyeslés a bal oldalon.) Ellenkezőleg most Heves vár
megye felirt az Eger városára vonatkozólag kiadott 
alkotmány-ellenes rendelet ellen, a nélkül, hogy 
végrehajtotta volna, felirt egyetlen egyszer : és a 
kormány nem csak királyi biztost küldött ki rög
tön, de a királyi biztost arra is felhatalmazta, hogy 
a bizottsági ülések tartását betiltsa. (Helyeslés a 
bal oldalon?) 

En részemről, t. ház, igazán fájdalommal mon
dom — mert nem hittem, hogy megérjem — mi
szerint a kormánynak ezen eljárása által törvé
nyeinket megsértve látom. 

Azt mondotta tegnap a t. belügyminiszter úr, 
hogy nekik, a minisztériumnak, Eger városa irányá
ban lehetett volna a törvény teljes szigorával el
járni ; ők azonban a szelídebb utat választották, 
a mennyiben beérték a dorgálással és a rendelet 
megsemmisítésével. A fentebbiekben kimutattam, 
hogy a minisztériumnak ezen eljáráshoz joga nem 
volt; most még hozzá teszem azt, hogy ha joga lett 
volna, vagy joga lenne a törvények alapján ily szi
gorú eljáráshoz: akkor ezen szigorú eljárás az, melyet 
követnie kellett, ama szigorú eljárás, mely a vád
lottat törvényes bírája elé helyezi, mert a kormány
nak kötelessége a törvényt teljesíteni; a kegyelem 
a fejedelem joga. (Tetszés a bal oldalon.) 

Azt is mondotta a t. belügyminiszter úr, hogy 
Eger városa már az által is megsértette a törvényt 
és így a szigorú eljárást maga ellen fölidézte, hogy 
csak rendes tanácscsal ellátott város levén, rendes 
hatáskörén túl politikai tárgygyal foglalkozott s a 
felett határozott. Megengedem, hogy e tárgyat 
törvényeink szempontjából vitatni lehet; de igen 
csodálkozom, hogy a t. minisztérium, ha ezeneljá-

rás törvénytelenségéről meg volt győződve, már 
csirájában nem fojtotta el a bajt, hogy azt a 
rendezett tanácsú városoknak el nem tiltotta akkqr, 
midőn a legelső ilyen eset fordult elő, midőn irá
nyában bizalmat szavaztak. (Tetszésabal oldalon.) 

Összevonva az eddigieket: kimutattam, hogy 
a minisztériumnak Eger városa irányában követett 

i eljárása az ezen kérdéses tárgyban kiadott rende-
I let az alkotmányos elvvel ellenkezik ; kimutattam, 
1 hogv a Heves vármegye irányában követett eljá-
| rás torvényeinkbe és a törvényes gyakorlatba ütkö

zik : ennélfogva bátorkodom indítványozni, mondja 
ki a képviselőház, hogy : 

miután kétségtelen alkotmányos elv az, hogy 
a bárki által, bárki ellen és bármi okon emelt 
vád alapját képező bűntény vagy vétség valóban 
elkövetése felett itélni egyedül a törvényes bíró
nak lehet, s a bűntény- vagy vétségnek ily mó
don lett megállapítása előtt azt kormányzati utón 
bebizonyitottnak állítani nem szabad: miután két
ségtelen törvényes joga a törvényhatóságoknak, 
hogy a törvénytelennek tartott kormányrendeletet 
végre nem hajtva, az ellen felírjanak, Heves vár
megye pedig az Eger városára vonatkozólag kiadott 
s a fentebbiek szerint alkotmányellenes rendelet 
irányában egyedül ezen jogával élt: a minisztérium
nak Heves vármegye ellen követett eljárását, mint 
törvénybe ütközőt, nem helyeselheti. 

Mely indítványomat a ház asztalára letévén, 
a t. ház figyelmébe ajánlom. (Elénk hosszas éljenzés 
a bal oldalon.') 

N y á r y P á l : Tisztelt ház! Mielőtt ezen kér
déshez hozzá szólanék . . . (Közbeszólások: Na[)i-
rendre !) 

Elnök: Napirenden van az interpellátiora 
adott miniszteri válasz. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő : Nyáry Pál föl
jegyeztette magát a napirendre kitűzött tárgyhoz 
szólók közt. (Halljuk!) 

Nyary P á l : Tehát, a tisztelt ház engedelmé
vel, mielőtt az előttünk fekvő tárgyhoz szólanék, 
s mielőtt kijelenteném helyeslésemet vagy nem 
helyeslésemet a minisztérium eljárása iránt, azt 
hiszem, körvonaloznunk kell azon tért, melyen 
túlmenni nem akarhatunk. Részemről azt hiszem, 
itt se a megyéknek jövőben a törvényhozás ál
tali mikénti rendezéséről, se azon tények helyes 
vagy helytelen voltáról, melyek a kormány eljá
rásának alapját képezik, nem fogunk határozni, 
mert az első a törvényhozás, a második pedig a 
fölötte Ítéletet mondandó bíró dolga. Ezért tehát 
ezekre nem szükség kiterjeszkedni, mert így olyat 
tennénk, mihez jelenleg és a jelen alapon jogunk 
nincs. Az 1848-diki 16. törv. czikk kijelenti, hogy 
a megyéket nem tisztán végrehajtási eszközöknek 
tekinti, kijelenti, hogy azok az alkotmány bástyái. 
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Ezt, mint alapot, előre bocsátva , ugyanazon 
czikkben, melyben a miniszteri intézményt felállí
totta, a 26-dik szakaszban kijelentette, hogy a 
megyék eddigi törvényes hatóságukban megtar
tatnak. Azt gondolom tehát, hogy alig lehet vala
ki köztünk, ki ezen kérdést elvileg és átalánosság-
ban, és nem mint eoncret kérdést, alkalmazva a 
fenálló törvényekre, akarná tárgyalni. 

H a ezen szempontból indulok ki, tisztelt ház, 
kénytelen vagyok Tisza Kálmán indítványát pár
tolni, kénytelen pedig azért, mert ki kell jelente
nem, hogy ez ügyben a minisztérium hibát köve
tett el, 1-ször a megyék mint alkotmányos intéz
mények ellen, 2-szor az egyéni szabadság ellen, és 
3-szor a törvényeknek azon rendelete ellen, mely 
szerint neki a törvényeket csak végrehajtani kö
telessége, de a törvényeket megváltoztatni az or-
szággytdés vagy a törvényhozás közbejötte nélkül 
nem szabad. 

Nem tartom szükségesnek azon törvényeket, 
melyek előttünk úgyis ismeretesek, fölemlíteni: 
ez tisztán szószaporítás lenne; hanem azon nézet
ből indulok ki, hogy a kormány, a mint átvette a 
kormányzatot, a törvényeken és az addig gyakorlat
ban volt törvényes szokásokon túl nem mehet, és 
csak a törvények végrehajtására levén hivatva, a 
törvények sértetlensége fölött továbbá is jogosan 
őrködő alkotmányos megyék ebbeli jogát maga is 
fentartani köteles, mert (Ellenmondás a jobb olda
lon) ez az, a miért maga a törvényhozás a megyé
ket az alkotmány bástyáinak czimezte. 

Ha ezen két alkotmányos intézmény közt a 
törvények értelmére nézve különbség forog fen, 
mi természetesebb, mint az, hogy a megyegyülé
sek nézeteiket a kormánynyal közölni teljesen jo
gosultak ? 

Igaz, hogy a múltban ebből — épen azért, mert 
a kormány nem volt felelős •— sok rendetlenség kö
vetkezett, és sokszor, lehet mondani, magának a tör
vénynek tiszteletére nézve is, veszélyes következ
mények fejlődtek ki. Igaz, hogy annak is, hogy 
Magyarország ki nem fejtheté saját institutioit, 
nagy részben a megyék és kormány közti folyto
nos küzdés volt oka; de ez szükséges, elmaradhat-
lan következése volt annak, hogy a kormány 
nem volt felelős. Annak, hogy a megyék sokszor 
kénytelenek voltak oly útra is térni, mely nem 
volt helyeselhető, oka mindig és mindig az volt, 
hogy a kormány nem volt felelős. A megyének, 
ha törvénysértést látott fenforogni, nem volt egyéb 
módja, mint addig ellenkezni a kormánynyal, míg 
az ellenkezés oka egyszer az országgyűlés elé 
sérelemként terjesztethetett. 

Máskép áll a dolog most. Ha a kormány a 
megyékben ezek nézete szerint a törvénynyel el
lenkező rendeletet ád ki, a megye nézetét fölter-

KÉPV. H. NAPLÓ. 186*/,. V. 

jeszti. Nem egyszer történt meg már ezen rövid 
idő alatt is — mióta újra működik a felelős kor
mány — hogy a kormány a megyének egyik vagy 
másik fölterjesztését helyesnek találván, előbbi 
rendeletét módositotta; és én azt gondolom, hogy 
ez termesztés is, mert csalhatatlan nincs senki, s 
nem hiszem, hogy a kormánynak valamelyik 
tagja azt követelné, hogy nem hibázhat. Igenis 
hibázhat, azért, mert a kormány tagjai is embe
rek, gyarlók ők is ; és ha egy vagy más tárgynak 
csak az egyik oldaláttekintve, tévednek; (Znj„ 
Halijuk !) és ha a megyék által e tévedésre figyel
meztetnek és intézkedéseiket változtatják : ily eljá
rás bizonyára a kormányok hatóságát nem ke
vesbíti, hanem inkább öregbiti. 

Most, midőn, mint mondom, ez máskép áll, 
vagy legalább máskép kellene állnia, valóban meg
lepett mindnyájunkat, midőn a megyék — szólok 
most Heves megyéről — a kormány nézetével sok
ban ellenkező véleményben levén, különböző né
zeteiket fölterjesztették, a kormány ahelyett, hogy 
vagy megváltoztatta volna előbbi nézetét, vagy 
parancsolta volna, és már akkor felelőssége mel
lett, előbbi rendelete végrehajtását, azonnal egy kis 
ostromállapotot hirdetett ki azon megyére: ez, 
bármit mondjon az ellenfél, meg kell vallania, 
hogy részletes felfüggesztése az alkotmánynak. 
(Nynqtalansáy a középen) mert a helyett, hogy a vég
rehajtásra újra felhívta volna a megyét, ily válasz 
helyett, mint várható vala, mindjárt biztost kül
dött, és oly teljhatalommal, hogy az magát az al-

i kotmányos intézmény mííködésétfelfüggeszsze. 
Nem tehetek róla, ki kell mondanom, hogy e rész

ben a megyék irányában a kormány hibát követett 
e l ; de hibát követett el másodszor maga az egyéni 
szabadság ellen is. Alkotmányos országban min
dent szabad tenni, a mit a törvény nem tilt; alkot-
mánj'os országban nem élünk gyámság alatt: de 
felelősek vagyunk minden tetteinkért; de felelősek 
csak azon biró előtt, kit erre biróul maga a tör
vény tűzött ki. 

Hogy bizalmat szavazni, más szóval véle
ményt nyilvánítani akár szóval, akár Írásban, 
mindenkinek szabad: azt gondolom, axióma. Ezzel 
a joggal éltünk és élni is fogunk. Hogy a mit 
irunk, a mit nyilvánítunk, nem ütközik-e törvény
be? az más kérdés; és ha igen, ki az közülünk, ki 
magát nem tartaná felelősnek'? De ha felelősségről 
van szó, akkor nem ismerhetjük el azt, hogy olyan 
valaki vonjon bennünket felelősségre, ki erre tör
vény szerint jogosítva nincs. És pedig ezen eset
ben, tisztelt ház, épen ez történt. Eger város közön
sége bizalmat szavazott. Abban, hogy bizalmat 
szavazott, ugy hiszem, bűnt nem követett el, de 
nem mint hatóság tette azt, hanem mint alkot
mányos joggal felruházott polgárok és egyéni sza-

10 
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badsággal birok gyülekezete. (Felkiáltások jobbról: 
Hisz ez ugyanaz! Derültség.) 

Én nagyon szeretem a derültséget, magam 
lis élek igen sokszor e joggal; de méltóztassanak 
most kihallgatni. (Halljuk!) 

Másfél év óta — most ugyan ez időkben 
kissé szünetel — divatban volt a bizalomszavazás. 
Én emlékszem, tisztelt ház, hogy az, kit illetett és 
talán legjobban megilletett a bizalom, Deák Fe-
rencz, midőn egy izben elnök úr egy bizalmi nyi
latkozatot akart a ház elé adni, maga jelenté 
ki, hogy ennek a házban semmi helye, ez tisztán 
magán ügy, magán emberek nyilatkozata, nem hi
vatalos okmány, habár hatóságok nevében vol
na is fogalmazva. Ezt mindenki megértette akkor, s 
mi volt annak értelme'? Semmi egyéb, mintáz, hogy 
akár egy, akár száz vagy kétszáz egyén nyilvánít va
lamely egyéniség iránt bizalmat, az teljesen egyéni 
véleményt fejez ki az illető iránt, s ez hivatalos vagy 
törvényhatósági eljárásnak nem tekinthető. 

Én igy fogom fel a dolgot, s épen ezért Egei-
városát e kérdésben nem úgy tekintem mint ható
ságot : mert hiszen a bizodalmi szavazás a ható 
sági jogok közé nem tartozik. Nem tekintem ez 
ügyben úgy sem, mint Heves megye alárendeltjét: 
mert hiszen csak közigazgatási ügyekben van a 
megye alá rendelve; már pedig a kérdésben forgó 
tárgy a közigazgatás köréhez csakugyan nem tar
tozik. En tisztán úgy tekinteni e kérdésben Eger 
városát mint több oly egyének összegét, kiknek 
azon véletnényök volt, melyet határozatukban vagy 
bizalmi szavazatukban kifejeztek. 

En tehát azt hiszen, hogy a tisztelt miniszté
rium itt egységesen az egyéni szabadságot sértette 
meg, mert megsértette azon biztosítékokat, melye
ken ez egyéni szabadság alapszik. S mik ezek a 
törvény szerint? Minden szabad, mit törvény nem 
tilt ; midenki felelős azért, amit cselekszik; és fele
letre vonni mindenkit csak a törvények értelmében 
és a törvény által kijelölt biró által lehet. 

De hibát követett el a tisztelt kormány azért 
is. mert. ha már e térre lépett, miszerint jövőre 
nézve kijelenté, hogy a ki hasonló bizalmat nyil
vánít, azt az 1723 évi 9-ik t. ez. szerint biró elé 
fogja állítani, a múltra nézve magának diseretio-
narius jogot követelt. 

Az egyéni szabadság nincs megsértve, ha az 
történik az egyénnel, a mit a törvény rendel, bár
mily szigorú legyen az; de meg van sértve azáltal, 
ha nincs meghatározva az, a mi őt érheti akkor, 
ha a törvény által bíínnekjelezett tényt követ el. Igaz, 
hogy rendszerint a ki törvény elé állíttatik, és oly 
nehéz büntetés vár reá, mint a milyet az 1723. 9 ik 
törvényezikk szab, meghiszem, hogy örömestebb 
vállal el magára szóbeli megóvást vagy pedig azon 

iratnak, a melyet bizalmi szavazatnak nevez, meg
semmisítését. Ez egyéni dolog, de ha az egyén azt 
magára nézve opportunítá sí szempontból jónak látja 
is, biztosíték, a létele vagy nem létele ugyanazon 
egy államnak többi polgáraira nézve közönyös do
log nem lehet. És épen ezért kötelessége mindenki
nek fölszólalni, még akkor is, ha nem egyenesen 
őt érdekli. Miért? Mert hasonló tettek hasonló 
következést vonhatnak magok után. 

Én nem tudom, hogy Magyarországnak bár
melyik, még legrégibb törvényeiből csak egy is 
lenne idézhető, a mely a kormánynak, az egyene
sen ő felsége nevében rendelkezett kormánynak is 
megengedte volna: 1-sz ör azt. hogy ítéletet mond
jon ott, hol ítéletet mondani csak a biró van jogo
sítva ; 2-or, hogy büntetést alkalmazzon, mielőtt 
az illető egyéniség a maga bírája által kihallgatva 
és elitélve nincs. 

Tisztelt képviselőház! én meg vagyok győ
ződve, hogy e t. minisztérium azt, mit tett, nem 
az alkotmány felforgatása tekintetéből tette, és 
ezen okból én sem pártolom Almásy Sándor kép
viselőtársam indítványát; sőt többet mondok: 
nem tartozom azok közé sem, kik azt hinnék, 
hogy egy államnak életében nem jöhetnek elő oly 
rendkívüli esetek, melyekben a kormánynak nem 
volna megengedve, nem volna joga, a törvény
hozó testület későbbi helybenhagyására támasz
kodva, rendkívüli eszközökhöz is nyúlni. De megval
lom, a fenforgó esetet nem tartom olyannak, melyben 
a kormány — nem kérdem, miféle okoktól indíttat
va — szükségesnek tarthatta volna ezen lépést. De 
ugyan, kérdem : sokkal lágyabb, nem mondom lá
gyabb, dekevésbbészigorúmódon nem érhette volna-
e el ugyanazon czélt ? Én azt gondolom, nem csalat
kozom, ha azt hiszem, hogy ha a tisztelt miniszté
riumnak hasonló esetben még egyszer kellene ily 

I lépést tennie, nem ezen utat követné. (Közbeszólások 
j a miniszterek székérül: De bizony !) Azért nem követné, 

mert már eddig is belátta azt, (Közbeszólások a mi
niszterek részéről: Nem látta be!) hogy körülbe-
belül otyforrnán járt el, mint egy nevezetes iró 
mondja az absolutismus eljárásáról, mely igen sok
ban hasonlít az amerikai vadak gazdasági rend
szeréhez, kik egy kis éretlen nyomorult gyümöl
csért magát a fát vágják le. Nem fogná többé azt 
tenni, hogy azon államnak, mely nyugodt volt, mely
nek tetteiből egy semidézhető, mely akár nyugtalan
ságra, akár a törvény elleni tiszteletlenségre volna 
magyarázható, nyugalmát másod izben is megza
varni akarná. 

Nem akarok e tárgyhoz többet szólni. Párto
lom Tisza Kálmán képviselőtársam indítványát. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Eötvös József b. vallási s közoktatási mi 
niszter: T. képviselőház! Mindenek előtt megjegy-
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zem, hogy miután Tisza Kálmán t. barátom in
dítványát csak most tette le a ház asztalára, ezen 
indítvány nem képezi mai napirendünk tá rgyá t ; 
hogy ennélfogva mindazon okok, melyeket Nyáry 
Pál t. barátom ezan indítvány támogatására fel
hozott, csak annyiban tartoznak ide, a mennyiben 
ugyanazon okok azon tárgyra is alkalmazhatók, 
mely mai tanácskozásunk tárgyát képezi. [Helyes
lés a középen.) Én tehát t. barátom előadását igy 
tekintem. 

Kimondottam tegnap, és meggyőződésem ma, 
és az fog maradni mindig, hogy íbntosabb tárgy, 
mint az, mely előttünk fekszik, alig kerülhet a t. 
ház tárgyalása alá: nem azért, mert ez miniszteri 
kérdés, hanem azért, mert ezen speciális kérdés, 
mely itt előttünk fekszik, alkalmat szolgáltat arra, 
hogy a ház nézeteit mondja ki azon viszonyra 
nézve, mely a kormány felelősségének elve és a 
megyei rendszer között létezik. 

És épen azért. t. ház, én ezen kérdést nem 
tekintem pártkérdésnek. Köztünk nem lehet senki, 
ki azt ne tartaná fő érdeknek, hogy e viszonyokra 
nézve addig is, mig erről a törvény szabatosan 
határozni fog, fölvilágosítsuk egymást és tisztába 
jőjünk. Nincs köztünk senki, a ki megyei intéz-
vényeinket őseink egyik legbecsesebb hagyo
mányának ne tekintené, és ki azt ne akarná fen-
tartani a jövőre nézve is. (Zajos helyeslés.) 

E g y rész tán lelkesebben nyilatkozott ezen 
institutio mellett. A kormány, ugy hiszem, saját 
nézeteit bebizonyította az által, hogy elsó' köteles
ségének ismerte a megyéket helyreállítani. És az, 
mit a kormány a megyék nagy többségénél tapasz
talt, nem adott semmi okot arra, hogy a nép, a 
kormány ebbeli nézeteit megváltoztassa. 

Fön akarjuk tehát tartani mindannyian a me
gyei intézvényt; a különbség köztünk csak abban 
fekszik, vajon ezen czélt akkor érjük-e el bizto
sabban, ha a megyéknek oly hatáskört követelünk, 
minőt Heves megye magának követel? vagy az ál
tal, ha ezen intézvényünket összes alkotmányunk
kal öszhangzásba hozzuk? (Helyeslés a középen.) 

Az 1848-iki 16. t. ez. világosan kimond
ja, hogy a megyei bizottmányok gyakorolni 
fogják mindazon hatóságot, mely törvény s al
kotmány szerint a megyei közgyűléseket megilleti. 
Mily törvény és mily alkotmány szerint? A 
48-iki törvényhozás kétségen kivül nem érthetett ez 
alatt más törvényt és má's alkotmányt, mint melyet 
48-ban megalapított. A törvény e világos szavai 
tehát a megyei bizottságoknak csak azon jogokat 
biztosítják, melyek nem csak a régi magyar alkot
mán ynyal, hanem melyek a 48-iki törvénynyel is 
megegyeznek. (Helyetlés.) 

Hogy pedig, t. ház , ez azon felfogás, melyet 
öem csak az akkori törvényhozók, hanem melyet 

a magyar nemzet minden kivétel nélkül elfogadott, 
ezt bizonyitom én abból, hogy ámbár kérdésen 
kivül senki önök közt nem fogja kétségbe vonni, 
hogy a megyei közgyűlések egyik legfontosabb 
jogai közé tartozott az utasitás-adási jog, és a me
gyének ezen joga inkább képezte alkotmányunk 
garantiáját, mint bármi más, (Helyeslés) és hogy 
daczára annak, hogy ezen jog egy betűvel sincs 
eltörölve a 48-iki törvényekben, mégis, mivel ezen 
jog a 1848-ki törvény 3. czikkelyével össze nem fér, 
az az egész Magyarország által megszűntnek te
kintetett. (Mérik helyeslés.) 

Ha tehát arról van szó, vajon a megyei közgyű
lésnek valamely joga és hatásköre olyan-e, mely 
az 1848-iki 16. törvényezikkuek általam idézett 
szavai alatt értetik, nem elég bebizonyitani. hogy 
a megyék, vagy legalább egyes megyék ezen jo
got 1848 előtt gyakorolták, hanem be kell bizo
nyítani, hogy ezen a megye által követelt jog az 
1848-iki törvényekkel összeütközésben nem áll, 
(Helyeslés) hogy jelesen — hogy csak a jelen eset
ről beszéljünk — azon jog melyet Bevés megye 
magának követelt, nem áll ellentétben az 1848-ik 
5. törvényezikkel, mely a miniszteri felelősséget! 
tárgyazza. (Helyeslés a középen.) xlz egész kérdés 
itt fekszik, és azért méltóztassanak megbocsátani, 
ha ebbe mélyebben beboesátkozom. ('HalljiJc!) 

Elismerem, hogy ha egyedül a törvénynek 
betűjét veszszük fel, akkor nincs a megyei auto
nómiának oly tág értelme, mely a miniszteri 
felelősséggel u g y , mint az 1848-iki törvények 
értelmezik, össze nem férne: mert miután az 
1848-iki törvény a kormányt mulasztásaiért csak 
annyiban teszi felelőssé, mennyiben ezek a tör-

, vény által rendelkezésére bízott eszközökkel el-
; háríthatók valának, világos, hogy ott, hol a kor-
j mánynak eszköz nincs kezében arra, hogy végre-
i hajtsa rendeleteit, ott minden kétségen kivül fele

lősségre nem is vonatnatik. (Helyeslés a jobb, ellen
mondás a bal oldalon.) Ha a dolgot csak a logika 
szempontjából veszszük föl, akkor Hevesmegye 
követelése az igy értelmezett 1848-iki felelősségi 
törvénynyel tökéletesen összefér; s megengedem 
még azt is, hogy az által, hogy a felelősség, habár 
csak ily értelemben is, törvényeinkbe fölvétetett, 
valóságos constitutionalis haladást tettünk: mert 
minden igazságos elvnek fölállítása s kimondása 
a törvényben valóságos haladás, még azon esetben 
is, ha annak semmi praktikus következései nem 
volnának. De vajon, kérdem, a 48-iki törvényho
zásnak az volt-e szándoka, midőn a felelősségi tör
vényt fölállította, hogy e törvénynek gyakorlati 
következései ne legyenek ? Igy, a mint a törvény 
áll, a kör, melyre a miniszter felelőssége terjed, 
azon arányban válik szűkebbé és tágabbá, a mely
ben a megyék hatásköre szűkebbre vagy tágabbra 
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szorittatik. És ha a megyéknek jogát ugy értel
mezzük, mint azt Hevesmegye értelmezi, azaz ugy, 
mint az még 1847-ben a megyéknek igen nagy 
többsége által sem értelmeztetett, ugyanazon pil
lanatban megfosztanék a felelősséget minden gya
korlati eredményétől. (Helyeslés jobbról, ellenmon
dás balról.) 

Ha ezt teszsziik, akkor a jelen kormány na
gyobb személyzettel fog bírni, alkotmányosabb 
és ujabb hangzású czime lesz; de a mi a felelős
séget illeti, ott leszünk, a hol voltunk 1847-ben. 
(Helyeslés jobbról, ellenzés balról.) 

És én azt hiszem, hogy ha tisztelt barátomnak 
a belügyminiszternek semmivel több joga nem 
lesz, ha felelősségére hivatkozva a végrehajtásra 
semmivel több befolyást nem gyakorolhat, mint 
az egykori tárnokmester, tisztelt barátom a bel
ügyminiszter valóságos tárnokmesterré, válik. (He
lyes ! Derültség jobbról, nyugtalanság a bal oldalon.) 

Már pedig, t. ház, hogy nem ez volt az 1848-
diki törvényhozás szándéka, azt nem csak nem 
hiszem, hanem tudom is. Mert tudom azt, hogy 
az 1848-iki törvényhozás, midőn a miniszteri fele
lősség elvének megállapítását a legnagyobb alkot
mányos vívmánynak tekintette, a felelősséget nem 
kereste abban, hogy a miniszterek bizonyos rend
kívüli esetben, ha flagrans törvénysértéseket kö
vetnek el, a biró elébe állíttassanak; hanem kereste 
abban, hogy a felelősség által a kormányzás irá
nyára befolyást gyakoroljon, azaz valóságos par-
lamentálís kormányt hozzon be. (Helyeslés a kö
zépen.) 

Már pedig parlamentális kormány a megyei 
hatóságnak ily interpretatíoja mellett, minőt He
vesmegye követel, lehetetlen. (Élénk helyeslés jobb
ról, ellenzés balról.) 

Bíróvá teszem e kérdésben — nem a tisztelt 
házat: e kérdés egyike azoknak, melyek 1848 óta 
egész Európa és Amerika államférfiainak és tudó
sainak gondolkozási tárgyát képezi; és nem fog
nak találni egyet is, ki, ha a megyék szabadságá
nak ily értelmezést adunk, parlamentális kormá
nyunkatmásnak tartaná, mint egy szép phrasisnak, 
melynek semmi alapja nincs (Ugy van! jobbról] 
ellenzés balról.) 

Hogy pedig az 1848-iki törvényhozásnak e 
kérdésben ez volt nézete, azt felfogásom szerint 
bizonyítja először azon helyzet, melyben az 1848-
iki törvényhozás volt, és azon czél, melyet magá
nak kitűzött. Mit akart ugyanis a 48-ki törvény
hozás mindenek előtt? Egy tisztán rendi alkot
mányt, egy tisztán a nemesi privilégiumokra ala
pított szabadságot megváltoztatni parlamentalis 
alkotmánynyá, és olyanná átalakítani, mely a 
népképviselet alapján fekszik. (Helyeslés.) Fölte-
heti-e valaki, hogy a 48-iki törvényhozás ezen 

czélt tűzve ki magának, a megyének, azaz egy 
oly institutionak, mely, bár mit tegyünk, mindig 
aristokratikusabb fog maradni, mint a törvény
hozás — (Elénk ellenwndás balfelöl. Ugy van! Igaz ! a 
közéiben) ha nem is fog maradni, de a mely leg
alább akkor tisztán aristokratikus institutio volt, 
mert azokból alakult, kik a megyékben előjogo-
sitva voltak —• mondom, föltehető-e, ha a tör
vényhozás ugyanakkor, a mikor a népképvisele
tet, a mikor az átalános szabadságot tűzte ki ma
gának czélul, a megyének, az akkor majdnem 
kizárólag a nemességből alakult megyének oly 
jogokat akart volna föntartani, a melyek által a 
népképviseleten alapuló törvényhozás határozatai —• 
legalább annyiban, a mennyiben a kormány irá
nyát állapítanák meg — tökéletesen megsemmisít
tetnének"? (Elénk nyugtalanságából oldalon, hosszas 
helyeslés a középen.) 

Bizonyítja ezt a 16. t. ez. szövege, mely 
mindjárt a 16. t. ez. kezdetén igy szól: „A me
gyei szerkezetnek, Magyarhon és kapcsolt részei 
alkotmánya védbástyáinak a közszabadsággal 
öszhangzatba hozatala, egyszersmind a közigaz
gatásnak idő közben is minden megakadástól meg
óvása tekintetből rendeltetik : a minisztérium a me
gyei szerkezetnek népképviselet alapján rendezé
séről a legközelebbi országgyűlésnek törvényja
vaslatot fog előterjeszteni." (Nyugtai tnság a balol
dalon.) Bocsássák meg: ha a törvény szövegét 
felolvasom, felolvasom azért, mert okoskodásomat 
arra akarom alapítani. (Helyeslés a középen.) 

ki* idézett szavakból világos, hogy a 48-ki 
törvényhozás fentartva a megyéket előbbi hatás
körükben, átlátta azon ellentétet, melyben a me
gyei szerkezet az átalános szabadsághoz áll, és 
épen azért meghagyta a minisztériumnak, hogy a 
jövő tövényhozás elé oly törvényjavaslatot ter-
jeszszen, mely által ezen ellentét megszüntettessék. 
(Egyhang balfelól: Ohó! Halljuk! a középen.) De 
vajon, t. ház, ha az akkori törvényhozás ily ellen
téteket csak a lehetőségek közé is számított vol
na, minők a megyei rendszer ;és miniszteri fele
lősség között kikerülhetlenek lennének ha a He
ves megye által követelt megyei teljes függentlen-
ség megállapittatnék, nem emiitette volna ezen tör
vényben azon ellentétet is, melyben a megyei 
rendszer a parlamentalis kormánynyal áll, ha, mon
dom, csak feltehette volna, hogy a parlamentalis 
kormány behozatván, valaki a megyei rendszernek 
oly magyarázatot adhatna, mely által az a fele
lősség elvével ellenkezésbe jön ? (Élnénk helyes
lés a középen.) 

Végre bizonyítja ezt a48-diki gyakorlat, mert 
hisz nem oly távol fekszik mögöttünk azon idő
szak, és tudjuk mindnyáján, hogy a megyék által 
48-ban soha oly hatáskör, minőt Heves vármegye 
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magának követel, nem követelteteít. Soha eset 
nem fordult elő. hoggamegye ily tökéletes függet
lenséget a centralis kormánytól, hogy azon jogot 
követelte volna magának a központi kormány 
ellenében, hogy rendeleteinek végrehajtását egy
szerűen megtagadja. 

En tehát mindezekből ugy vagyok meggyő
ződve, hogy azon jog, melyet Heves vármegye ma
gának követel, nem tartozik azok közé, "melyeket 
a 16. törvényczikk a megyei bizottmányoknak fen-
tartott, és azért meg vagyok győződve arról is, 
hogy a kormány, midőn a megyét saját körébe 
visszautasította, ez által nem csak nem sértette a 
törvényt, de kötelességét teljesítette. (Elénk tetszés 
a középen. Mozgás a bal oldalon.) 

Tisztelt barátom Nyáry Pál figyelmessé tett 
beszédében arra, hogy a 48-iki törvények a me
gyét alkotmányunk véd bástyájának nevezik, és 
kétségtelen, hogy azok nem azért nevezték az alkot
mány védbástyáinak, hogy azon jogokat elvegyék 
a megyétől, melyek által a megye az alkotmány
nak védbástyája voít. Tökéletesen osztozom e 
nézetben. Én részemről azon befolyásról, melyet 
a megyék alkotmányunk föntartására gyakorol
tak, más nézetben vagyok, mint sokan. 

Sokan azt vélik, hogy alkotmányunknak 48 
előtt ez volt egyetlen vagy legalább legfőbb és 
leghatalmasabb garantiája. Én ezt nem hiszem, 
nem hiszem pedig azért, mert az én meggyőződé
sem szerint az alkotmánynak valóságos garantiája 
48 előtt, mint utóbb, a törvényhozásban keresendő. | 
(Helyeslés a középen.) Á valóságos garantiát az 
alkotmánynak nem a megye, mely a sérelmeket 
följegyezte, hanem az országgyűlés képezte, mely 
ezen sérelmeket orvosolta. (Helyeslés.) Es meg va
gyok győződve, hogy ha 48 előtt a megyék alkot
mányunk föntartására cakugyan nagyobb befo
lyást gyakoroltak, mintsazok most gyakorolhat
nak , ennek oka épen azon állásban fekszik, 
melyeta magyar országgyűlés irányában elfoglalt, 
épen abban, hogy a törvényhozás nem a népkép
viselet alapján alakult, hanem egyes megyék kö
veteiből állott; és épen azért meg vagyok győ
ződve most is, hogy hacsak a népképviselet elvét 
föladni nem akarjuk, ha csak vissza nem akarunk 
menni régi rendszerünkre, a megyét oly alkotmá
nyos garantiává tenni, minő az hajdan volt, nem 
is áll hatalmunkban. (Helyeslés a jobb oldalon, ellen
zés a bal oldalm.) 

De megengedem, hogy a megyék alkotmá
nyunk föntartására többet tettek, mint az ország
gyűlésen kívül hazánknak bármily más institu-
froja; megengedem, sőt meg vagyok győződve 
arról, hogy miután föladatunk nem lehet az, hogy 
a constitutionalis garantiákat kevesbítsük, hanem 
az, hogy azokat szaporítsuk, egyik fő kötelessé

günk elkövetni mindent, hogy a megyék állásá
nak azon része megmaradjon, mely által azok az 
alkotmány garantiáivá váltak. 

De kérdem, vajon a megyének oly hatásköre, 
minőt Heves vármegye magának követelt, garan-
tiája-e az alkotmánynak ? (Zaj a bal, helyeslés a 
jobb oldalon) garantiája-e azon alkotmánynak, 
melyet 1848-ban átalakítottunk, mely a népkép
viselet alapján fekszik, és melynek fő garantiája a 
kormán)7" teljes felelőssége? (Helyeslés a középen.) 
Én részemről erről nem tudok meggyőződni, mert 
nem látom át a megyéknek adott ily hatáskör 
miben és mi által erősíthetné 1848-iki alkotmá
nyunkat. Hogy a megyék tág hatásköre 1848 
előtt akkori viszonyainkban szükséges volt, elis
merem ; de nem fogja senki tagadni, hogy 1848-
ban alkotmányunk teljes átalakításon ment ke
resztül, és hogy ennélfogva azon hatásnak, melyet 
egyes institutioink alkotmányunkra gyakoroltak, 
szintén változnia kellé. 

Csak hármat említek: 1848 előtt nem volt 
felelős kormányunk, azaz, ha törvényeinkre hivat
kozva, követeltük is a felelős kormányt, a felelős 
kormányt practice kivinni lehetetlen volt; 1848 
előtt az országgyűlés törvény szerint is csak minden 
három esztendőben gyűlt össze; végre 1848 előtt 
összes törvényhozásunk a megyei rendszerre volt 
alapítva. 

Ezen viszonyok alatt nem szenved semmi 
kétséget, hogy a megyéknek tág hatásköre, mely
ben azok előbb mozogtak, az alkotmányosság biz
tosítására határozó befolyással volt. 

Nem felelős kormánynyal szemközt, oly kor
mánynyal, melynek tagjai a törvényhozással semmi 
összeköttetésben sincsenek. melynek tagjai a 
törvényhozás majoritásával igen sokszor világos 
ellentétben álló elveket követnek, a nemzet azon 
befolyást, melyet a törvények végrehajtására gya
korolnia kell, nem gyakorolhatta máskép, mint 
az által, hogy a végrehajtás egy részét maga vette 
kezébe; és hogy ezt a megyék tették, ez ismét 
annak volt természetes következése, mert a tör
vényhozás maga csak a megye képviselőiből állott, 
a megye volt tehát azon unitás, melyből Magyar
országon minden kiindult és hová minden vissza
vezetett. 

De kérdem, vajon a megye által gyakorolt 
hatalomnak ugyanazon következései lesznek-e egy 
felelős kormánynyal szemközt is? vajon oly viszo
nyok alatt, hol az országgyűlés évről évre össze
gyűl, hol a kormány minden pillanatban minden 
lépéseért feleletre vonható, hol végre a kormány 
nem kormányozhat, ha a törvényhozás a bizalmat 
tőle elvonja , vajon ily viszonyok közt azon jog
nak, melyet Heves vármegye követel, most is csak 
az volna következése, mint 1848 előtt? vajon a 
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megyék ily követelései által most is csak a kor
mánynak hatalma korlátoztatik-e, vagy nem in
kább a törvényhozásé? (Élénk tetszés a jobb olda
lon) a törvényhozásé, mely megkívánhatja, hogy 
azon tisztviselőket, kiket minden pillanatban fele
letre vonhat, az egyes megye ugy tekintse, mint 
az országnak tisztviselőit, kik ha felelősségűk alatt 
valamit rendelnek, a megye ne követelje magának 
azon jogot, hogy a kormány tettei fölötti ítélet-
jogot gyakorolja, mely csak a törvényhozást illeti 
meg ? (Élénk tetszés a jobb oldalon.) 

Én a dolgok ezen állásában oly követelése
ket, minőkkel Heves vármegye a kormány irányá
ban föllépett, nem csak alkotmányunk garantiájá-
nak nem tekintem, hanem tekintem a legnagyobb 
veszélynek, {Helyeslés a jobb, ellenmondás a bal 
oldalon) mely mind alkotmányunkat, mind ma
gát a megyei rendszert fenyegetheti. (Hoszszas, élénk 
tetszés a középen.) 

Ismétlem, mitmármondtam,hogy a megyeirend: 
szert őseink legbecsesebb hagyományának tekin
tem. Meggyőződésem az, hogy e rendszer létezésében 
egyik főgarantiája fekszik annak, hogy az alkotmá
nyosság nálunk a szabadságot nem csakigéri, de tel
jesíteni is fogja. Mindazon tapasztalatok után, me
lyek az utolsó 80 esztendő alatc tétettek, nincs többé 
senki a világon, iegalább gondolkodó, ki nem látná 
át, hogy azon formák, melyeket a franczia forra
dalom fölállított, egymagokbau véve az egyéni 
szabadságot nem biztosítják. (Helyeslés.) Az egyéni 
szabadságnak valódi biztosítása az önkormányzat
ban fekszik, (Igaz! ügy van!) és meggyőződésem, 
hogy a szabadság nem terjed tovább, mint az ön
kormányzat. Hogy a megyei intézmény az önkor
mányzat eszméjének se most meg nem felel, se 
soha meg nem felelt, azt én igen sokszor kimon
dottam , (Nyugtalanság a hal oldalon) miután az 
önkormányzat elvét csak egy bizonyos körben 
alkalmazza; pedig arra, hogy valóságos önkor
mányzattal birjunk, szükséges, hogy annak elvét 
ne csak â  megyékben, de a községekben is be
hozzuk. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) Ragaszkod
nunk kell pedig az önkormányzat elvéhez egész 
szigorúságában az által, hogy mindent, a mi az 
országé, azt csak az ország, mindent, a mi a me
gyéé, azt csak a megye, mindent, a mi a községé, 
azt csak a község intézze. (Tartós helyeslés a középen.) 

Ez azon czél, melyet alkotmányunk végképi 
megállapításánál magunk elé kell tűznünk, és 
lépésről lépésre e felé kell törekednünk; mire elő
ször akkor lesz alkalom, ha majd a megyei rend
szer az országgyűlés előtt tárgyalás elé kerül. És 
én azt hiszem, hogy ha ezen, az önkormányzat 
elvére alapitott rendszert Magyarországon telj-
tökéletesen keresztülvihetjük, ezt csak a megyék
nek fogjuk köszönni. Mert a megyei institutio 

által tartatott fön ezen szükségnek érzete, és, most 
legalább, bizonyos körökben az önkormányzatnak 
praktikus gyakorlata a megyei intézvény által ter
jedt. Én tehát megyei intéz vényeinkben alkot
mányunk czélszerü kifejlesztésének egyik föltéte
lét látom. (Helyeslés középen.) 

Meg vagyok győződve azon kívül arról is, 
hogy megyei instítutionk jelen alakjában is alkot
mányunknak nagy garantiákat nyújt : 

1-ször az által, mert a kormány rendeletei 
csak a megyei tisztviselők által hajtatván végre, 
ez által Magyarországban kikerültetik az, mi min
den centralisationak legnagyobb átka, a fizetett" és 
csak a kormánytól fizetett hivatalnokok nagy se
rege. (Ataláiws helyeslés.) 

2-szor: Alkotmányunknak garantiája megyei 
rendszerünk azért i s , mert számos polgártár
sainkban a közügyek iránti érdekeltséget ébren 
tartja, és ezen éberség a közügyek iránt, ezen ér
dekeltség erősebb garantiája minden alkotmány-

! nak, mint bármi más, mit törvénykönyvünkbe 
Írhatnánk. (Heli/tslés.) 

Végre 3-szor fontos garantiája alkotmányunk
nak a megyei rendszer az által is, mert miután a 
kormány rendeleteit csak a megyei tisztviselők 
által hajtathatja végre, ha valaha kormány talál
koznék, eléggé kötelességét felejtő, hogy például 
egy az országgyűlés által meg nem szavazott adót 
be akarna hajtani, vagy ujonczokat állítani, me-

I lyeket az országgyűlés nem szavazott meg: ily 
világos törvénysértésre a megyei tisztviselők soha 
segédkezet nem nyújtanának. (Helyeslés a középen.) 

Én tehát a megyei institutiot nemcsak ajelen-
I ben alkotmányunk fontos garantiájának tartom ; de 
meg. vagyok győződve, hogy a megyei institutio 
létezése alkotmányos kifejlődésünknek egyik fő 

1 és legfontosabb tényezője lesz. 
De vajon, ha a megyék feladatát ugy értel

mezzük, a mint azt Heves megye értelmezte ez, 
által erősitjük-e a megyét? — N e legyünk siketek 
azok iránt, a mik körülünk mondatnak. Már a 
jelen pillanatban is nyilatkoznak szavak, melyek 
nem eléggé különböztetve meg azt, a mi a megyé
ben visszaélés, azoknak valóságos hivatásától, a 
megyei institutioról könnyedén szólanak. Vannak, 
és naponkint szaporodnak, kik azt állítják, hogy 
ezen szerkezet a renddel, hogy a parlamenti kor
mánynyal — azaz azon kormányformával, mely 
a XlX-dik század második felében egyedül lehető 
— össze nem férhet. Vajon erősitjük-e megyei 
institutionkat az által, ha ezen vádakat azzal 
igazoljuk, hogy megyénknek oly hatáskört tulaj
donítunk, mely csakugyan se a renddel, se a 
parlamentalis kormányformával össze nem egyez
tethető ? (Elénk, hosszas tetszés a középen.) És épen 
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azért, tisztelt ház! mert a kormány megyei insti-
tutionkat fen akarja tar tani ; mert egyik köteles
ségének ismeri, elkövetni mindent, hogy ezen insti-
tutionk valamint eddig alkotmányunk egyik fő 
garantiája volt, ugy nevezetes garantiája marad
jon ezentúl i s : a kormány kötelességének ismerte 
azon pillanatban, midőn egy megyét oly ösvényre 
látott térni, mely nem csak az alkotmány szem
pontjából , de magából a megyei institutionak 
szempontjából is veszélyes, [Helyeslés a középen) 
erélyesen föllépni. Es midőn a kormauy ezt tette, 
teljes meggyőződése az, hogy nem tett semmit 
mást. mint azt. mit az 1848-iki törvény értel
mében — mely a kormányt minden mulasztása
ért felelőssé teszi — tennie szigorú és elutasithatlan 
kötelessége volt. {Zajos helyeslés és tartós éljenzés a 
jobb oldalon.) 

B o b o r y K á r o l y : T . képviselőház! {Zaj. Föl-
kiáltások : Halljuk ! Eláll!) Nem állok el! 

Elnök (csönget): Képviselő úr szólni akar. 
Nekem kötelességem módot eszközölni arra, hogy 
szólhasson. {Fölkiáltások: Halljuk í) 

B o b o r y K á r o l y : T . képviselőház! Érzem 
az előttünk fekvő tárgy fontosságát; érzem, hogy 
az alkotmányosság e két főfactora közt: a minisz
teri felelősség és a megyei autonómia közt van a 
kérdés. Ennélfogva egész komolysággal s egész 
higgadtsággal akarok a tárgyhoz szólani; és azt 
hiszem, ha a szóban forgó tárgynak alapját ko-
molvan vizsg'áljuk és kellő teljes világosságba 
teszszük, nagy részben egyetértünk. (Fo'kiáltások: 
Dehogy!) Az egri-hevesi ügynek alapja a váczi le
vél, tulajdonképen pedig a váczi levélnek azon 
pontja, mely a t. belügyminiszter úr által is élőnk
be tétetett, s melynek alapján Eger városa meg
rovatott, és kir. biztos küldetett Heves megyére; 
azon pont, melyben állítja Kossuth L., hogy hite 
szerint a felséges ausztriai ház uralma Magyaror
szágon ennek öuállása- és függetlenségével incom-
patibilis. Ha megvizsgáljuk azon értelmet, mely
ben Kossuth Lajos ezen szavakat vette levelében, 
ő azokat nem mint apodicticus tételt állitotta fel. 
Továbbá én azt állitom, nem való, a mit belügy
miniszter úr, Kossuth Lajos levelének egyes sza
kát kiszakítva szövegéből, állit,hogy t. i. Kossuth 
Lajos levelében oly elv van hirdetve, melyet lehetet
len volna érvényesíteni a nélkül, hogy összes köz
jogi állapotaink fol ne forgattassanak; s nem 
való az, mit t. belügyminiszter úr előadásában 
mondott, hogy Eger városa egy Kossuth Lajoshoz 
intézett bizalmi nyilatkozatában mindazokat, 
mik annak levelében foglaltatnak, magáévá tette. 

Kossuth Lajos mint hitét állitotta, hogy az 
uralkodóháznak uralma Magyarország független
sége s önállásával incompatibilis. Ha e nyilatko
zatát a betű szigora szerint veszszük, az igaz; s hi-
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vatkozom a történelemre, s felszólítok bárkit e 
teremben, mutasson nekem időszakot negyedfél 
század óta, melyben, mióta az uralkodóház trónra 
lépett, Magyarország önállását és függetlenségét 
nyugodtan élvezhette volna. {Fölkiáltások: A dolog
ra!) Hogy Magyarország függetlenségét és önál
lását az uralkodóház alatt nem élvezhette, bizonyít
ja, hogy már I. Ferdinánd idejében panaszok ke
rültek az országgyűlések elé arról, hogy a nemzet 

I német tanácsolok befolyásával kormányoztatott. Bi
zonyltja ezt hosszas története 1606—1711 azaz 
Bocskaytól II. Rákóczy Ferenczig folytatott, ugy 
szólván szakadatlan függetlenségi harczoknak. Bi
zonyítják, hogy többet ne említsek, a számtalan 
sérelmi panaszok, melyek minden országgyűlés 
alkalmával felhozattak. Bizonyítja azt azon (Zaj) 
átkos munkája a reactionak, melyet 1848-ban a 
nemzet ellen támasztott. Bizonyitia a nemzetnek 
azon meggyőződése, melynek —• ki kell monda
nom — az 1849-i april 14-dikei határozat adott ki
fejezést, {Nagy zaj. Föl kiáltások: Rendre l) azon ha
tározat, melyre sokan szavaztak azok közül, kik 
most ott ülnek, a jobb oldalon, (Nagy zaj. Rendre! 
Elnök csönget) sőt még azok közül is, kik most a 
miniszteri padokon ülnek. 

Elnök {csönget) : Az elnöknek joga van bár
mikor szólni. Most e jogot igénybe veszem. Ki kell 
mondanom, hogy az ország- érdeke azt hozza ma
gával, hogy főleg a jelen körülmények közt a 
múltra fátyolt vessünk. (Helyeslés.) 

B o b o r y K á r o l y : Igenis, fátyolt vessünk! 
Kívánom, és kérem én is, hogy fát}^ol vettessék a 
múltra; sőt azt, mondom, még maga Kossuth La
jos is fátyolt vetett a múltra. (A dologra!) Bizo
nyítom ezt magának Kossuth Lajosnak leveléből: 
{Nagy zaj. A dologra!) mert ugyan Kossuth La
jos levelében ezt is mondta: „Ha nemzetünk 
1848-hoz békés utoa eljut, lesz oka többet nagy-
szenvedések árán nem merényleni;" s — úgy
mond ismét: — „Ha az 1848-iki alkotmány helyre-
állittatik és megtartatik, az én incompatibilitási hi-
temmeg lesz czáfolvas a nemzet elégedett lesz." (Fol-
kiáltások: Eláll! A dologra!) Ezt mondotta Kos
suth Lajos azon levelében, melyben incompatibili
tási hitét nyilvánította. — Ez igy levén, {Nyugta
lanság) azt gondolom, azon értelmezés szerint, mint 
Kossuth Lajos azt vette, Magyarország független
ségének s önállásának az osztrák uralommal ösz-
szeférhetlenségéről nyilatkoztatott hite sérelmes
nek nem vehető. Mert, kérdem önöket, a közösögyi 
munkálatnak, melyet elfogadtunk, mi volt eredete 
és indoka ? Mért akarunk hozzájárulni a közös 
költségekhez? {Fölkiáltások: A dologra!) A dolog
hoz szólok ! Nem csupán generositásból járulunk 
hozzá, hallottam itt számtalanszor mondani, nem 
is generositásból akarjuk elfogadni az államadós-
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ságokat, melyek jogilag bennünket nem terhelnek, 
hanem azért, mivel, mint állíttatik és való, Magyar
ország önállása és függetlensége eddig csak papi
roson volt. Ennélfogva Kossuth Lajos hite mind
nyájunk által igazolva van. {Nagy zaj'. Fölkiáltások : 
Elég már az apotheosisbó!) Kérem kihallgattatni 
magamat, én is kihallgatok másokat! Kossuth La

jos azt állítja, a mit állítok én is . . . (Derültség.) 
Ezt nem kell nevetni, uraim ! (Fokozott derültség.) 
Azt be is bizonyítom. Azt állítja nemzetünk nagy 
része; azt állítja Vácz városa a kerülete azon tény 
által, hogy követjévé megválasztotta; azt állítja azon 
legújabb tény, hogy Kolozsvár, Erdély fővárosa. . . 
(Derültség. A dologra!) A dologra beszélek, de önök
nek nem tetszik! . . . Kossuth Lajos fiát képviselő
jévé választotta, noha ez előleg kinyilatkoztatta, 
hogy ö az 1848-diki törvények alapján áll és 
esak ily alapon foglalhatná el székét. Tehát tudták, 
hogy Kossuth L., ugy az idősb mint az ifjabb, nem 
fognak megjelenni; hanem ez által nyilatkozatot tet
tek azon elvró'hmely elv mellett vagyok én, és töb
ben e házban, azon elvről, miszerint Magyarorszá
gon az uralkodóháznak csak ugy fog lenni boldog 
és nyugodt uralkodása, ha az 1848-ki törvények 
magok teljes épségében helyreállíttatnak. (Zaj.) 
A közösügyi törvénynek mint törvénynek meg
hajlok; (Derültség. Ah?) hanem, mint már kimon
dani nekem és elvtársaimnak alkalmunk volt: a 
közösügyi törvény minket mind a mellett meg-
nem nyugtat, mert látjuk, (Nagy zaj) hogy az 
országban ugyanazon elvben, melyben va
gyok én, vannak mások, és számtalanok, ez
ren és ezren. T. i. az országot csak akkor tart
juk önállónak és függetlennek, ha egyszers
mind az önállás és függetlenség minden biztosíté
kait birja. Ellenben egy más vélemény, a többség 
véleménye az ország önállása egy részét feláldozza 
azért, hogy önállása más részét mintegy kegye
lemből élvezhesse. Nem mondom, hogy ezt má
sok, magok átlátása szerint, nem okosan cselek
szik; (Fölkiáltások: Okosanl) de szerintem,nem tar
tom, hogy függetlenség- és önállásra reményt táp
lálhatunk, feladván annak minden biztosítékait. 

Ez így levén, azt mondom, hogy Kossuth 
Lajos szavai, amint azok irva vannak, és a mint 
maga szavait magyarázza, nem adhattak jogot a 
belügyminisztériumnak arra nézve, hogy e miatt 
Eger városát megrója. Egyébiránt pedig Eger 
városa nem tett egyebet, mint a mi szabadságában 
áll mindenkinek: nyilatkozott elveiről. A véle
ményszabadság a szabadságnak első feltétele; ez oly 
hatalom, melyet semmi hatalom el nem nyomhat; 
sőt ha közvéleménynyé emelkedik, minden hatalmat 
porba dönt. (Folytonos zaj.) Én tehát nem látok 
semmi törvényességet a minisztérium ezen eljárá
sában. Es mert épen a minisztériumnak ezen eljá

rása hivta fel a reactiot, arra nézve, hogy Kossuth 
iránt azóta több oldalról, már az ujabb választá
sok által is nyilatkozatok tétettek, ez eljárás nem 
volt czélszerü, mert előidézte e vitákat e házban, 
melyek bizonyosan nem fognak , lecsendesitésül 
szolgálni. Ennélfogva a belügyminiszter úrnak 
Almásy képviselő interpallatiojára adott válaszá
val megelégedve én sem vagyok. (Nagy zaj.) 

T ó t h V i l m o s : T. ház! Mielőtt a szőnyegen 
levő kérdéshez érdemileg hozzá szólnék, köszönetet 
mondok Almásy Sándor képviselő úrnak, ki a 
belügyminiszter úr által adott feleletet kielégítő
nek nem tartván, alkalmat szolgáltatott ezen vitára, 
melynek, bármiként végződjék is, azt hiszem, azon 
gyakorlati eredménye lesz, hogy e vita folytán 
hozott határozat, habár csak részben is. véget fog 
vetni azon kétes állapotnak, mely a felelős kor
mány és a inunicipiumoknak egymáshoz való indefi-
niált viszonyából keletkezik, és melynekhuzamosb 
ideig tartó fenállásanem csak a közjó kárára volna, 
de jöhetnek oly körülmények, melyek közt az egyik 
vagy másik institutio megsemmisítésére is szolgál
tathatna indokot. (Helyeslés.) 

Azért magára a kérdésre, mely az: vajon 
kielégítő-e a belügyminiszter úr által a tett 
interpellatiokra adott válasz, vagy nem'? vagy
is helyes volt-e a minisztériumnak eljárása, mi
dőn Heves megyében, ismert végzése után, ren
deleteinek végrehajtását királyi biztos által esz
közölte ? 

Többen a tisztelt bal oldal tagjai közül ezen 
eljárást nem csak törvénytelennek, de helytelennek, 
okszerűtlennek nyilatkoztatták. Én magam részé
ről a kormány ezen intézkedését igenis helyesnek, 
(Zaj) a szokások s törvények szerint alkalmazott
nak, és ez esetben épen elkerülhetlen szükségesnek 
találtam, és találom daczára azon argumentumok
nak, melyek ellenében ma itt felhozattak. 

Hogy melyik nézet helyes a kettő közül, an
nak megbirálhatására, különösen azok után, mik 
az előttem szóló által ép e perczben mondat
tak, igen szükségesnek tartom a multakra, ugy a 
mint azok egymás után következtek, kissé vissza
pillantani. 

Midőn az alkotmány helyreállításával Magyar
ország kormánya a kormányzatot átvette, nem 
volt sürgősebb feladata annál, hogy az országgyű
léstől a municipiumok helyreállítására nézve fel
hatalmazást kérjen. 

Tette ezt egyrészt azért, mert a törvénynek 
kívánt hódolni; tette másrészt azon hitben, mert 
ez által a közohajtásnak vélt eleget tenni; de tette 
végre azon reményben, hogy a municipiumok, föl
fogván a jelen átalakulási korszak összes nehéz
ségeit, â  kormányt nehéz feladatában támogatni 
fogják. És ha visszapillantunk az országgyűlés 
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mindkét házának akkor folytatott tanácskozására, 
azon meggyőződést fogjuk belőle meríteni, misze
rint ugyanazon hit és remény lelkesítette mindkét 
ház tagjait akkor, mikor a kormánynak a kivánt 
fölhatalmazást megadták. 

Nem lehet tagadni, hogy emelkedtek akkor is 
hangok és kételyek, vajon a municipiumok nem 
fogják-e törvényes hatáskörüket áthágni s ez által 
a békés kiegyenlítés menetét megakasztani ? de a 
kormány e kételyeknek helyt nem engedett, meg 
levén győződve, hogy mig az 1861-iki vármegyék, 
melyekre hivatkozás történt, a törvénytelen 
kormány rendeleteit nem teljesítették, addig az 
186 7-iki vármegyék a nép szabad választása alap
ján egybegyűlt országgyűlés többségéből alakult 
törvényes kormány rendeleteit teljesíteni és őt is
tápolni fogják, és be fogják bizonyitani azt, mit 
annyi jeles publicista kétségbe vont: hogy a fele
lős kormányzat a municipalis rendszerrel össze
egyeztethető; és ennek bebizonyítását részemről 
igen szükségesnek tartom, mert ha ez nem történnék 
meg, igen természetes, hogy a törvényhozás kény-
telenitve látná magát egyik vagy másik institu-
tiot elejteni. (Felkiáltások: Nem ugy van!) De igen 
is ugy van. Már pedig hogy a kettő közül melyiket 
adná fel ez esetben a nemzet, arra nézve magam
ban kétséget nem táplálhatok, visszapillantván 
azon alkotmányos küzdelmekre és vajúdásokra, a 
melyek e hazában 1790 óta történtek, azon korszak
ra, a midőn a megyei élet leginkább virágzott, és a 
nemzet mégis fenhangon kivánt felelős kormányt, \ 
kívánta pedig akkor, a midőn alig remélhette, mi
szerint e kormány egyszersmind parlamentális 
lesz. {Helyeslés). Nem lehet tag-adni, t. ház, hogy a 
municipiumok igen kevés kivétellel e várakozás
nak teljesen megfeleltek és a kormányt a legloya-
lisabban támogatták. (Zaj, ellenmondás a bal oldalon.) 
De nem lehet tagadni viszont azt se, miszerint 
a magyar kir. felelős kormánynak magatartása, a 
municipiumokhoz bocsátott rendeletei, ugy tar
talom-, mint modorra nézve olyanok, a melyek leg
fényesebb bizonyitékát adják annak, hogy a kor
mány a municipiumok önkormányzási jogát tisz
telni tudja és akarja. (Helyeslés a jobb oldalon.) S 
habár hozattak is némely megyék és városok által ! 
oly határozatok, melyekre a kormány méltó aggó- I 
dalommal tekintett, mindazáltal az erősebb rend- ) 
szabályok alkalmazását gondosan kerülte. Fontos 
oknak kellett tehát előtérbe lépni akkor, midőn a 
kormány Heves megyébe kir. biztos kiküldését 
időszerűnek látta, és épen itt térünk el a t. baloldal 
tagjaitól, mert a kiindulási pont egészen különböző. 

Kossuth Lajos, (Éljenzés a szélső bal oldalon) 
midőn a váczi választókhoz intézett levelében elő
sorolja azon okokat, melyeknél fogva ő a válaztást 
el nem fogadhatja s hazájába vissza nem térhet, 
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felhozza többek közt azt, hogy ő az osztrák ház 
uralmát Magyarország önállásával s függetlensé
gével incompatibilisnak tartja. (Fölkiáltások a bal 
oldalon: Hiszi!) Tehát hiszi. A kormány ezen nyi
latkozatban Magyarország egyik alaptörvényének, 
a pragmatica sanctionak. a mely egy részről az oszt
rák ház uralmát állapítja meg. de másrészt az 
ország jogait, függetlenségét és szabadságát bizto
sítja, megtámadását látta, (Helyes!) gazért rendelte 
el ezen iratnak lefoglalását, ez által manifestálni 
akarván, hogy ezt oly bűnös cselekvénynek tekinti 
(Zaj a baloldalon, ellenmondás), a melynek terjesz
tését, mint a törvénynek őre, meg nem engedheti. 
(Helyeslés.) 

Eger város, daczára ennek, üdvözlő iratot ha-
tárzott intézni Kossuth Lajoshoz, a melyben mig 
egyrészt sajnálatát fejezi ki a felett, hogy Kossuth 
lánglelkét a hazának nélkülözni kell, (Zaj a halon), 
másrészt megnyugvást lel azon saját lelkiismere
téből merített okokban, a melyekkel őket Kossuth 
Lajos meggyőzte, s reményét fejezi ki, hogy nem 
sokára bekövetkezik azon időszak, midőn Kossut-
Lajost saját körében tisztelheti. E levélhez commenh 
tár, ugy hiszem, nem kell. Eger város ezen hatá
rozata által, a kormány meggyőződése szerint, két
szeres bűnt és hibát követett el. (Zajos ellenmondás 
a bal oldalon.) Bűnt követett el az által, mert Kossuth 
Lajosnak a váczi választókhoz intézett levelében 
foglalt elveit magáéinak vallván, ez által a törvényt 
sértette meg; hibát követett el az által, hogy poli
tikai kérdések tárgyalásába bocsátkozva, egy ren
dezett tanácsosai ellátott város hatáskörének kor
látait túllépte. Csiky Sándor képviselő úr a belügy
miniszter úrhoz intézett interpellatiojában azt a 
kérdést intézte, hogy ugyan melyik törvény 
mondja azt, hogy a mezővárosok ily cselekedet 
által törvényes hatáskörüknek korlátait túllépik? 
Felelek e kérdésre. Az 1848. XXIII . t. ez. megha
tározza azon jogokat, melyekkel a királyi városok 
bírnak; a XXIV. t. ez. első szakasza pedig csak 
annyiban alkalmazza ezen XXIII . t. cz-et a ren
dezett tanácscsal biró városokra, a mennyiben azon 
törvényezikk a választásokról, választókról és 
képviselőkről szól.; ugyanazon törvényezikk 2-ik 
szakasza pedig világosan kimondja, hogy közigaz
gatási helyzetök olyan marad, mint annak előtte 
volt. Most, kérem, mondja meg nekem Csiky kép
viselő úr, mikor határozott Eger városa 1848 előtt 
politikai kérdések felett V Mi természetesebb tehát, 
mint az, hogy a kormány Eger eljárásában két
szeres bűnt és hibát látván... (Felkiáltások: Nem bün'J 
Bocsánatot kérek, a kormány bűnnek vette azt, 
(Zaj) hogy a pragmatica sanctio ellen vétettek. 
(Nagy zaj.) Én nagyon csendesen kihallgattam a 
szólókat: méltóztassanak engem is kihallgatni. 

Igen természetes tehát, hogy a kormány szep-
11 
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íember 14-én oly rendeletet küldött Heves 
megyéhez, melyben azt felhivá, hogy Eger váro
sának határozatát, melyben törvényszerű hatás
körét átlépve a politikai tüntetések terére lépett, 
megsemmisítse. Heves megye a helyett, hogy tör
vényes jogait gyakorolni és a kormány rende
leteit teljesíteni sietett volna, feliratot intézett a bel
ügyminiszterhez — de mily feliratot! Nem olyant, 
melyben a kormány rendelete folytán támadt aggó • 
dalmait fejezte volna ki, nem olyant, melyre a kor
mány még egj felvilágosító rendeletet küldhetett 
volna; nem ! hanem határozottan kimondotta feli
ratában azt, hogy Eger városa végzésének meg
semmisítéséhez még azon esetben is, ha az ballé
pést, tévedést követett volna el, a maga részéről 
semmi esetben segédkezet nyújtani nem fog. (He
lyeslés.) Ekkor igen természetes, hogy a kormány 
elérkezettnek látta az időt, megkérni ő felségét, 
hogy Heves megyébe a régi, és az 1848-ik évben is 
sokszoroson gyakorolt szokás szerint akormány ren
deletének végrehajtására királyi biztost küldeni mél
tóztassék. Ez megtörtént: és imeezazon nagybün, 
melyet a kormány elkövetett és a melyért vád alá 
való helyeztetése inditványoztatott. (Helyeslés. Zaj.) 

E tények száraz előadásával be is végezhet
ném előadásomat, mert azt hiszem, hogy ez tökéle
tesen meggyőzi a tisztelt házat arról, hogy a kor
mány helyesen és törvényesen járt el. (Helyeslés 
a jobbról, ellenzés balról.) 

Azok után, miket a cultusminiszter úr Tisza 
Kálmán és Nyáry Pál képviselő urak előadásaira 
válaszolt, magam részéről még valamit hozzá tenni 
szerénytelenség volna; de nem hallgathatok el e-
gyet, mit mind Tisza Kálmán, mind Nyáry Pál kép
viselők mondottak, aztt. i. hogy törvénytelenséget 
követett el a kormány az által, bog}' Heves megyé
nek nem engedett alkalmat arra, hogy másodszor 
is repraesentálhasson. Ugyan kérem, milyen tör
vénytelenséget követett elV Melyik törvény hatá
rozza azt, hogy a megyének kétszer kell repraesen-
tálási jogát gyakorolni? (Zaja bal, helyeslés a jobb 
oldalon.) Nem levén törvény, igen természetes 
dolog, hogy a kormánynak az okszerűséget kellett 
tekintetbe vennie, és felelősségénél fogva önmagá
nak határoznia meg, hogy a fenforgó körülmények-
között szükséges-e azonnal erősebb rendszabályok
hoz nyúlnia vagy nem? 

Nyáry Pál képviselő urnák a cultusminiszter 
úr tökéletesen megfelelt; miután azonban ő annyi
szor szeret a 48-ki eseményekre hivatkozni, (Hall
juk!) szabad legyen mai beszédének a felelős kor
mány és municipiumaink közti viszonyra vonatko
zó részére feleletül csak egy pár sort felolvasnom, az 
1848 kei Közlönynek július 11-kei számából, azon 
vitából, a mely a krasznamegyei képviselőválasztá
sok folytán támadt, s a mely vita alatt Nyáry kép

viselő egyik beszédében következőket mondott: 
(Halljuk!) „Ha az elsőperczet elmulasztjuk, (Nagy 
zaj. Halljuk 1) félek, híjába fogunk hivatkozni a tör
vényre, szabad constitutiora, híjába fogjuk a mi
nisztériumot oly jogokkal felruházni, melyeket 
végrehajtani hatalmában nincs. (Zajos tetszés és 
derültség.) Ha ilyen kérdésekben elhagyja a mi
nisztériumot a ház, akkor a minisztérium semmi; 
pedig el van hagyva, ha amolyan táblabírói fogá
sokkal, (Zajos és hosszas helyeslés és taps a jobbolda
lon. Elnök csönget.) hogyp . o. a municipiumok s 
azoknak mindazon veszedelmes következései még 
megvannak, hogy a minisztérium parancsol, de 
annak senki sem engedelmeskedik, (Elénk helyeslés 
és derültség) ezért feleletre vonni még sem lehet: 
akkor mi egy gyalázatos tréfát űzünk itt, és meg
érdemeljük, hogy ne csak az ország, de az egész 
művelt Európa kipisszegjen. (Hosszas helyeslés és 
taps.) Felelős kormánynyal koketirozunk, s midőn 
arról van szó, hogy valakit feleletre vonjunk, 
azzal állunk elő, hogy a municipiumok még meg
vannak/ ' (Nagy derültség.) Ugyanazon ülésben 
tartott beszédében Nyáry Pál képviselő úr ezt mon
dotta : „Hála Istennek, a megyei omnipotentiának 
már egy kissé nyakára hágtunk.a (Elénk derültség, 
éljenzés.) 

Zárszóul még csak annyit mondok, hogy igenis 
én azt hiszem, miszerint a jelen eset olyan, amely
ben a kormány nem csak a jobb oldal, de azoppo-
sitio támogatására is joggal számolhatott. Mert kí
vánhatnak önök bármit a kormánytól; de azt nem 
kívánhatják, hogy megfelejtkezzék egy perezre is 
a hűségről, melylyel egyaránt tartozik a királynak 
és törvénynek. (Zajos éljenzés a jobb oldalon.) 

Várady Gábor: T. ház! Az igen tisztelt 
cultusminiszter úr mindenek előtt azt mondta, hogy 
Tisza Kálmán indítványa nem képezheti a jelen 
tanácskozások tárgyát, az napirendre kitűzve nem 
levén. Napirendre kitüzetett belügyminiszter úr 
tegnapi nyilatkozata folytán fölmerült tárgy, mely
nek következtében Almásy Sándor képviselő úr 
egy indítványt terjesztett elő. Nem lehet mondani, 
hogy Tisza Kálmán indítványa nem vonatkozik 
Almásy Sándor indítványára. Legkevésbbé lehet azt 
mondani, hogy Tisza Kálmán indítván}- a nincs szo
ros összefüggésben azon tárgy gyal, mely a belügy
miniszter úr nyilatkozata következtében a tanácsko
zás tárgyát képezi. Arra már számtalan esetben volt 
e házban példa, hogy midőn egy előterjesztett indít
vány kapcsolatában külön vélemény terjesztetett 
elő, annak tárgyalásába a ház belebocsátkozott. 
En ugy tekintem Tisza Kálmán inditványát, mint 
az előterjesztett indítványra vonatkozó különvéle
ményt; azonban, ha a tisztelt ház ezt külön indít
ványnak kívánná tekinteni, és külön tárgyaltatni, 
az igen természetesen a jelen tanácskozások fona-
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lát megszakítaná. Azt azonban tisztelt cultusminisz-
ter úr nem indítványozta, hogy e tanácskozás fel-
függesztessék. 

A dolog érdemére térve át, tisztelt ház, nem 
kívánom Heves vármegye eljárását taglalni; nem 
kívánok azon térre sem lépni, melyre a tisztelt ház 
tagjai közül tegnap és ma többen léptek, a mely térre 
lépni s azon téren szabadon mozogni a pár nap 
múlva tanácskozás alá veendő nagyfontosságú 
kérdés praeoccupulása nélkül nem lehet; szorít
kozom tehát szárazon a kormány eljárása helyes 
vagy helytelen voltának kérdésére. S hogy e tár
gyat alaposan megítélhessem, két szempontot kell 
figyelembe vennem : megtartotta-e a kormány az 
általa törvényszegőnek vélt Heves vármegye irá
nyában a hosszas törvényes gyakorlat által meg
állapított fokozatos eljárást, és ha nem, mennyiben 
és átalában lehet-e ez indokolható ? és lehet-e in
dokolni a fokozatosság mellőzésével a legszigorúbb 
eljárásra történt átugrást? 

A kormány a minden körülmény között, de 
különösen jelen viszonyainkban nélkülözheti énül 
szükséges fokozatosságot mellőzte. Az általunk 
méltán és alappal megtámadott eljárást a rend
reutasításnak kellett volna megelőzni, ha ugyan 
ennek a kormány helyét látta, és csak ezt követ
hette volna nézetem szerint a kormánybiztos ki
küldése s a vizsgálat megrendelése. Azonban a 
t. minisztérium nem kormánybiztost, hanem királyi 
biztost küldött ki, és minden kihallgatás nélkül 
jónak látta Hevesmegye"bizottroányát azért, mert 
egyszer felirt, felfüggeszteni. 

Mielőtt a második kérdésre áttérnék, t. ház, 
meg kell jegyeznem, miszerint a tisztelt belügymi
niszter úr azon nézetét, hogy a kormány a kérdés
ben levő intézkedésével az enyhébb eljáráshoz 
nyúlt, egy átalában nem oszthatom. 

Nézetem szerint, t. ház, legszigorúbb eljárás 
az, midőn a vádlott kihallgatás nélkül ítéltetik el ; 
az ítélet szelíd volta, vagy azon körülmény, hogy 
talán legközelebb megkegyelmezés fog bekövet
kezni, semmit sem von le ezen eljárás szigorúsá
gából és legkevésbbé sem enyhiíheti a védelemtől 
megfosztás által okozott sebeket. Míg a legszigo
rúbb ítélet is fulánkját veszti az által, ha a törvé
nyes formák megtartattak s a vádlott a védelem
től megfosztva nem lőn. A minisztérium tehát 
nézetem szerint a legszigorúbb eljáráshoz nyúlt. 

I ly szigorra, mondhatom, legszigorúbb eljá
rásra ok vagy alap nem volt, akár Hevesmegye 
viszonyait, akár az ország hangulatát tekintjük is. 

A kormány eljárása se a törvényben, se a 
politikai viszonokban nem találhatja meg indo
kolását. 

Azonban mindezt, t. ház, fel lehet róni az 
emberi téves felfogásnak is, bár a kormány az em- j 

béri téves felfogás okozta cselek vényei ért is fele
lős. De van egy, mi iránt a kormánynak, midőn 
ezen intézkedését tette, legkisebb kétsége sem le
hetett, és ez az, hogy eljárása a terrorismus jelle
gével bír. (Mozgás a jobb oldalon.) 

A municipium autonómiáját, t. ház, a legna
gyobb féltékenységgel őrizzük mindnyájan, és ezen 
municipalis autonómia jelenleg megtámadtatott, 
minek következtében a megyék inkább az általok 
törvényteleneknek vélt rendeleteket is végre fogják 
hajtani, mintsem legdrágább kiucsöket, az önkor
mányzatot, habár csak rövid időre is, veszélyeztet
ve lássák. 

A felirás jogának gyakorlata alkotmányos 
jog gyakorlata, és a megyék képesek lennének 
inkább lemondani ezen alkotmányos jog gyakor
latáról, mintsem ezen jog egyszerű gyakorlata 
miatt a bizottmány felfüggesztésnek, ezen félhalál
nak Damokles-kardja mindig fejők felett le
begjen ! 

Ezért mondottam, t. ház, hogy a kormány a 
terrorismus terére lépett. 

És mikor lépett ? Midőn az ország nyugodt, 
midőn a nemzet az eseményeket szorongó kebel
lel bár , de mindenesetre nyugodtan, a contem-
platio egy nemével szemléli; midőn a kormány 
bizalommal árasztatik el ; midőn arról van szó, 
hogy a municipium autonómiája mikép hozassék 
öszhangzásba a felelős kormányzat rendszerével 
mindkét institutionak megcsonkitása nélkül. Való-

• ban, tisztelt képviselőház! ha a kormány jelen el
járása ezen öszhangzásba hozatalra egyik kísér
let lett volna. ugy ezen kisérlet meghiúsításáért 
nem fognék könyeket ejteni. {Zaj.) A kormány 
ily pillanatban nyúlt erőszakos, nézetem szerint a 
legszigorúbb eljáráshoz, midőn az egész országban 
csendesség honol, nem mondom, hogy a megelé
gedésnek csendje, hanem a feszült várakozásnak 
csendje. (Helyeslés a bal oldalon) Ily pillanatban 
nyúlt a kormány azon rendkívüli eljáráshoz, mely 
után már csak a kivételes állapot különböző foko
zatai következhetnek. (Helyeslés a bal oldalon!) 
Nem hiszem, hogy a tisztelt kormány adatot kí
vánt volna ezen eljárás által arra szolgáltatni, 
hogy a municipiumok autonómiája a felelős kor
mányzati rendszerrel összeférhetetlen; de hogy 
az mégis adat és kétélű fegyver a megyei muni
cipiumok autonómiája és a felelős kormányzati 
rendszer ellenzőinek kezében, az kétségtelenül áll. 

Én tehát, t. ház ! a kormánynak azon eljárá
sát, melynél fogva Heves vármegyének autonó
miáját — az 1848. 16. törvényczikk zárszavaiban 
foglalt kifejezés ellenére, a melyre a tisztelt köz
oktatási miniszter úr is hivatkozott, hogy t. i. „a 
megyék az alkotmányos szabadság védbástyái" — 
az első felirat következtében tett legelső intézke-

11* 
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dése által lerombolta; a kormánynak azon eljárá
sát melynél fogva a megyei bizottmánynak az 
idézett. 1848. 16. törvényczikkben körülirt hatás
körét, habár csak rövid időre is. hatályon kivtil 
helyezte, és pedig előleges kihallgatás, vizsgálat 
és ítélet nélkül; végre a kormánynak azon eljárá
sát, mely épen a jelenlegi átalakulás idejében, a 
törvényhatóságok organisatiójának küszöbén egy 
veszélyes és törvényellenes praecedenst foglal ma
gában : nem helyeselhetem, s azért Tisza Kálmán 
indítványát pártolom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Vay Béla b . : A belügyminiszter úr tegnapi 
felelete szerintem tökéletesen igazolta az eljárást 
Heves megye irányában, és én ezen válaszszal az 
Alinásy képviselőtársam interpellatiojára meg va
gyok elégedve: kénytelen vagyok azonban ez 
alkalommal kijelenteni, hogy igenis nem vagyok 
megelégedve azzal, hogy most, midőn idő szerinti 
hivatásunk a parlamentáris felelős, kormányzatot 
a megyei szerkezettel öszhangzásba hozni, a né
mely megyékben történtek oda látszanak mutatni 
s azon nézetet látszanak igazolni, hogy felelős 
kormány és megyei szerkezet egymással össze 
nem férhetnek. 

Az alkotmányosságot, uraim, valamely or
szágban ma legjobban jelzi annak minden nem
zet nézete szerinti legbiztosabb garantiája: a par-
lainentális felelős kormány. Annak hive vagyok 
én is, és szeretném azt hazánkban megszilárdulva lát
ni ; de hogy azért lemondjunk azon régibb garan-
tiájáról alkotmányunknak, a mely megyei antonor 
miánkban áll ; hogy azért, mert a parlamentális 
felelős kormányzatban egy ujabb garantiáját bir-
juk alkotmányunknak, eldobjuk magunktól azon 
paizst, mely századok óta fölfogta alkotmányunkat 
s önállásunkat sújtani akaró minden csapást; hogy 
azért lemondjunk arról, mi a nemzet történeti éle
tébe beszőve annak valódi második természetévé 
vált, arról a régibb és biztos garantiájáról alkot
mányunknak a municipiumokról: ezt, lígy hi
szem, e házban talán senki sem kívánná. 

Ily körülmények között kérdem, mi a köteles
ségünk ? Nem-e az, hogy hivatva levén hazánk 
alkotmányának megszilárdítására, elfogadjuk és 
fölhasználjuk mind azt, mi e tekintetben erre kí
nálkozik: midőn ugyanis egy garantia helyett 
kettő kinálkozik, ne válaszszunk a kettő között, 
hanem két kézzel ragadjuk meg mind a kettőt? 
Nem-éaz, hogy midőn látjuk, hogy alkotmá
nyunknak ezen két biztositéka talán némi ellen
tétben áll egymással, igyekezzünk azokat kölcsö
nös engedmények által öszhangzásba hozni, hogy 
igy mindkettőnek csak azon irányát hagyjuk meg, 
mely az alkotmány valódi biztosítására szolgál? 
nehogy, uraim, igaz legyen azon példabeszéd: in-
ter duos litigantes tertius gaudet; nehogy a fele

lős kormány és az autonóm megye, midőn ugyan 
mindkettő az alkotmány helyreállítását, megszi
lárdítását czélozza, de a feletti joguk és a mód 
fölött czivódván, ez által szegény hazánk alkot
mányát újra az absolutismusmak dobják oda 
martalékul! 

Midőn tehát én hivatásunknak és.kötelessé-
i günknek ismerem hazánk alkotmánya megszi-
I lárditása tekintetéből , úgy a parlamenti felelős 
! kormányzatot érvényre juttatni, mint a megyei 
Í munieipiumokat is fentartani, nem helyeselhetem 
i azon időszerűtlen oppositiot, mely némely me

gyében minisztériumunk iránt nyilvánult, sőt any. 
' nyira megy, hogy a felelős kormány rendeletei-
j nek végrehajtását is megtagadja. Lehetetlenné vál-
í nék igy, uraim! a kormánynak a felelősséget 
; magára vállalni; sö't tovább megyek, midőn azt 

állítom, hogy a megyék ily eljárása bizalmat
lanságot árulna el az országgyűlés irányában, 
mert kétkedni látszanának, miszerint a kormány 
irányában netaláni jogos követeléseik és sérelmeik 
orvoslását az országgyűlés által törvényesen esz-

j közölhessék. 
Magva vettetnék el igy, uraim, egy oly vi-

I szálynak, mely a felelős kormányzatot, a megyei 
j autonómiával együtt, egyszerre lehetetlenné tenné. 
: Vagy elnyelné e viszályban a felelős kormány a 

megyék autonómiáját, a megyéket fictiová dépar-
tement-okká alakítván, és mi szabadságunk 

! régi várának utolsó csonka tornyát látnók ledőlni, 
I n ° g y annak köveiből az új palota falait rakják 

fel, midőn még nem tudjuk, fog-e az úgy tudni 
daczolni minden idővel; vagy pedig megfor
dítva a felelős kormányzat válnék lehetetlenné az 
engedni nem akaró és győzelmes megyék által, 
azaz . megölné növésében az ifjú tölgyet a régi 
óriási terebély cser árnyéka, s midőn majd ea 
korhadtan, századjaival együtt, földre dől, nem 

i volna ifjú óriás, mely az erdő díszét pótolná; 
i v a g y pedig végre folytonos küzdés a felelős kor-
; mány és a municipiumok között végre anarchiára 

vezetne, az anarchiának pedig természetes követ
kezése a szabadság veszte, az absolutismus: úgy 
járnánk ekkor, mint a két küzdő szarvas, melyek 
ágay szarvaikkal felbonthatlanúl összefonódván, 
mások ellen többé magokat védelmezni nem tud
ták s az erdők vadainak estek áldozatul. 

Én tehát a most némely megyékben a mi
nisztérium ellen nyilvánuló különös oppositiot idő
szerűtlennek tartván, a jelen esetben a belügymi
niszter úr által Heves megye ellenében követett 
eljárást az általa tegnap adott válaszban iga
zolva látom. (Helyeslés jobb felölj 

Halász Bo ld i z sár : (Zaj.) T. képviselőház! 
Ha a béketűrés kimerült, hozzájárulok, hogy hol
napra hagyjuk a tárgyalás folytatását. (Felkiátiások: 
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HaUjuk f Folytassuk ! Végezzük \) A közoktatásügyi 
miniszter ma, tegnap pedig Deák Ferencz úr 
kijelentették azt, hogy igen nagy fontosságú kér
désről van szó. És miniszter úr jeles, a köz
pontosítás elvére fektetett beszéde folyamá
ban megszüntetni óhajtotta azok aggodalmát, kik 
féltik a municipalis jogokat egy részről, valamint 
azoknak aggodalmait is más részről, kik veszé
lyeztetve látják a parlamentális kormányformát. 
(Zaj.) Tökéletes igazsága volt; de én még egy 
harmadik nagyfontosságú kérdést intézekhozzá,t.i. 
el van-e törölve már az 1790-ik 12 t. czikk. mely azt 
mondja: „törvényt alkotni, magyarázni, eltöröl
ni csak az országgyűlésnek és koronás királynak 
lehet"? Ez a harmadik, a két elsőnél még sokkal 
fontosabb közjogi kérdés. Annál inkább, mert a 
megyéket illetőleg a tisztelt minisztérium, ugy lát
szik, megfeledkezett arról. 

Felszólásom (miután követve elvtársaim pél
dáját, Kossuth Lajos kérdéses levele érdemébe 
most bocsátkozni nem akarok) leginkább azon el
vek czáfolatára fog vonatkozni, melyeket a tisztelt 
miniszter és Tóth Vilmos képviselő urak állították 
öl. Zaj. Szavazzunk!) 

Azon állításra vonatkozólag, minha t. i. 
Eger városa túlterjeszkedett volna az őt tör
vény szerint megillető politikai jogokon, én kí
vánom megjegyezni, hogy Eger városa nézetem 
szerint nem terjeszkedett túl törvényen alapuló 
hatáskörén. 

Tóth Vilmos képviselő úr felolvasta ugyan 
azon törvényt, t. i. az 1848. 24. t. czikket, mely 
a rendezett tanácsú községekre, a királyi városokra 
vonatkozó 23-ik czket, a mennyiben az a képvi
selőkről és választásokról szól, alkalmazza; hanem 
miután mellőzte a hivatkozott 23-ik t. czikket, 
mely pedig az ily városok községgyüléstartási és 
igy tanácskozási jogát biztositja: van szerencsém 
azt, t. i. az 1848* X X I I t, 23. §-át felolvasni, 
mely igy szól: „A képviselők, közgyűlése
ken, személyenkint tanácskozási joggal és ha
tározó szavazattal bírnak" : mert e szerint nem 
jehet kétségbe vonni azon jogokat, hogy közgyű
léseket tarthassanak s politikai kérdések felett is 
egyzőkönyvileg nyilatkozhassanak. 

Igazsága volt tehát Nyáry Pál képviselő úr
nak, midőn az efféle községet, habár nem is mint 
hatóságot, de mint a törvényben olyannak elismert 
testületet, politikai vélemény nyilvánítására jogo
sítottnak jelentette. Hiszen ezt egyes egyénnek 
vagy együtt népgyülésileg tanácskozó többeknek 
is szabadságukban van saját felelősségökre meg
enni. (Nagy zaj.) 

T. ház ! Ha a bal oldal szenvedőleges helyzetét 
leszavaftatásunk által érezni kénytelenek vagyunk 

ÜLÉS. (Okt. 81, 1867.) 85 

is, u g y hiszem, azzal a többség beérheti; kihallgat-
tatásunkat azonban jogosan követelhetjük, a mint 
hogy követelem is. (Elnök csönget.) 

T. ház! Miután az 1848-ik III . t .cznek(pedig 
épen a minisztériumról szóló) 10-dik §-aigy szól: 
„ Ki a törvény által alkotott valamely hatóságot, vagy 
testületet rágalmakkal illet, két évig terjedő fog
sággal és 100 ftig emelkedhető pénz birsággal bün
tettetik ;a midőn tehát Eger városa, mely a fenteb
biek szerint legalább is a törvény ótalma alatt 
álló testület, közigazgatási utón a honárulás bor
zasztó bűnével nem csak vádoltatik, hanem el is ma-
rasztaltatván, részben megkegyelmeztetik (mi pedig 
a felségi jogok közé tartoznék): ez az eljárás, bo
csásson meg a tisztelt minisztérium, ha kijelen
tem, miszerint — őszintén szólván — legszelidebb 
kifejezéssel is rágalomnak mondható. 

Igazsága volt tehát Várady Grábor képviselő 
úrnak is, midőn Eger városának a honárulás bű
nével kihalgattatlanul történt vádoltatását, sőt mind
azoknak, kik netalán hasonló bizalmat szavazná
nak meg, bűnrészesekké már előre történt kineve
zését terrorizmusnak, elrémitésnek nevezte: mert 
annyi igaz marad, hogy a H. T. K. I. 9., mely a 
kihallgattatlanul leendő elitéltetést tiltja, eltörölve 
még nincs. 

Ezt csak azért hoztam fel, hogy indokoljam 
azoknak nézetét, kik azt tartják, hogy a minisz
térium a fenforgó esetben nem törvény szerint, 
hanem önkényesen járt el. 

Áttérek most a tisztelt cultusminiszter úr elő
terjesztésére. S megvallom, hogy az, a mit ő mon
dott, igen szép elméleti polémia volt. (FölkiáÜísok : 
Praktikus volt az!) Részemről azonban a tárgy ér
demébe, vajon t. i. a parlamenti felelős kormány
zat mennyiben egyeztethető össze az eddig fenálló 
megyehatósági jogokkal, bocsátkozni jelenleg nem 
tartom időszerűnek. Majd akkor, ha a municipiu-
mokra vonatkozólag törvényjavaslat fog a ház elé 
terjesztetni, érdemes lesz e tárgyról bővebben szó
lani : mert az csakugyan nagy kérdés, vajon ösz-
hangzásba lehet-e hozni a municipiumokat a felelős 
kormányzati rendszerre], illetőleg, hogy a mosta
niakhoz hasonló jogok mellett lehet-e azokat egye
síteni ? 

Egyébiránt az általa indokul fölhozott tör
vényből (a kérdést elvileg véve szemügyre) az tű
nik ugyan ki (Derültség), mintha a kormány eljá
rása törvényes volna; (Élénk derültség) de engedje 
meg a tisztelt képviselőház, hogy én is idézzek 
egy a megyék régi jogait biztosító törvényt, melyet 
miniszter úr mellőzni jónak látott. Az 1848-iki 3 t. 
ez. 26 §-a igy szól : „Az ország minden törvény
hatóságának eddigi törvényes hatósága ezentúl 
is teljes épségben fentartandó." Mittesz-ez? Annyit 
tesz, hogy azoknak hatásköre megmarad mindad-
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dig, míg törvényhozási utón meg nem változtatta- j 
tik. És épen ezen törvény az, mélyet a miniszté
riumnak mellőzni, illetőleg — mint azt Tóth 
Vilmos képviselő' úr jogosnak tartja — már most 
közigazgatási utón a megyei szerkezetet, a fele
lős kormányzattal öszhangzásba hozni nem 
volt szabad. Mert — mint már érintem — ez a tör
vényalkotás terére tartozik. (Zajos ellenmondás a 
jobb oldalon.) 

Egyébiránt, miután közoktatási miniszter úr 
jndokul azt is méltóztatott felhozni, mennyire in-
compatibilis a hajdani megyei szerkezet a parla- J 
mentális kormányzattal: legyen szabad kérdez- j 
nem: lehet-e a világon nagyobbszerü ineompati-
bilitás mint a népképviselet és a főrendiség ? Ké
rem tehát a minisztériumot, hogy miután erről le-
hetlen, hogy maga is meggyőződ véne legyen, ter-
jeszszen, valamint erre, ugy a megyei szerkezetre 
vonatkozó javaslatokat minél előbb a ház elé. 
Ez sokkal ezélszerübb lesz, mint önkényesen tenni j 
azt, mit, a ház többségét tekintve, törvényhozási j 
utón is eszközölhet. (Zaj, ellenmondás.) 

Nem vitatkozom a fölött, vajon a kormány
nak joga van-e kir, biztosokat kiküldeni. Csak 
arra vonatkozólag fogok pár szóval észrevételt ten-
ni, a mit Tóth Vilmos úr t. képviselőtársam Nyáry 
Pál beszédére, az 1848-dikiKözlönyből fölolvasott. 
(Halljuk!) Nagy különbség van a mostani és ak
kori helyzet közt. (Felkiáltások : Igaz! Hosszan tartó 
élénk derültség.) Akkor a haza veszedelemben volt 
s a munieipalis jogokat a haza ellen akarták föl
használni némely megyék ; a felírási jogot most 
az alkotmány védelmére használják. (Fölkiált ások ! 
Nem áll /) 

Ugy hiszem, jelenleg csak arról lehet szó, 
vajon kikerülhetlen és törvényes volt-e egy 
teljhatalmú, feltétlen engedelmességet követelhető 
királyi biztosnak Heves megye nyakára való kül
dése? Szerintem nem volt az, a mennyiben ez 
nem más, mint egy kis alkotmányos ostromálla
pot, mely az alkotmányt (á la provisorium) felfüg
geszti. 

Tisztelt képviselő Tóth Vilmos azt a kérdést 
intézte a bal oldalhoz : mondaná meg, melyik tör
vényben van megírva az, hogy szabad-e, vagy 
hányszor lehet a megyéknek a minisztériumhoz 
felírni? Erre azzal az ellenkérdéssel felelek: legyen 
szíves kijelölni azon törvényt, melyben meg va
gyon irva, hányszor lehet a minisztériumnak, ille
tőleg lehet-e törvénytelen rendeleteket a megyék
hez intézni és azoknak végrehajtását teljhatalmú 
királyi biztosokra ruházni ? (Élénk derültség.) 

Egyébiránt arra a túlsó oldalról jövő kérdés
re, hogy hát szerintem hányszor lehet a megyék
nek felírni ? azt felelem, hogy legalább három

szor, mert „ omne trinum perfectum." Mert az ál
tal vagy a megye fog felvilágosittatni, v a g y a mi
nisztérium mondja el a „doluit paterno cordi 
nostro-"t. 

Én, t. ház! a minisztérium eljárásában nem 
annyira szándékos törvénysértést, mint inkább a 
felelősség olyanforma hibás magyarázatát lá
tom, mint a minisztérium Eger városa és Heves 
megye eljárásában találta; s miként ő a törvény 
szigorát alkalmazni nem akarta, én sem akarom. 

Ennélfogva nem tartom nagy fontosságúnak 
e kérdést, hanem kérném a tisztelt minisztériumot, 
méltóztassék a megyék rendezése iránt mielőbb 
javaslatot terjeszteni a ház elé, s mindjárt tisztá
ban leszünk. A megyék is, a minisztérium is tudni 
fogja a netovábbot. Részemről, t. ház, valamint a 
közösügyi törvényt nem szaA^aztam meg, nem is 
tartom azt helyesnek, de ha már egyszer törvény , 
kötelezőnek ismerem ugyan, de alig várom, hogy 
jobbal váltassék fel. 

A mi a megyéknek törvény utján való rendezé
sét illeti, én cultusminisz ter úrnak a központosítást 
kitüntető igen jeles elméleti előadásából látom, 
hogy ha elvei a házban keresztülmennek — pe
dig bár (Zaj) próféta nem vagyok, (Derültség) ugy 
látom, hogy a mostani viszonyok közt keresztül
mennek — szép kevés lesz az, mi a megyéknek 
régi munieipalis jogukból fenmarad. Nem oda 
mutat-e az, hogy a t. miniszter úr azt jegyzé meg, 
hogy ha a megyék eddigi jogai nem korlátoltat
nak, a parlamentális felelős kormányzat phrazisnál 
nem egyéb? Van benne valami.De én meg"viszont 
azt vagyok bátor kérdezni a miniszter úrtól, hogy hát 
a miniszteri felelősség nem phrazis-e? nem olyan-e, 
mint a czigánynak rákja, mely nem a kosárban, ha
nem csak alevélben, apapiroson volt meg? (Zaj. Hall
juk !) Megmondom miért bocsássanak meg őszinte
ségemért) : azért először, mert netaláni botlásai fö
lött itéló'elsőbiróy(Ajobboldalra mutat) a ,,prima in-
stantia!: itt van; és ha— mi alig hihető — Itt meg
kapná az aetiot, hol van a rendes biró, a secunda 
instantia?(iS/eM mutat) Ott a Múzeumban. (Derült
ség.) Gróf Széchenyi Istvánnak szavajárása volt: 
„tisztelet becsület, de igazság is." Nem veheti 
senki rósz néven tőlem, hogy a főrendi táblát 
se mint birót, se mint törvényhozót többé ki
elégítőnek nem tarthatom. íme a minisztérium 
a közösügyi törvényekben (melyeket, reájok hi
vatkozásommal, tökéleteseknek elismerni nem aka
rok) ujjal mutat arra, hogy mi a teendő, mert ott 
közös birodalmi miniszteriutn felelősségét, egy a 
delegation kívül álló szabadon választott (tehát 
nem a kormány kinevezésétől függő) bíróság által 
teszi valósággá. 

Én tehát azon pár szóba vonom rövidén össze 
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beszédemet, hogy Tisza Kálmán követtársam in
dítványát pártolom. [Helyeslés a bal oldalon) 

Elnök [csönget): Még többen vannak a szó
lásra felírva, de az idő eló'haladása miatt az ülést 

ezennel bezárom. A tárgyalást holnapután 10 óra
kor folytatjuk. 

Az ülés végződik d. u. 11/2 órakor. 

CLXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. november 2-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: Bemutattatnak : Nógrád megye kérvénye a sajtóügyi rendeletek törvényhozási pótlása iránt; Kis-Oroszi és 
Tamás falva községek lakosaié községi ügyök rendezése iránt; Baksa József és Haas Károly panasza Baracz Pál ellen; Debreezeni 
Ferenez kérvénye 1848-beli szolgálmányai megtérítéséért; Nánássy Benjámin panasza a debreczeni törvényszék ellen; Mohay János 
kérvénye úrbéri kárpótlásért; Szőke Mihályé 1848-beli szolgálmányai megtérítéséért; a Hajdúkerületé a fögymnaziumi tanulók katona
mentességének kiebbterjesztése iránt. A hevesi ügy fölötti tanácskozás tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
fogja vezetni Diniitrievics Milos jegyző. A szólani 
kívánókat jegyzi Grajzágó Salamon. Az utolsó ülés 
jegyzőkönyve fog fölolvastatni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa az okt. 
31-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

BÓnis Sámuel:' Tisztelt ház! A jegyzőkönyv 
nem lehet más, mint a történteknek hű előadása. 
Igaz, hogy formulázott indítvány adatott be Al-
másy Sándor és Tisza Kálmán képviselők által: 
de én, megvallom, ezen inditványokat csak ugy 
vettem. mint véleményt a jelenleg szőnyegen 
forgó tárgy felett. Arról, hogy ezen indítványok 
kinyomassanak és napirendre tűzessenek, e ház
ban szó nem volt. [Helyeslés.) 

Dimitr i ev ic s Milos j e g y z ő : A jegyző
könyv e szerint fog kijavíttatni. 

E l n ö k : Nógrádmegye közönsége az igazság-
ügyminiszterium által a sajtóügyben kibocsátott 
pótrendeletekre nézve a személyes biztonság és 
tulajdonjog veszélyeztetése miatt aggodalmát kije
lentvén: kéri a házat, hogy az 1848. évi 18. t. ezt 
hiányai minél előbb törvényhozásilag pótoltas
sanak. 

Kis-Oroszi és Tamásfalva szerződéses közsé-
gek lakói szerződéses községeik ügyének rende
zéseért esedeznek. 

Baksa József Mohács város főbírája, és Haas 
Károly mohácsi járási szolgabíró, a Baracz Pál 
neve alatt Csóka Zsigmond ügyvéd által benyúj
tott, az országgyűlésen előadott kérvényt Baranya
megye fenyítő törvényszékéhez mielőbbi vizsgálat 
végett áttétetni, és folyamodókkal is, a koholmány 
és rágalom megtorolhatása végett, közöltetni kérik. 

Debreczeni Ferenez hajdu-böszörményi csiz
madiamester az 1848 évi magyar hadsereg részére 
kiszolgáltatott bakancsok 2135 ftnyi hátralevő árát 
kifizettetni kéri. 

Nánássy Benjámin ügyvéd a Debreczen város 
törvényszéke által ellene elkövetett több rendbeli 
hivatallal visszaéléseket és károsításokat orvosol
tatni kéri. 

Mohay János kolozsmegyei n.-ölési lakos 
kéri volt úrbéri állományainak kárpótoltatását az 
országos alapból eszközöltetni. 

Szőke Mihály debreczeni csizmadia folyamo
dik, hogy az 1848-ban a magyar hadsereg részére 
szállitott lábbeliekért járó 1385 ftnyi követelése 
utalvány oztassék. 

A Hajdúkerület közönsége kéri, hogy a fő-
gymnasiumi tanulóknak a hadkötelezettség alóli 
mentesítésére vonatkozó intézkedés, habár nem 
kitűnő, de legalább kielégítő előmenetelt tanúsító 
tanulókra is terjesztessék ki. 

Mindezen folyamodások a kérvényi bizottság 
hoz tétetnek át. 

Napirenden van a megyei ügy. 
Kudl ik I s t v á n : A Heves megyében közbe-

jöttekre vonatkozólag tett két rendbeli interpella-
tiora a magyar kir. belügyminiszter úr adott 
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válaszában tüzetesen előadta mindazon okokat és 
indokokat, melyek a minisztérium eljárásának 
alapjául és vezérelvéül szolgáltak; itt tehát most 
csak arról lehet szó, vajon ezen indokok kellőleg-
igazolják-e a minisztériumnak Hevesmegye irá
nyában követett eljárását vagy sem'? Én részem
ről ugy találom, hogy igen. 

A felelős magyar kormánynak és autonóm 
megyéknek egymás melletti fönállhatására vonat
kozó viszonyt a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr tegnapelőtt tüzetesen és oly alaposan elemezte, 
hogy arra nézve nekem fölhozni valóm aligha 
lehet a nélkül, hogy ismétlésekbe ne bocsátkoz
zam ; és igy csakis a felelős kormánynak és a 
megyéknek egymás közti jelenleg tettleg fenálló 
helyzet és a tények constatálására szorítkozom. 

Az 1847 —48-iki 16-ik törvényczikk, addig 
is, míg fa megyéknek népképviselet alapján leendő 
szervezetére nézve a minisztérium a törvényhozás
nak törvényjavaslatot terjeszt elő, a megyéket a 
hatóságnak gyakorlatára nézve némi részletes 
institutiokkal szabályozza. Ebből világosan követ
kezik az, hogy a megyéknek hatósági gyakorlata 
lefelé csak ugy fenáll, mint 1848 előtt fenállott; 
világosan következik egyszersmind az is, hogy a 
megyék fölfelé való jogkörének szabályozása még 
csak egy ujabb alkotandó törvény szabályozásá
nak hagyatott fen. Ezt igazolja a 47—48. 3. t. ez., 
mely a miniszteri intézvény behozataláról szólván, 
azoknak rendeleteire nézve mindenkinek az enge
delmességet meghagyja, a nélkül azonban, hogy 
a megyék jogkörére nézve legkisebb fölemlitést 
tenne. 

Ily körülmények közt, t. ház! vajon taná
csos-e a megyék politikai jogkörét holmi akadé
koskodások által vitatkozás tárgyává tenni, épen 
most, midőn a felelős kormány és a megyék intéz
ményének kapcsolatba hozatalára nézve törvény 
alkotásának még jóformán csak leendő tanácskozás 
küszöbén állunk ? ezek bírálatára és komoly megfon
tolására mindenkinek, defőlegazoknakfigyelmét hí
vom föl, kik a megyei intézményt korábbi széles au
tonóm jogkörében fentartani óhajtják. Azonban már 
most is világosan kijelenteni kötelességemnek tar
tom, hogy miután az 184 7/s évi 24-ik t. ez. az első 
bírósági hatóságu rendezett tanácscsal ellátott köz
ségekre nézve csakis a korábbi, 48 előtt fönlétező 
hatósági gyakorlatot hagyta fön. a nélkül, hogy 
őket ujabb politikai jogok gyakorlatába helyezte 
volna: Eger, mely csakis rendezett tanácscsal ellá
tott püspöki város, midőn politikai jogkörébe nem 
tartozó határozatok hozatalába bocsátkozott, illető
ségének jogkörét túlhaladta; (ügy van! a középen) 
és ha áll az, hogy a megyéknek politikai jogköre 
egészben fenáll — a mint a túlsó részről állítta
tik — akkor Eger város épen Hevesmegyének jog

körét bitorolta: tehát Hevesmegyének volt volna 
kötelessége Eger városát, mely épen az ő illetékes
sége alá tartozik, rendre utasitani. És midőn Heves
megye ezt tenni elmulasztotta, helyesen cseleke
dett a minisztérium, hogy Hevesmegyének köte
lessége teljesítését meghagyta; helyesen cseleke
dett akkor is, mikor Hevesmegye a minisztérium 
abbeli meghagyását teljesíteni, azzal együtt a fele
lős kormány irányában köteles engedelmességet 
— mely nélkül pedig felelősen kormányozni nem 
lehet — megtagadta , hogy a felelős kormány egy
szersmind az előbb szokásban lévő királyi biztos 
kiküldése által is érvényt szerzett rendeletének. 
(Helyeslés jobbról.) 

Tisza Kálmán és Xyáry Pál képviselő urak 
tegnapelőtti előadásukban (Halljuk!) a minisztéri
umnak szemére lobbantják azon körülményt, hogy 
Eger városának mintegy ők szolgáltatták volna az 
okot a tulkapáshoz az által, hogy a városoknak 
politikai vitatkozásait már csirájukban el nem foj
tották már akkor, midőn azok a független felelős 
minisztérium és hazánk nagyérdemű fia, Deák 
Ferencz irányában bizalmi szavazatokat terjesztet
tek föl. (Halljuk! a bal oldalon.) T.ház! hogy több 
város, mint egyes képviselőválasztó kerületek 
egyes választók aláírásával ellátott bizalmi szava
zatokat terjesztettek föl a felelős kormány, ugy szin
tén Deák Ferencz nagy hazánkfiához is: az köz
tudomású dolog; de hogy akármely első bíróság
gal ellátott város hatóságilag ilynemű bizalmi szava
zatokra határozatot hozott volna, erről — legalább 
én, ki pedig a lapokat meglehetős szorgalommal 
olvasom — semmit sem tudok. 

Halász Boldizsár képviselő ixr tegnapelőtti 
fölszólalásában, ha jól fogtam föl, azt állitottta, 
hogy -a felelős kormány Eger városát azon jog
körének gyakorlatában háborgatta, mely őt az 
1847/8. XXIII . t. ez. értelmében joggal megilleti; 
hogy továbbá a vallás- és oktatásügyi miniszter 
Eger városát rágalmazta, midőn őt állítólag áru-
lási bűnnel vádolta. T. ház ! Halász Boldizsár kép
viselő úr talán megfeledkezett arról, hogy az 
1847 / s . 23. t. ez. a szabad királyi városokról szól; 
hogy Eger városa nem szabad királyi, hanem 
csak első bírósággal ellátott püspöki város, mely
nek a 48 előtti országgyűlésen követe és igy poli
tikai vitatkozási jogköre sohasem volt; megfeled
kezett talán Halász Boldizsár képviselőtársunk 
arról, hogy az 1847/8. 23. t. cz.-nek a szabad 
királyi városokról alkotott első szakasza igy szól: 
„A város, mint önálló köztörvényhatóság, dolgait 
törvényes felső felügyelet alatt minden más tör
vényhatóságtól függetlenül a köztörvény szerint 
igazgatja," tehát felső fölügyelet alatt; valamint 
megfeledkezett arról is, hogy épen az 184 %. XXIII-
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törvényczikket az azt követő XlV-ik törvényczikk 
az első birósági rendezett tanácscsal ellátott váro
sokra nézve csakis a szervezkedés, nem pedig a 
hatósági jogkör tekintetében terjesztette ki; és igy 
a magyar királyi minisztérium, midőn Eger váro
sának túlkapásait meggátlá, azt jogkörének gya
korlatában semmikép sem háborgatta, hanem csak 
kötelességét teljesítette. De nem foghatom fel egy
szersmind azt, hogy midó'n ezen tisztelt házban 
egy törvényesen megválasztott képviselő a ténye
ket szárazon és egész objectivitással fölhozza, 
hogy az ekként valakit rágalmazna. 

Tisztelt ház! Azok a szélsők, kik a független 
felelős minisztérium s az országgyűlés nemzeties 
kifejlődését, az állam és belső rendezésünk előha-
ladását holmi akadékoskodások által minden utón 
és módon gátolni igyekeznek, kik a független 
felelős minisztérium irányában a megyéket mint 
velők coordinált intézményeket állítják szemben, 
azok önkénytelenül eszembe juttatják azon anyát, 
kinek több leánya levén, (Halljuk!) midőn egy 
nevezetes és mindnyájokra nézve egyaránt bol
dogságot kiárasztó munkát akart véghezvinni; 
leányait magához édesgette, és csakis hogy e nagy 
munkának véghezviteléhez kellő szellemi és anyagi 
erővel bírjanak, őket minden szükséges kellékek
kel ellátni igyekezett. Ezen leányok némelyike 
azonban elfordulván édes anyjától, daezosan egyen
kint azt felelte: „Nem akarok én tőled már sem
mit, meg nem férhetek én már veled, mert hisz én 
is már anya akarok lenni." (Atalános derültség?) 
Az édes anya akkor — csakis, hogy leányait és 
ez által az egész családot a végső romlás ösvényé
től megóvja — leányait ránezba szedni törekedett: 
(Derültség) s nem cselekedett-e helyesen? kérdem; 
nem tévedett volna-e az anya épen akkor, midőn 
csupa anyai gyöngéd szeretetből nem csak leányait, 
de az egész családot a romlásnak gondatlanul át
adja ? Igen, uraim, helyesen cselekszik a magyar 
kir. minisztérium is, mely édes anyánk, szeretett 
hazánk ügyeit kezeli, midőn most, a mikor hazánk 
állami és belügyeit talán messze kiható időkre 
kell rendeznünk, a midőn odakün népünk egy 
jobb jövőnek elővarázslását tőlünk óhajtva várja, 
az előhaladásnak gátat vető megyéket és egyese
ket rendre utasítja. S kérdem, vajon a miniszté
rium nem mulasztaná-e el kötelességének teljesíté
sét épen akkor, ha csupa gyöngédségből ezen 
rendre utasítást gondatlanul elhagyná ? 

Mindezeknél fogva tehát, midőn a miniszte 
riumnak Hevesmegye irányában követett eljárását" 
helyeslem, nézetem az: a tisztelt ház határozatikig 
jelentse ki , hogy a minisztériumnak az interpella-
tiora adott válasza által netalán fölmerülhető aggo
dalmaira nézve teljesen meg levén nyugtatva . a 
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minisztériumnak Hevesmegye irányában követett 
eljárását helyesli. (Helyeslés a középen.) 

Jóka i M ó r : T. ház! Nem lehetek egyértelem-
ben azon tisztelt képviselő társaimmal, a kik a sző
nyegen lévő ügyet tisztán elméleti, közjogi téreni 
vélik megoldhatónak. Mindazon szép értekezések, 
melyeket a parlamenti felelős kormánynak a me
gyei autonómiával öszhangba hozataláról és egy
más közti összütközéséről elmondattak, igen jól 
helyén lesznek azon vita alkalmával, mely a megye 
coordinatioja felett fog támadni. Ott azok majd 
megvitattatnak, s ki fog derülni, hogy talán nem is 
állunk oly igen messze egymástól. 

Azonban az előttünk fekvő kérdésnek két ol
dala van: egyik az, hogy volt-e joga a kormány
nak a kérdéses eljárásra ? a másik pedig az, volt-e 
oka r á? 

Az előbbi kérdésről mentül többet, a máso
dikról mentül kevesebbet beszéltek a kormány el
járásának pártolói. Pedig az interpellatio tárgyát 
főleg az képezi, hogy volt-e oka a kormánynak 
a jelen concret esetben Heves megye és Eger vá
rosa irányában ezen eljárásra ? 

Több előttem szólott t. elvbarátaim elmond
ták, hogy a kormány nem csak vádolt, hanem 
itélt is, és ezt nem tette helyesen ; és én kénytelen 
vagyok azt is hozzá adni, hogy a kormány a vá
dolást is lehetetlenné tette magára nézve. 

Mivel vádolja a kormány Eger városát és ennek 
következtében Heves megyét ? Azzal, hogy felség
sértési tényt tudva helyeselt. Ezen felségsértésnek 
nevezett tény sajtó utján követtetett el. Nem a 
kormány ügyel-e fel a sajtóra ? azon nyomtatvány 
nem volt-e a kormány kezében napok óta? Es a 
kormány maga nem vette észre, hogy abban fel
ségsértés foglaltatik. Ha a kormány rögtön felség
sértésnek nyilatkoztatta volna azon levelet, ha rög
tön confiskálta volna azon sajtóterményt, akkor 
legalább saját szempontjából lett volna oka vádolni; 
mig igv saját auctoritása alatt osztatott szétazson 
nyomtatvány, saját felügyelete alatt jelent meg és 
adatott ki. És ha a kormány saját közegei napokig 
nem vették észre, hogy azon nyomtatványban fel
ségsértés foglaltatik, hogyan vádolható más azzal, 
hogy azt tudta és tudva helyeselte? 

De nem csak vádolt, nem csak itélt a kormány, 
hanem azonnal executión is kezdte. 

Azt mondja a belügyminiszter iir, hogy a két 
eszköz közül — mely rendelkezésére állott — vá
lasztotta a gyengébbet, a szelidebbet: a közigazga
tási megtorlást. Én, ki annyi szomorú emlékű kor
mánynak mindennemű kinzó szereit kipróbáltam 
magamon, mondhatom, hogy azok között a legke
gyetlenebb hüvelykszoritónak találtam azt, mit 
német nyelven — azaz nem is német nyelven, 
mert hiszen a becsületes Adelung szótára e kifej e-
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zést nem ismeri, hanem osztrák curialis stylusban 
— (Derültség) ugy hívnak: „gemassregelt werdenf;" 
(Tartós derültség) ugy hogy midőn egy későbbi 
kormány ennek helyébe a katonai törvényszéket 
állította és kivételes törvények alá vett bennünket, 
ezt megkönnyebbülésnek vettük, mert ez egyszer 
elitélt, másszor felmentett, de mindig meghallga
tott, mindig megengedte, hogy védjük magunkat, 
niig a „Massregel" mindig elitélt és ítélete ellen 
nem volt apelláta ; azért ezt legkegyetlenebb mód
szernek tartom alkotmányos országban. A tisztelt 
kormány azonban mindkét módszert használja egy 
és ugyanazon esetben: Eger városa és Heves me
gye ellen használja a közkormányzati rendszabá
lyozást ; ugyanakkor a „M. Újság" szerkesztője 
ellen használja a törvényszék elé való állítást. 

A kormány vagy kegyelmes akar lenni vagy 
szigorú: ha kegyelmes, legyen kegyelmes mindkét 
irányban; ha szigorú akar lenni, legyen szigorú 
szintén mindkettő irányában. 

A követett kettős utáltai oly politikai inconve-
nientiát idézett elő a magas kormány, melyért leg
inkább sajnálom, hogy ez így történt, és azért nem 
érzem magamat a miniszter úr előadása által meg
nyugtatva. Ezen politikai inconveniens pedig ez : 
miután ugyanazon incriminált, a váczi választók
hoz intézett levél szolgált alapul Eger város vég
zésének megsemmisítésére, Heves megye bizottsága 
szétoszlatására, mely alapul szolgál a „M. Újság" 
szerkesztőjének esküdtszék elé állítására : mi fog 
történni akkor, ha az esküdtszék azt mondja, hogy 
nincs az incriminált levélben felségsértés ? (Fel
kiáltás a jobb oldalon: Semmi!) és ha ekkor Eger 
városa megújítja végzését, és többé a kormány
nak okadatolt rendszabáíyozásra oka nem lesz: 
mivel fogja akkor a minisztérium igazolni az akkori 
és mostani eljárása közti különbséget a nemzet és 
trón előtt? (Zajos helyeslés bal felöl.) 

Ezen politikai balhelyzetet sajnálom legin
kább : az több, mint vétek, ez hiba. (Helyeslés a bal, 
ellenzés a jobb oldalon.) Épen azért nem szavazok 
Almásy Sándor képviselőtársam azon indítványára, 
mely a magas kormányt vád alá akarja helyezni, 
hanem pártolom Tisza Kálmán barátom azon in
dítványát, mely a ház sajnálatát és nem helyeslé
sét hívja fel. (Helyeslés balról.) 

Ezekkel a szőnyegen fekvő tárgy tekinteté
ben nézetemet előadtam volna; kénytelen vagyok 
azonban még rövid viszonzással válaszolni t. ba
rátom Tóth Vilmosnak, (Halljuk!)ki a legközelebbi 
ülésben Nyáry Pál képviselőtársunknak tizenki-
lencz év előtt mondott szavaival hatalmas rést 
vélt lőhetni alkotmányunk sánczain. Ne tessék azt 
hinni, mintha ezen sánczok alá akarnék eltemet
kezni. De méltóztassék elolvasni azon idézett or
szággyűlés jegyzőkönyvét, és a másnapi örökké 

nagy emlékezetű július tizenegyedikéi országgyűlés 
naplóját, és meg fogja abban találni nem a változott 
emberek, hanem a helyzetek közti különbséget. 
Akkor egy ország léte és nem léte fölött támadt 
harcz volt a kérdés tárgya. (Zajos helyeslés balról) 
Legyen meggyőződve a tisztelt képviselő űr, hogy 
hasonló nagy időben e háznak mostani elleuzékeis 
képes volna, a minisztériumnak dictatori hatalmat 
is adni ; és legyen meggyőzdőve a tisztelt képvi
selő úr, hogy akkor Nyáry Pál volna az első, ki 
a „megadjuk* szót elmondaná,mint elmondta akkor. 
(Zajos helyeslés balról.) Most pedig miről van szó ? 
Szó van egy Bécsnek teendő complimentről, egy 
Turin felé teendett visszatartásával. (Ellenmondás a 
jobb, helyeslés a bal oldalon.) Mert azt csaknem 
tarthatom, hogy valami nagyon komoly dolog 
akarna készülni a vácziakhoz irt levél szerkesztője 
ellen indítandó processusból. Engedje meg tisztelt 
barátom, hogy ezt hasonló derültséggel fogadjam, 
mint a milyennel méltóztattak a t* túloldaliak fo
gadni Almásy Sándor indítványát, hogy a mi
nisztérium vád alá helyeztessék. 

Hasonló derültségre számított phrázisnak ve
szem azon vég szavait t. barátomnak, melyekkel 
csattanósan befejezte beszédét: mert ha komolyak
nak hinném azokat, legerélyesebben kellene visza-
utasitanom azon vádat, mintha e háznak loyalis 
ellenzéke bármikor is kényszeritette volna a mi
nisztériumot a törvény és trón iránti hűtlenségre; 
sőt ha ez e hűtlenséget el akarná követni, e ház ellen
zéke volna legelső, mely őt abban megakadályoz
tatná. (Helyeslésa baloldalon.) E ház ellenzéke min
denkor áll és fog állni azon magaslatán a törvé
nyek és trón iránti hűségnek, melyre t. haragudni 
akaró barátom magát felküzdötte. (Derültség, helyes
lés a bal oldalon.) 

Besze J á n o s : T. ház! Viszontagságteljes 
politikai hosszú életemben azt tanultam meg, hogy 
a ki a népszerűséget keresi, azt ritkán találja fel; 
a ki pedig félti és akkor nem szól, mikor szólni kö
telesség, okvetetlenül elveszti. Azért a tárgy fontos
ságánál fogva kötelességemnek tartom szólni úgy , 
mint nagy, fontos ügyben lelkem azt tenni paran
csolja. 

A megyei alkotmányos élet szóba hozatott. 
Én a megye alkotmányos önálló életében töltöt
tem életemet, és annak védelmét, míg élek, köte
lességemnek is fogom tartani: mert én e megyei 
életet nem csak bástyának, mely az alkotmányos
ság várát biztosítja, de most, midőn a nép alig fo
gadtatott be a sánczokba, oly politikus dajkának 
is tekintem, melyen a nép figyelme még csüggni 
fog, hogy a politikus élet erejét magába szívhassa. 
Ugrás a természetben nincs. Aristokratikus népből 
egyszerre demokratikussá egy bármily rögtönzött 
törvény nem teremtheti e nemzetet; erre idő kell, ura* 
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im ! és a 48-iki törvénynek, ugy a mint azt cultusmi-
niszter tír eló'adá, szelleméből magyarázgatva, az 
következik, hogy a megyékmeg nemállhatuak ezen
túl ugy, amint eddig. Erről akkor, midőn a kérdés 
napirendre jövend, szóiandok; dehogy az 1848. tör
vények az egyes megyék ősi lelkét, jellemét, életét 
fel nem áldozták, erre nézve épen az 1848-iki tör-
vényekbó'l hivatkozom egy szakaszra, mely igy 
szól — ez pedig a 16-ikt. ez. 2-ik szakaszának g.) 
betű alatti pontja — : „A bizottmány mihelyt jövő 
törvényhozás által a megyei szerkezet rendezve 
lesz, működését befejezvén, jegyzőkönyvének be
mutatásával a megye közönségének eljárásáról je
lentést tevén, ideiglenes hatóságát a megye kezébe 
teszi le." Világosan mutatja ezen §. azt, hogy őr
ködtek a törvényhozó karok 1848-ban is a fölött, 
hogy a megye oly könnyen ki ne töröltessék az 
éló'k sorából, mert épen a megyék tartották fen a 
nemzetet akkor, midőn oly sok nemzet kitöröltetett 
ez élők sorából; valóban sok viszontagságok közt 
életben fentartották azt. 

Hogy mikép fogjuk majd a megyéket ren
dezni, ezt, .ha napirendre kerülend a dolog, el
mondandóm. Ura im! az 1865-iki országgyűlés 
kezdete előtt Andrássy Gyula gr., Tisza Kálmán 
és Ghyczy Kálmán vezérczikksorozatot közöltek, 
és ezen vezérczikksorozatban leraktak annyi kin
cset, melyeket felhasználhatunk annak idején. És 
a mint ők buzgólkodva kimutatták, hogy a megyei 
függetlenség ós autonómia összefér a felelős kor
mánynyal : e gazdag tárházból majd kiemelvén a 
kincseket, mi is el fogjuk találni a Rubieont, hogy 
meddig terjedhet a felelős kormány hatósága. 
a melyen nem szabad tulmennie a megyei élet 
irányában. 

De ez nem a mostani órának, nem a mostani 
pertractatio feladata. Ezt csak aggodalmaink meg
nyugtatására tartottam kötelességemnek előzetesen 
is kifejezni: (Helyeslés) mert, uraim, ezen megyei 
kérdés oly fontos kérdés és próbaköve a mostani or
szággyűlés majoritásának, mely felett óvakodva kell 
szólani és jól megfontolva cselekedni, mert ország
szerte mindenki résztakar venni a közös ügyekben, 
s ha ezt mint képviselő nem teheti, résztakar venni 
majd a megyék gyűlésében, melyek ugyan in-
structiokat szabni nem fognak, mert követeket sem 
fognak küldeni, de az ott kifejtett számtalan érv mé
cséből támadott világnál jobban megérlelődik majd 
a közvélemény, melyet tisztelni még a képviselő is 
kötelességének fogja ismerni. 

Ezek előre bocsátása után térjünk át a do
logra. 

Mielőtt ezen oly fontos dologhoz hozzá fog
nék, még csak azt említem meg, hogy megyék 
voltak, vannak és lesznek; de oly megyék, melyek 
akormányzástlehetlenné tennék, nem voltak, nem 

lesznek, és nem is lehetnek. (Helyeslés.) 18 évd 
hosszas szenvedés után, midőn a nép kifáradt re
ményleni, hallotta Sebastopol elestét, hallotta egy
más után a porosz mozgalmakat, az olaszországi 
háborúkat , mind meg annyi nagy reményeket 
tápláltak és tápláltattak, hogy majd innen jön üd
vösség. Maradt a régiben. Bár maradt volna! de 
szegényebb lett napról napra, és a terhek alatt már 
roskadni kezdvén, a kibékülés szelleme szállta meg- a 
nemzetet, kívánt végre kibékülni, hogy legyen 
koronás fejedelme, legyen országgyűlése, mert a 
sok nyomor enyhülését csak az ezután bekövet
kezendő boldog kortól várta, u ra im ! őssszejöttünk, 
hála legyen Istennek érte, megkoronáztuk apostoli 
fejedelmünket, és a minisztérium, mint munkás mé
hek, kiki a maga osztályában életet ébresztve, egész 
lélekkel hozzáfogtak munkájokhoz. .Láttuk, a cultus-
miniszter hogy okoskodik a népneveiében; a ke
reskedelmi miniszter hogy köt szerződéseket, hogy 
azok által Magyarországnak, mint önálló államnak 
Európaszerte tiszteletet vívjon k i ; láttuk, hogy 
a pénzügyminiszter mily elrettenthetlenül bajló
dik a statusadósságok közepett, el nem fáradva 
hogy igyekszik, hogy a háztartás mellett hogyan 
lehessen a népet jelenben is nagyobb tehertől meg
kímélni, mielőtt munkálkodásának malasztja ál^al 
enyhülést és könnyebbülést éreztethet a néppel. 
Ennyi reményre jogosító élet pezseg: akkor zendül 
meg egy hang 'a külföldről és szétterjed a hazá
ban, és e hang Kossuth Lajosnak hangja vala. 
(Éljenzés a szélső bal oldalon. Piszegés.) 

Engedjék meg, uraim, hogy e név mellett kis
sé felmelegüíjek vagy megpihenjek. (Derültség.) 

Azon órától kezdve, midőn Kossuth Lajos 
megkezdette nyilvános pályáját, 32-ben, Zemp
lénből együtt indulva ki, a világosi napokig, mi
dőn Kossuth Lajos a hazát elhagyni akarólag, én, 
ki őt minden viszontagságaiban követtem, bűcsu-
csókot adott homlokomra és ezt mondotta : „Ott 
a más világban ismét látjuk egymást!* (Derültség) 
ezen perczig soha el nem hagytam őt, (Zaj) mert 
olyan embernek tapasztaltam, kinél nagyobbat 
soha nem láttam. Olyan minden önérdeken túl
emelkedett, hazáját annyira szerető ember volt ő, 
hogy bálványimádóként követtem mindig', mint 
az árnyék, és meggyőződésemet követve, nem fájt 
nekem a halálos Ítélet kimondása után a hét esz
tendő alatt tettleg kiszenvedett börtön, mert 
meg'győződésem szerint oly embert követtem, a 
ki, ha meg nem menthette is a hazát, de valójában 
lelke tiszta szándékában csak igy gondolta azt 
boldoggá tehetni. És azért nekem nem fájt semmi 
hosszas börtönömben. Kezdtek idő közben nyi
ladozni a börtönnek ajtai, és Erdélynek lakosai
val népesültek meg a börtönök, kik az erdőre 
kimenének s Török és Várady felakasztása után 

12* 
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mint büntetendők hozzánk küldettek; népesedtek | 
a börtönök az aradi egész klastrom fogságba té-1 
tele által; és a beküldött dollárok által okozott j 
zavarok következtében szaporodtak a foglyok : és j 
én még akkor is biztam. Bíztam és hittem, mert 
azt gondoltam, hogy áldozatoknak is kell lenni. 
Hittem, hogy ez a politico-diplomatikus sakjá-
ték, a mely nemzetünket megmentendi, s elle
neinknek mattot adand, és ezek azon pionok, kik
nek eló'bb vagy utóbb el kell esniök. Még ekkor is 
biztam és elnémultam. Hallgattam, uraim, még ak
kor is,midőn a dunai confoederatioról hallottam em
lítést tenni, melyben hogy magyar nemzetem beol
vasztása nekünk minő függetlenséget biztosithatna 
jövőre, megfogni sohasem tudtam. De, uraim! midőn 
most sikerült a nemzetnek a nép nyomorát valahá
ra enyhíteni, kibékülni a fejedelemmel; {Helyeslés) 
most, midőn egész Európa bámulatára Magyaror
szág királya oly lelkesedéssel, oly magyarhoz illő, 
noha szegény, mégis nagy pompával megkoronáz
tatott ; midőn most Európa elkezdi figyelmét ránk 
fesziteni, s mindenütt életjel mutatkozik ; s 
most, midőn csak időre s egyetértésre volna szük
ségünk, hogy ezen csemete alkotmányosságot óri
ássá nevelhetnek: (Helyeslés) most szólal meg Ő, 
midőn nem segíthet. {Helyeslés) midőn csak zava
rokat okozhat, (JJgy van! Igazi a jobb oldalon) mi
dőn csak gátolhatja azon idő elérkezését, melyben 
már a nép is élvezhetné mostani munkásságunk 
gyümölcsét; (Élénk helyeslés) most lép ő az agita-
tio terére! 

Uram Isten! sohasem lehetett könnyebben 
agitálni, mint most. Ez nem is mesterség most; 
de mesterség a bizalmat tovább is fentartani tudni, 
(Ugy van! a szélső baloldalon) a népet felvilágosítani 
tudni arról, hogy. ha rögtön nem is lát kézzel fog
ható hasznot a kibékülésből, mégis meggyőzni őt 
arról, hogy a mag el van vetve, melyből egy jövő 
szebb boldogság fejlődése vár reá. S ilyenkor hin
tegeti ő közénk az egyenetlenség konkolyát. (He
lyeslés.) 

Ha ő hitte, hogy elveivel meg lehet még men
teni a hazát: jött volna haza, ne száműzte volna 
önmagát önkéntesen, oly nyilatkozattal, mely a 
sanctio pragmaticával, melyet épen urunknak meg
koronázásával újra megpecsételtünk, hanyatt hom
lok ellenkezik. (Helyeslés jobbról.) Jött volna haza, 
ugy mint haza jöttek más nagy fiai a hazának. 
Ott látom azok közöl Perczeit, Klapkát. Üdvözlöm 
Őket, üdvözlöm a népet, mely őket megválasztotta. 
(Éljenzés.) Itt vannak ők. Tudták, hogy nem lehet 
kivívni mindent a jelenben, mert meg kellé al
kudnunk a körülményekkel; mégis azt mondották: 
„Gyerünk haza! ott kell nekünk küzdenünk, azon 
helyen, melyen ontottuk vérünket." Tudták,hogy 
addig is, míg teljes eredményhez jutunk, lega

lább izmosodnunk és fejlődnünk kell; el kell készül
nünk arra, hogy az európai viszonyok fejlődésé
ben nemzetünk befolyása is szerepelhessen. (Helyes
lés.) Jött volna haza és működött volna köztünk. 

De ha már ott maradt — hozzá, hiszem, ez 
igénytelen hangok is elhatnak — én arra kérem őt, 
hagyjon magunkra: (Zaj a szélső bal oldalon) majd 
izmosodunk idővel; majd jobban megértjük egy
mást, ha most, külön utón bár, de egy czél felé tö
rekedve, valóban a haza oltárának zsámolya előtt 
egy lélekkel fogunk leborulni; és én kívánom, hogy 
nagy nevének kegyeletteljes átadása a magyar 
Clio által több századokra megtörténhessék, mi 
csak úgy történhetik meg. ha ezentúl nekünk békét 
hagy. (Zajos helyeslés a jobb oldalon) 

Uraim! az egész mostani bajnak, vitának ez 
a kútforrása, innen kerekedett minden. 

Szabadon beszélgethet, tanácskozhatik,reprae' 
sentálhat, buzgólkodhatik, politizálhat, javaslatokat 
tehet, sérelmesen feljajdulhat, panaszolhat, mindent 
tehet a megye: és soha a minisztériumnak eszébe 
nem fog jutni ezért őt megróni. De, uraim! midőn 
a külföldről hatalmas védszárnyak alatt széthinte
tik, fájdalom, a mostani időben a konkoly, talál
koznak oly vampyr lidérczek (Zajos derültség), kik 
azt azután a nagy név fénysugarával sietnek a 
nép keblébe széthinteni, hogy pedig beboronálhas
sák e tettöket, hogy az a sárkányfogakat meg
teremhesse, ráboronálnak az országgyűlés majo
ritására minden képzelhető rágalmakat és kohol
mányokat... (Nagy zaj a szélső bal oldalon. Halljuk! 
Igaz! jobb Jelöl.) Azt hiszik, hogy ha az országgyű
lés többségét rágalommal, gyanúsításokkal ille
tik, és igy az egyedüli majestás, népfelségnek, 
az egyedüli törvényhozás legtisztább kristálykut-

j forrását bedugják, sikerül nekik a nép keblébe 
netalán ellenünk a mételyt hinteni. (Nagy zaj hal 
felöl. A dologra!) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Kérem magamat 
fölíratni! 

Besze J á n o s : Én nem egyesekről szólok, 
uraim. A ki magát sértve érzi, ám mutassa magát. 
(Helyeslés jobbról) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Majd mutatom ma
gamat ! 

Besze J á n o s : A haza szent nevében, most 
) nyugalomra van szükség! 

Mélyen tisztelem én az egész bal oldalt, mert 
j loyálisan vív, a constitutionalis ellenzék terén. Meg

gy őződésök ellenére alkottattak ugyan most a 67-es 
bizottság törvénynyé vált czikkei; de ők mint tör
vényt, mint szentesitett törvényt tisztelik, ós csak 
törvényes, alkotmányos törvényhozási utón igye
keznek azt ezen vélt csorbáktól megtisztítva 
megváltoztatni, azért, hogy, mint ők hiszik, a hazát 

I boldogíthassák. Ez lovagias, ez törvényes, ez a 
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szabad tér, melyen ők igen buzgón működnek, és 
kötelességeket teljesítik. Nem is zavarom én e lelkes 
alkotmányos bajnokokat össze azokkal, kikről ime 
most szólni kezdettem. (Derültség. Felkiáltások jobb
ról: Igaz!) 

A kikről én szólni kezdek, azokat tartom én 
a haza és nép ellenségeinek. (Ugy van!) Mert sze
retik némelyek magokat a nép embereinek nevezni, 
és a nép emeli őket — miért ? Mert egész életűkben 
a legnagyobb consequentiával mindig oly Ígére
tekkel táplálták a népet, melyeknek teljesíthetésé-
ről soha ők magok leikökben meggyőződve nem 
voltak (Zajos keli eslés. Nem igaz! a szélső bal olda
lon. Zaj.) 

E l n ö k (csenget) : A képviselő uraknak joguk 
van magokat felíratni, s ha észrevételük v a n , az 
észrevételt megtenni; azért kötelességemnek tartom 
kijelenteni, hogy a szóló képviselő urakat kihall
gassák. 

Besze JánOS: Böszörményi képviselő úr fél
beszakasztott; helyesen tette, mert legalább egy 
kissé megpihentem. (Derültség) 

Az ilyen emberek meg nem gondolják, hogy 
a népnek is kifárad egyszer a türelme, hogy ások 
izgatásból kiábrándul, s azt kérdi : mivel hitegettél 
mindig? És a kiábrándult nép hideg megvetése 
oly rettenetes, hogy megsemmisíttetik minden ilyen 
vakmerő, ki eléggé meg tudott feledkezni, hogy a 
nép keblébe magát ilyen károsan behízelegje, hogy 
a nemzet boldogságát általa meggátolja. (Igaz! a 
jobb oldalról; zaj a bal oldalon) 

Az ilyen tanok terjedeznek, uraim, s elhintet
nek faluról falura: mert az ilyen agitatio annyira 
systematrzáltatik, s a gyanúsítások az országgyű
lési többség- tekintélyének lerombolására systema-
tiee kidolgozva minden felé szétterjesztetnek, s oly 
ördögi machinatioval működnek, melynek ellené
ben valóban férfias erélyességgel kell fellépni, ha 
csak azt nem akarjuk, hogy az országgyűlési több
ség által hozott törvény minden malasztját egy
könnyen s érdek nélkül feladjuk, estessék, a mint 
tetszik, az agitationak erőt venni a törvényhozás 
majoritásán; mit én, mig ennek részese vagyok, 
megengedni soha nem fogok s abba soha bele nem 
nyughatom. (Zajos helyeslés.) 

Midőn azután az ily agitatiok faluról falura 
mennek, megfészkelték magokat Eger városában is. 
(Derültség.') Eger városa, megfeledkezvén helyzeté
ről, hiszem, jó szándékból, hazafias buzgalomból, 
melyet már megmételyeztek az ilyen konkoly hin-
tegetők, elkezdett nem engedelmeskedni. Alkotmá
nyos országban, a ki a törvénynek nem engedelmes-
kedik,nemkell ott arra a partis primae nonust citálni, 
mikor átalakulásban van a nemzet, és nem egyes 
embernek delictumáról, hanem merényletről van 
sző, napról napra mesterségesen táplált azon gonosz 

szellemről, mely a nép üdvössége, boldogsága meg
rontására a többség határozatai ellenében tisztelet
lenségre szólítja föl s lelkesíti a népet. Midó'n, uraim, 
e tekintetben nyilatkozatok történtek, mit tehetett 
egyebet a magyar felelős kormány, mint azt, a mit 
cselekedett? (Helyeslés a jobb oldalról.) Kérdem, 
uraim, azért, hogy a nemzetet megóvni igyekezett az 
ilyen elhintett konkoly következtében támadható 
károktól, azért vád alá kivánjuk-e helyezni épen 
kormányunkat, a melynek érdeme az, hogy zsenge 
bölcsőjében ringatott alkotmányosságunkat meg 
akarja védeni, és azon kezeket, melyek hozzányúl
tak a csecsemőhöz, hogy azt megfojtsák, azon ke
zeket megzsibbasztani törekszik, a mit tenni köte
lessége is? (Helyeslés) 

Most, uraim, tízen vád alá kívánják helyez
tetni a kormányt azon érdemekért és kötelessége 
pontos teljesítéséért. Én egész tisztelettel, s mond
hatom, szivemből megkérem azon tiz képviselő 
társamat: itt a tér, lépjenek fel programmjokkal; 
mondják meg, hogy tehetik függetlenné a nemzetet 
á nélkül, hogy a haza fentartása mellett a népre 
nagyobb terhet ne rójanak , s hogy boldogíthatják 
kezökkel a népet, ha függetlenségét máskép állap-
pitják meg ; mutassanak módot, hogy koronázott 
királyunk levén, önfentartási érdekei s így hatalmi 
állása a birodalom mostani viszonyai közt, a pró ba
kövön , a harczok kitörése előtt mint izmosodhatik 
meg, hogy mi is életben maradjunk s a nép kézzel
fogható malasztban részesüljön: ha erről meggy őz-
niök sikerül, mindjárt átmegyek hozzájok tizene
gyediknek. (Helyeslés jobbról• derültség balról; fel
kiáltások -a szélső bal oldalon: Nem kell!) De mig ezt 
tenni nem képesek, hagyjanak fel az ily interpel
lációkkal, hagyjanak fel az ily vád alá helyezési 

I kivánatokkal. Igaz, hogy egyet megmutattak általa: 
azt, i o g y a kormányt vád alá is helyezhetni, s 
hogy valóban felelős'; de hiszen mi ezt ugy is tud
tuk, ily demonstratio nélkül is. Tán nekik volt szük
ségük ^arra, hogy megtudják igazán, felelős-e? (He
lyeslés.) 

Ezzel, uraim, befejeztem volna; csak arra az 
egyre kérem még" a tisztelt házat, hogy én a június 
8-ikai nagy napot, a koronázás szent ünnepélyessé-
gétoly merídiánusnak tekintem, mely óta uj revelati-
ok jöttek a magyar politikai életbe, hogy a régi múlt 
bibliáját a legnagyobb kapocscsal kapcsoljuk össze 
s ne forgassuk. Énrám tehát nem jól hatott az sem, 
midőn Tóth Vilmos képviselő Nyáry Pál ellen en
nek 1848-iki mondatait idézte. Uraim, ha a balol
dalnak tetszenék a 48-ban mondottakból fejünkre 
olvasni egyenkint, valójában nem igen szívesen 

I vennők. (Nagy tetszés a baloldalon.) Azért a múltra 
jobb, ha, mint országos elnök úr tegnapelőtt monda, 
fátyolt vetünk. 

Mindezek elősorolása után, uraim, nem marad 
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egyéb hátra, mint kijelentenem, hogy mivel a kö
telesség parancsol, a felelősség pedig kötelez, a 
kormánynak igy eljárnia kötelessége szabta és a haza 
parancsolta: én a kormány eljárását helyeslem. 
(Éljenzés.) 

Ráday Lász ló gr . : Azt hiszem, hogy előt
tem szólott képviselő a halhatatlan drámaíró 
Shakspere munkáit nagyban tanulmányozta . . . . 

Besze J á n o s : Soha nem is láttam. (Zajos 
derültség.) 

Ráday Lász ló gr . : Képviselő úr nyilvánít
ván, hogy soha seu. látta: én ezt elhiszem. Shaks
pere tanulmányát azért tettem föl róla, mertShaks-
perenek szokása volt , hogy még a legkomo
lyabb drámákba és tragédiákba is egyes hu
moros jeleneteket szőtt be. Én az előttem szóló 
képviselő előadását, bár nem találtam benne shaks-
perei humort, ily nevetséges jelenetnek tartom; és 
ha az volt beszédének czélja, hogy derültséget 
okozzon, akkor czélját elérte. Ez válaszom az előt
tem szólott képviselő előadására. 

A fönforgó tárgyban az előttem szóló képvi
selők, igen kevés kivétellel, egyéni felfogásom sze
rint, nem magához a tárgyhoz szóltak. Hallottam 
igen szép értekezéseket a parlamenti kormánynak 
a megyei rendszerrel mikép, mi módon leendő ösz-
szeegyeztetéséről. Ezen kérdé-* azonban, azt hi
szem, jelen tanácskozásunk tárgyát nem képezi: 
ez oly fontos, hazánk jövőjére, alkotmányos 
állásunkra oly elhatározó befolyást gyakorló nehéz 
kérdés, hogy ezt igy occasionaliter per tangentem 
elintézni, mindenki belátja, hogy nem lehet. 

Én rövid előadásomban tisztán a tárgyhoz 
akarok szólni. (Halljuk!) 

A kérdés fölfogásom szerint az, hogy a ház 
helyesli-e, meg van-e elégedve a belügyminiszter
nek az interpellátiokra adott feleletével ? [Középen: 
Megvagyunk elégedve!) Ezen kérdésre a velem egy 
nézetben lévők közöl már többen megfeleltek. Jó
kai Mór barátom előadásában azon két kérdést fej
tegette, volt-e a felelős kormánynak joga, és volt-e 
a felelős kormánynak oka, Heves megyét illetőleg, 
ugy eljárni mint a hogy eljárt? Szabad legyen ne
kem ezen kérdést megfordítani, és meggyőződé
semet elmondani az iránt: volt-e Heves megyének 
joga, volt-e Heves megyének oka ugy eljárni mi
ként azt tette? (Halljuk!) 

A vallás- és közoktatásügy miniszter úr né
hány nap előtt tartott előadásában a kormány 
eljárásának alapjául az 1848-iki 16-ik t. ez. szaka
szát idézte, és főkép azon szakaszból következtette, 
hogy és egyátalában azon szakasznak szelleme 
kétségen kivülivé teszi, hogy a megyéknek auto
nómiája a felelős kormány irányában ugy, mint 
volt 48 előtt, most meg nem állhat. Ha jól emlék
szem, a vallás- és közoktatásminiszter úr azt 

mondta, hogy midőn e XVI-ik czikkelyben 
említve van az, hogy a megyei rendszert ösz-
hangba kell hozni a közszabadsággal és alkot
mánynyal, mindenesetre már a 48-iki alkotmány 
az azzal lehető öszhangzatba hozatalt tűzte ki 
czélul. Szabad legyen nekem szintén a 48-iki 
törvényekből idéznem, és pedig idéznem egy 
oly szakaszt, mely a felelős kormánynak alap
ját veti meg. A 48-iki törvény Ill-ik czikkelyének, 
a mely megalapitja hazánkban a felelős par
lamenti kormányt , 26-ik szakaszában, tehát 
ugyan azon czikkelyben, a midőn e felelősséget 
megalapitja, a következő szavak olvashatók: „Az 
ország minden törvényhatóságainak törvényes ha
tósága ezentúl is teljes épségben föntartandó." 
(Ugy van! Helyeslés.) A minisztérium a törvények 
értelmezésbe bocsátkozott. Én a törvénynek vilá
gos szavait idézem. Távol van tőlem, mintha azt 
hinném, hogy jövőre nem szükséges ujabb intézke 
dés, nehogy gyakran történjék ily keserű össze
ütközés egy törvényre hivatkozó municipium és 
a felelősségre hivatkozó minisztérium közt; én el
lenkezőleg igen szükségesnek látom, hogy ezeknek 
viszonya egymáshoz törvény által szabályoztas-
sék; hanem legtávolabbról sem merném kimonda
ni, és nézetemmel tökéletesen ellenkezik az. sőt ál
lítom, hogy a 48-iki törvényekkel is ellenkezik, 
hogy jelenleg már joga legyen a kormánynak 
megbüntetni, és pedig szigorúan megbütetni. 
alkotmányos szabadságát felfüggeszteni, autonó
miájától megfosztani egy oly megyét, mely nem 
csinált egyebet, mint, a 48-iki III . t. czikk 26-ik 
szakaszára hivatkozva, gyakorolt oly jogot, mely 
jogot eddig Magyarország megyéi kivétel nélkül, 
azt hiszem, mindnyájan gyakoroltak. (Közbeszóld* 
sok a jobb oldalon: Sohasem! Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Azt méltóztatott Pulszky úr mondani, hogy 
soha. Ha magán utón méltóztatik megkeresni, 
ezer és ezer repraesentatiokkal szolgálhatok Pest
megye levéltárából; de különben alig vanközöttünk, 
a ki személyesen ne vett volna részt oly megyei 
gyűlésen, hol repraesentatiók készittettek. 

Midőn a felelős kormány az ország kormányza -
tát átvette, már akkor minden esetre számolt helyze -
tével. Hogy ezt tette a kormány, annak bizonysága -

i ul szolgálnak azon indemnityk, melyeket a maga 
j számára kért a háztól és melyek — méltóztassa

nak ezt figyelembe venni — egyhangúlag az ellen-
i zék által is megadattak. Én nem hiszem és nem 
I tudom elképzelni, hogy a kormány akkor ezen 
| harmadik törvényczikknek 26-ik szakaszára, ha 
j azt eltörölni kivánta, figyelemmel ne lett volna; 
{ legalább ezen feltevésemet, azt hiszem, senki hely-
1 telennek nem fogja nevezni. I ly föltevésekben 
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van Magyarország megyéinek legnagyobb része 
még most is, és a megyéknek azt kell hinni, hogy 
ha a kormány indemnityt kért a 48-diki tör
vények egyik vagy másik oly czikkelyének fel
függesztésére, mely törvényczikk, a kormány néze
te szerint, hasonló összeütközésre szolgált volna 
alapúi, vagy mely törvényczikkely a jelen hely
zetben nem lett volna érvényesíthető: akkor bizo
nyosan a kormány, ha a megyét alkotmányos jogai 
bármelyikének gyakorlatától meg kívánja vala fosz
tani, e 26-dik szakasz felfüggesztését is kérte volna 
a háztól. Ez azonban mind ez ideig nem történt. Né
zetem lehet téves; de teljes és tökéletes meggyőződé
sem az, hogy úgy Heves, mint minden más megyé
nek mindaddig, migaz 1848. 3-ik t. ez. 26 §-a épsé
gében fenáll, joga van a kormányhoz feliratot 
intézni: és a kormány küldhet ezért királyi biz
tost ; hatalom és erő igen sokat tehet; de a me
gyék e jogát nem tagadhatja senki. 

A második kérdés, melyet beszédem tárgyá
ul kitűztem, az, volt-e Heves vármegyének oka a 
kormány rendeletét félretenni? (Halljuk!) Éu azt 
gondolom, hogy alkotmányos országban leg
nagyobb biztosíték és a személyes szabadság 
garantiája abban áll, hogy bárki csak a maga 
törvényes és rendes birája által Ítéltethetik el. 
(Helyeslés.) A fenforgó esetben nem lehet más alter
natíva, mint, hogy Eger város vagy követett el bűnt, 
vagy nem: ha nem követett el bűnt, akkor nincs 
Eger városát mért büntetni ; ha követett el bűnt, 
akkor nem a kormány, nem a közigazg-atás, ha
nem alkotmányunk értelmében a törvény az, mely 
ki fogja rá mondani a bűnöst és büntetést. (Igaz! 
bal felöl.) Eger városa azoban nem lett törvény ál
tal elmarasztalva; igen természetes tehát, hogy egy 
törvényen kívül és illetéktelenül hozott ítélet 
végrehajtására nemes Heves vármegye magát 
fölhasználni nem engedte. (Helyeslés bal felöl.) 

Elismerem a kormánynak azon jogát, mely 
azonban főkép a gyakorlaton alapszik, hogy ha
sonló esetekben királyi biztost küld, bár a királyi 
biztosról szóló, igen kevés hazai törvényeink közül 
a legfontosabb, az 1805. 5. t. ez. világosan mondja, 
hogy a megyék és törvényhatóságok királyi biz
tosok által ne zaklattassanak, hanem a főispán 
végezze el és egyenlítse ki azon kellemetlensége
ket, melyek a megyékben támadnak. Igaz, hogy 
Qgy fatális záradék van ezután téve, mert ott az 
áD, a mi törvényeinkben egyátalában több helyes 
előfordul, hogy kivévén „in casu extremae neces-
sitatis." De ugyan abban a törvényczikkben az 
is van, hogy a királyi biztos megjelenvén a megyé
ben, vizsgálja meg a dolgot, és az illetők, a kik bű
nösöknek találtatnak, rendes törvényes bíróság által 
ítéltessenek el. A kormánynak azon jogát, hogy 
felülvizsgálhat és e czélból királyi biztost küld

het, sohasem fogom tagadni, és alkotmányos 
érzésű ember azt addig, míg törvény által eltöröl
ve nem lesz, nem is tagadhatja. Ha a kormány kirá
lyi biztos által vizsgáltatta volna meg a tényállást 
Hevesben, és az állítólagos bűnösöket a legszigorúbb 
törvényszék elé állította volna: felfogásom szerint 
helyesen jár t volna el. De mig törvényes ítélet a 
bűnöst ki nem mondotta, addig nincs felfogásom 
szerint joga a kormánynak azt bárkire is kimon
dani. Helytelenül járt tehát el a kormány akkor, 
midőn az oda küldött királyi biztos által nem vizs
gáltatott, hanem önkényileg, a mire sohasem volt 
eset, a szabadság garantiáját, a megye autonómi
áját függesztette föl. (Közbeszólás : Volt!) 

Ezek az én nézeteim, melyek talán a többség 
nézetével ellenkeznek; de valamint én kihallgat
tam a többség nézetét, ugy magamnak is kihall
gatást kérek. 

En az általam előadottak alapján azt látom, 
hogy Heves megyének akkor, midőn a miniszté
rium által kiadott, önfelfogása és alkotmányos 
érzülete szerint nem törvényes rendelet ellenében 
birtokon belül fölirt, arra, mondom, Heves megyének 
törvényes joga és elegendő oka is volt. Ennek kö
vetkeztében pártolom Tisza Kálmán indítványát. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Kurcz G y ö r g y : T. ház! A közigazgatás te
rén fönforgott és ott bevégzett tényekről levén 
szó, úgy hiszem, hogy ezeknek megítélésénél a. köz
igazgatás érdekeit kell szem előtt tartani. 

Ha az l847 /8 előtti rendi alkotmánynak és me
gyei életnek gyakorlatából merített elvek nyomán 
akarja valaki megítélni az 1848. XVI. t. ez. értelme 
alá eső ezen valóságos közigazgatási tényeket, a me
lyek a 48 alatti megyei gyakorlatban fenállott 
szokás szerint a felelősséggel nem bíró helytartó
tanács ellenében gyakorolhatók voltak és pedig 

! helyesen és jogosan az ország érdekében: helytelen 
: felfogásnak tartanám ugyanazon viszonyt és gya-
! korlatot most, miután egy élő törvény jöttidőközben. 
I létre, mely azon gyakorlatot, hatörvénybe foglalt 
j gyakorlat lett volna is megsemisitette s annak egé-
j szén más irányt adott. {Zaj. Felkiáltások bal felöl; 
\ Hol a iÖTvénjj f) Igenis törvényt idézek. Szabad 
legyen a törvény világos szavaival felelnem, mely 

j igy szól: „Amegyei szerkezetnek, Magyarhon és kap-
; csolt részei alkotmányossága védbástyáinak a köz-
I szabadsággalöszhangzásbahozatala, egyszersminda 
j közigazgatásnak idő közben is minden megakasztásá-
! tóli megóvása tekintetéből rendeltetik. "A törvénynek 

ezen szakasza kimondja azon alapelvet, mely minden 
rendezett államnak alapjául szolgál: hogy a közigaz
gatásnak folytonosságát biztosítani okvetlen szüksé
ges, ha az országban rendet, nem pedig anarchiát 
akarunk. Erezte ezt az 1848-ki törvényhozó testü
let, midőn ezen alapelv kimondásával elejét venni 
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igyekezett azon visszaéléseknek, vagy legyen, mint 
önök inkább szeretik: súrlódásoknak, a gyakorlati 
életben meggyökerezett azon megyei eljárásban, 
melynél fogva a megyék a helytartótanács rende
letét, tetszés szerint, vagy végre hajtották, vagy 
semmibe nem vették. Nagyon természetes, midőn 
az 1848-ki törvények megsemmisítették a rendi 
alkotmányt és újra teremtették a népképviselet 
alapjára fektetett parlamenti alkotmányt és fe-
felelős kormányt, akkor igenis szét kellett tekinteni 
a törvényhozóknak azon visszaéléseken és hátrá
nyokon, a melyeket ők magok a megyei gyakor
latban tapasztaltak; és jól tudták, hogy a kormány 
felelősségével egyátalán össze nem fér az, hogy 
valamely megyének joga legyen a közigazgatást 
tetszése szerint megakasztani, és igy a felelős kor
mány kezéből kiragadni azon eszközt, a melynél 
fogva a közcsendet, mint a közszabadságnak egye
düli bástyáját, és a törvényben megállapított rendet 
föntartani képes volna. 

Én azt hiszem, t. ház, hogy sokféle állam
forma létezik a világon, legyen annak bármi 
alkotmányformája, legyen az köztársaságé, legyen 
az szabad confeoderált státusokból álló. legyen az 
monarchia; de nem lehet egy államnak érdekében 
sem, hogy oly institutiot létesítsen maga alatt, 
melynek jogában van mindannyiszor is megakasz
tani a közigazgatást (Helyeslés), valahányszor 
eszébe jut. Ki látta azt, uraim, és hol van meg
írva, hogy a rend felbontásával, a közigazga
tás megakasztásával a törvényes szabadság biz
tosíttatnék? Ez sehol sem létezik. 

Én ugyan, ha majd el jő ideje, ha majd a 
vármegyék rendezéséről lesz szó — és nem tartóz
kodom ezt kimondani •— hajlandó vagyok és haj
landó leszek oly eszközök életbe léptetéséről gon
doskodni, melyeknél fogva a vármegye, ha a kor
mány intézkedéseiben aggodalmat, sérelmet lát, 
e tekintetben felvilágosítás végett a kormányhoz 
jelirhasson; ily intézményt akkor nem fogok aka
dályozni. De most nem arról van a szó, mikép 
szervezzük a vármegyéket ; hanem tüzetesen ar
ról, hogy Heves vármegye factuma az 1848. törvé
nyek értelménél fogva nem ütközik-e törvénybe ? 
Azt mondom: igenis. Miután a közigazgatásnak 
minden fönakadástól való megóvása az idézett 
§-ban kimondatott, nem ismerhetem el, hogy vala
mely vármegyének azon joga legyen, hogy a 
közrend érdekében kibocsátott valamely miniszteri 
rendelettől a foganatosítást megtagadja. Annyival 
inkább merem azt állitani, mert az mondatik 
(Zaj) ugyanazon t. ez. f. betűje alatt .* „Az ek-
kép működő megyei képviselő bizottmány tehát 
a megye közönségének nevében ugy a miniszté
riummal egyenes érintkezésben álland, mint a 
törvény értelmében a megyei tisztviselőkkel ha-

tározatilag rendelkezendik." Ezen törvény nem 
hivatkozik az 1848 előtti esetekre, hanem tüzetesen 
azon elv életbe léptetéséről intézkedik, mely a 
törvény elején áll, hogy t. i. csak azon irány
ban van jogosítva a megyei bizottság a me
gyei tisztviselőséggel intézkedni, mely kitiize-
tett, t. i. hogy a közigazgatás semmi esetben meg 
ne akasztassék. 

Már most, ha a t. ház valamely vármegye 
ilyen eljárását helyesléssel fogadná, vagy, a mi 
egyre megy, ha azt mondaná, hogy a felelős mi
nisztérium kibocsátott rendelete ellenében a kellő 
engedelmesség megtagadása helyeseltetik: ez ad
dig, mig csak egy vármegyében történik, talán 
megállhatna; (Zaj) de miután exempla trahunt, 
meglehet, hogy egy pár hét alatt oda jutnánk, 
hogy a dolog teljes anarchiába menne át. (Zajos 
ellenzés balfelöl.) Kérem, a mi Heves megyében 
történt, az előbb-utóbb máshol is történhetik; 
az pedig, nem hiszem, hogy föladata lehessen egy 
törvényhozásnak, hogy a törvényes rendnek meg
akasztásával a polgári szabadság biztositékát meg
semmisítse. (Zaj.) 

Ezek levén a tárgyra vonatkozó nézeteim, nem 
mulaszthatom el, hogy Várady Grábor képviselő tár
sam abbeli mondására észrevételemet meg ne te
gyem, mely szerint ő azt mondotta: (Halljuk!) „A 
kormány oly pillanatban nyúlt ezen erőszakos el
járáshoz, midőn az egész országban csend honol." 
(Zaj.) Igaz, hogy csend honol; de az nem oly el
járásoknak következése,mint a minőt Heves megye 
magának igényel: mert ha Heves megyének példá
ján menne ötven vármegye, bizony nem honolna 
csend; {Helyeslés} és nagyon furcsa okoskodásnak 
tartom azt, hogy az országban levő csend miatt 
menti valaki a megye eljárását. (Zaj.) Igen egyene
sen mentette a képviselő úr, mert azt mondta, hogy 
a minisztériumnak Heves megye irányában köve
tetteljárását nem helyeselheti; következésképen 
Heves vármegye eljárásáthelyesli. (Helyeslés a jobb, 
ellenmondás a bal oldalon.) Ha ezen eset állana, 
akkor Heves vármegyének vagy valamely prae-
dilectio utján akar a t. képviselő úr privilegiált ál
lást adni ; vagy ha azt nem akar adni, akkor Heves 
vármegye a többi vármegyét nyugalma árán rend
bontásra szabadítaná. (Ellenmondás a bal oldalon. 
Zaj.) Tessék elhinni, ha egy vármegyének nem 
áll kötelességében a rend fentartása, akkor a töb
binek sem kötelessége azt föntartani; és mégis as;t 
fogják mondani, azért nincsen még anarchia. (Zaj, 
ellenmondás a bal oldalon.) Én pedig, mint képvi-
selő,feladatomnak tartom, hogy a törvényesen meg
állapított rendnek szigorú kezelésével a közigaz
gatást minden megakasztás ellen biztosítsam : mert 
én a törvényesen megállapított rendet a közszabad
ság legnagyobb biztositékának tartom, sugy hiszem, 
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hogy a fölbomlott rend alatt, az anarchiában sen
kinek sincs szabadsága: mert ott egyiránt van fe
nyegetve KZ, ki az anarchiát előidézte, azzal, ki a 
rendet kívánja. (Helyeslés a jobb, ellenmondás a bai 
oldalon. Zaj. Halljuk!) 

Én tehát, t. képviselőház, azon véleményben 
vagyok, hogy ha rendet akarunk, lehetetlen, hogy a 
felelős kormánynak azon szigorú őrködését, mely
nél fogva az első lépésnél mindjárt megtette mind
azon intézkedést, melyet a közbátorság tőle köve
telt és melyért, ha elmulasztotta volna, én volnék 
az első, ki őt feleletre vonnám, ne helyeseljük. (He
lyeslés a jobb, ellenmondás a bal oldalon.) É n a miniszté
rium eljárását teljesen helyeslem, és felkérem, hogy 
ne addig halaszsza a dolgot, míg a kocsi felfordult, ha
nem tessék a gyeplőt kezébe vennie azon kocsis ke
zéből, ki a kocsit ugy hegyen-bokron körösztül vin- | 
né,(Derültség,zajjhogy a benn ülők nyakukat törnék. ! 
Minthogy pedig minden ember legelőször életéről 
gondoskodik, elvárom a minisztériumtól jövőre néz
ve is, hogy ha oly kocsis veendi kezébe a gyeplőt, j 
ki ügyetlenül vezeti a kocsit, tessék a kezéből ki- j 
venni. (Helyeslés a középen. Zaj.) 

P e r c z e l Mór: (Halljuk! Halljuk!) Alig hit-
tem volna, hogy bátorságot és lelkesedést mástól 
kelljen kölcsönöznöm; de csakugyan ma Besze 
János régi politikai bajtársam példájára lelkesülök , 
fel és bátorkodom itt szót emelni. Megvallom, re- j 
megek azért is, mert érzem azon felelősséget, mely I 
ezen tkztelt képviselő testület minden tagjára há- | 
ramlik, de különösen talán azon rendkívüli körül- i 
menyeknél fogva, melyek között e hazába vissza- | 
téifcem. Azon rendkívüli lelkesedés következtében, j 
a melylyel a nemzetnek egy nagy része által fogad- I 
tattem, azon felelősség reám nem csekély mértékben { 
súlyosodik. Remegek még azért is, mert 18 évi né
maság elszoktatott kissé a parlamentáris vitatko- ; 
zástól, és elmondhatnám az épen oly genialis köl-
tői, mint a szerelemnek és bornak élő Horáczczal: ! 

Vixi puellis nuper idoneus, j 
Et mi lítavi non sine glória : j 

Nunc araia deí'unctumque bello 
Barbiton Mc paries habebit. 

Tehát egy szent kötelesség, a melyet küldőim i 
megbízása következtében elvállaltam , azt páran- I 
csolja, hogy megmaradt csekély tehetségemet 
ezen haza érdekeinek előmozdítására, jogai védel
mére szenteljem. Hogy ezen kötelességemet teljesit-
sem, az bátorit arra, hogy ezen oly igen fontos és ko-1 
moly tárgybannézeteimet én is elmondjam.(j?aö?«tk/) 

Osztom teljesen mindazon nézeteket és elve
ket, melyeket tegnapelőtt Tisza Kálmán képviselő
társam egy magában véve igen egyszerű, de épen 
azért igen jeles ós még jelesebben és gyönyörűen 
előadott szónoklatában kifejtett. De mind a mellett, i 
hogy mindazon nézetet elvben osztom, mégis, meg- j 
vallom, tán nem szóltam vo Ina ezen kérdéshez, ha [ 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%- v. 

abba bele nem kevertetett volnaegy méger.nélisfon-
tosabb tárgy, t. i. azon kényes viszony, mely a me
gyei önkormányzat és a miniszteri rendszer közt 
létezik. (Halljlik!) 

Furcsa emlékeket költött az igen t. cultusmi-
niszter tegnap mondott beszéde bennem, ki éles 
harczot \ ívtam 1844 és 1848 között azon férfiak 
ellenében, kik hasonló hangokat ejtettek, olyakat, 
minők ellenében nem én magam, nem is csupán 
azon radical reformerek, kiknek elvei és javaslatai 
1848-ban törvénynyé váltak, de ez összes oppo-
sitio, az ellenzék majdnem minden tagjai, hatható
san protestáltak és küzdöttek: azon törekvés ellen, 
mely törekvést akkor a eultusminiszter és társai, 
t. i. a centralisták zászlójukra tűztek, miután e 
törekvésekkel a nemzet legszentebb ereklyéjét, a 
selfgovernment, az önkormányzásnak leghatható
sabb fegyverét és eszközét, az alkotmányosságnak, 
mondhatni akkoriban egyedüli tényleges védeszkö-
zét és életföltételét, amegyei rendszert megtámadták. 
Megtámadták pedig olykorszakban sépen akkor, 
mikor a kormány — nem a parlamentáris kormány, 
hanem az idegen hatalomtól függő és annak 
útmutatása szerint eljáró kormány — élethalál-har-
czotinditottazugynevezett ,Kreishauptmann'-rend
szer behozatalával a megyei élet ellen. 

Azt mondotta a t. miniszter úr, hogy Európá
ban most átalános a tendentia a centralisatio felé. 
Tagadom ezt ünepélyesen. 

Eötvös József b. vallási s közoktatási 
m i n i s z t e r : Nem mondottam! 

Percze l Mór : Igenis, tegnap ez értelemben mél
tóztatott nyilatkozni. Sőt ellenkezőleg Európában 
majdnem mindenki érzi azon kimondhatatlan bonyo
dalmat, melybe a merev centralisatio az administra-
tíot sodorta, azon roppant költségeskedést, melybe 
ezen centralisáltadministratio kerül. (Igaz! Ugy van !) 

De egyátalában ki merhetné összehasonlítani me
gyei rendszerünket, ezen magában nézve nagyszerű, 
különálló és páratlan institutiot, Európának vagy a 
világnak is akármely alkotmányos tényezőjével? 

Nem hasonlítható az össze se a svájczi kan
tonokkal, se az éjszakamerikai államok rendsze
rével, se pedig azokkal, a mik Angliában County 
névalattismeretesek. Megyei rendszerünk egy di'ága 
kincs, egy dicsőségteljes tulajdona a magyar nemzet
nek, mely oly idős, mint maga Magyarországnak 
ezeredéves alkotmánya, a mely ismét az európai 
rendezett államok legidősb alkotmánya. 

Ezen megyei institutiónk, mint igen helyesen 
méltóztatott tegnap egy pár szóval definiálni, nem 
csupán administrativ rendszer, nem csupán az al
kotmányos szabadság védbástyája volt, de egyút
tal 1848—49 előtt legislativ tehetségekkel és tu
lajdonokkal is bírt. És pedig ez utóbbit két tekin
tetben gyakorolta, t. i. utasításai és közvetlen kö-
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vetválasztásai által befolyt a törvényhozásba; de 
még azonkívül statutarius jogánál fogva törvényt 
is alkothatott, illetőleg statútumokat, kötelezőket 
mindenkire, hozhatott, ha ezek a köztörvénybe nem 
ütköztek. Legislativ hatalommal is birt tehát a 
megye. 

Hogy a követválasztásra és a követi utasítás
adásra nézve az 1848-ki átalakítási törvény foly
tán a megyék ezen utolsó adtributuma természet
szerűleg módosult, ki tagadhatná ezt? A megye 
többé nem választ követeket, nem adhat utasítá
sokat ; de ezért nem veszti el se jogát , se ké
pességét arra, hogy akár micsoda közügyekben ne 
nyilatkozhassak. Azt hiszem, maga cultusminiszter 
úr sem méltóztatott tegnap ezen állításomat két
ségbe vonni. Sőt a mint igen élénken emlékszem 
rá, tegnapelőtt ő maga is azt állította, hogy ezen 
tekintetben a megyék befolyása sértetlen maradt. 
A megye, nyilatkozatai által, ha nem is többé direc-
te, de indirecte soha sem szűnt meg befolyást gya-
korolniatörvényhozásra. Miért isienne szükségesa-
kár közpolitikai, akár administrativ tekintetben a me
gyét korlátozni ? Hiszen, midőn minden egyes akár 
sajtó utján, akár nyilvános gyülekezetben nyi-
latkozhatik és küzdhet a kormány eljárása ellen, 
és érvekkel támogatva előadhatja a maga vélemé
nyét még a legkényesebb kérdésekben i s : miért ne 
tehetné .ezt még inkább egy oly törvényes és ren
dezett testület, mint a megye ? — Nem is lehet tehát 
itt szó ez iránt; a kérdés csakis arra terjedhet ki, va
jon a megye a törvénybe ütköző, az administratiot 
lehetlenitő, vagy az országnak belbékéjét veszélyez
tető intézkedéseket tesz-e, vagy ilyen határoza
tokat hoz-e ? 

Nézetem szerint igen kár volt, hogy a tanács
kozás nem szorítkozott csupán arra, mi napirendre 
volt kitűzve, t. i. a belügyminiszter úr feleletének 
tárgyalására. 

Nem lehet tagadni, hogy itt nem egyedül a 
formalitás, nem is épen a törvénynek szoros magya
rázata az, a mi a kérdést eldönti. Hiszen mi még ma 
sem vagyunk egészen normális állapotban. (Igaz!) 
Ki merné azt állítani, hogy hazánk alkotmánya 
teljesen helyre van állítva? kimerné azt mondani, 
hogy mi ma már minden veszély ellen biztosítva és 
egészen szabadok vagyunk ? Leestek ugyan lán-
czaink; de bizony még mindig őriztetünk; s nem 
egyszer hallottam igen tekintélyes férfiaktól, hogy 
nem kell nemzetünket izgatni, nem kell a hatalmat 
provocalni, mert lehetséges, hogy még egyszer 
visszatér azon irgalmatlan rendszer, a melyl 18 
éven át majdnem halálra kínozta nemzetünket. 

Én ugyan nem osztom azok okoskodását, kik 
nemzetünket ilyen merénylet lelhetó'ségével ijeszt
getik. Semmi okunk és nem is illó' hozzánk ily ré
mektől félni. Féljenek inkább ó'k, kik közügyeink

kel 18 éven át oly lelkismeretlenül és botorul el
gazdálkodtak. 

Renditlen hitem és tudatom, hogy azon nem
zet, mely ki bírta állani a 18 éves, a történelemben 
szinte páratlan elnyomatást; azon nemzet, mely meg
lepetve és készületlen bár, oly harczi dicsőséget 

I képes vala kivívni és tud előmutatni, minő 18 éven 
át egész a mai napig egész Európában megismer
tette fajunkat és neki rendkívüli politikai hitelt 
szerzett; azon nemzet, melynek egy arany korszaka 
van, minő az 1823—48-iki, a reform arany kor
szaka: ily nemzet nem félhet, ily nemzetnek nincs 
oka félni, ily nemzet elégtételt várhat, és elégtételt 
fog is nyerni. (Élénk hosszas helyeslés.) 

Ha a tisztelt cultusminiszter úr ugy szólt volna 
itt, mint képviselő; ha az ő előadását oly phrene-
ticus applausussal nem fogadta volna a jobb oldal, 
mint ez tegnap történt: talán nem érdemelne oly 
nagy figyelmet, nem követelne oly visszatorlást, 
mint a minőt így előidézett. De midőn miniszter 
szól, felelős még szaváért is. 

Eötvös József b. vallási s közoktasási 
miniszter: Ugy van! 

P e r c z e l Mór: Hivatkozott a miniszter úr 
az 1848-iki törvények eredetére. A ki a törvényt 
hozza, mindenesetre az a legbiztosabb s compe-
tensebb értelmezője magának a törvények is. Korán-
sem akarom én tagadni, hogy a miniszter urnák 
a 48-iki reformok létesítésében tetemes érdemei 
vannak ; de vannak ám másoknak is. (Élénk helyes
lése) Nem egy ember maga. nem is az 1847 — 48-iki 
törvényhozás vivta ki azon roppant eredményeket: 
egy legio hazafinak önfeláldozása, lelkesedése és 
ernyedetlen működése szerezte a nemzetnek az 
1848-iki átalakulást. Megkezdették a reform arany 
korszakát és meginditák a magasztos munkát a 
szegény írók és a nemzeti költők, kik szerzek és 
terjesztették a nyelvet és fölidézték a hon fiai
ban a szükséges lelkesedést és hazaszeretetet; csak 
igy és ezután folytatták 1825 körül a haza alkot
mányát védő úgynevezett táblabírák. És itt bátor 
vagyok figyelmeztetni a t. miniszter urat 

Eötvös József b. vallási s közoktatási 
mini sz ter : Nem szükséges! Tudom! 

Percze i Mór: . . . hogy ők mindezt tették 
épen azon megyei institutioval, melynek értékét 
miniszter úr most kétségbe akarja vonni. Indítvá
nyozták, hozták is és kivívták az 1848-iki törvénye • 
keta Wesselényik, Kölcseyk, Széchenyik, Batthyá
nyiak és TelekiLászlók, és utánokjöttDeákFerencz, 
(Dörgő éljenzés) és az 1832/6-iki és 1839/40-iki 
Deák Ferencz körül csoportosult a jelesek szép 
hada: a Bezerédjek, a Klauzálok, a Beöthyk, a 
Szentkirályik, aRádayk, a Palóczyk, Kubúryik, 
mind oly férfiak, kiknek emlékét a jelen, mint utó
kor áldani fogja. (FÖlkiátiások: Perczel Mór!) 
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Eötvös József b. vallási s közoktatási 
m i n i s z t e r : Igen, igen ! Perezel Mór ! 

P e r c z e l Mór: És még akkor is, midőn a 
„Pesti Hirlap" föltűnt, akkor is, midőn az úgyne
vezett radieal reform agitatiojának korszaka elő
állott, még akkor is nem egy ember, hanem sokan 
voltak azok, sokszor táu a történelemben meg sem 
is emiitett egyének, kik ezen 1848-ban megtes
tesült eszméket inditványozták és kivitelökre épen 
a megyei téren leghathatósban közreműködtek. 
Soha sem szabad feledni, hogy a mint bizonyos,hogy 
az 1843—44-iki országgyűlést megelőzte a 1832— 
36-iki és 1839—40-iki, ugy az 1 8 4 7 - 48-ikit meg
előzte és szinte provocálta 1843—44-iki törvényho
zás. (Elénkhelyeslés.) De, t. ház, hol vivatott ki-ezen 
reform ? hol kezdetett meg ereform legelsőtanácsko- ! 
zása ? Ki feledné el, hogy midőn azon híres regnico- ! 
laris deputatio operatuma 1831 — 32-ben a megyék
ben kihirdettetett,amegyékazonoperatumokat, me
lyek kiterjeszkedtek az administratióra és a poli
tikai ügykezelés minden ágazatára, hosszan tár
gyalták, vitatták és e részben utasításokat adtak ? 
Ezen viták képezték ki a politikai pártokat és egyé
niségeket. Itt és akkor vettetett meg alapja az igazi 
reformoknak; csak is a megyék közgyűlésein és a 
megyei institutio fegyverével vivatott ki annak 
teljes diadala. Már most ezen, ily múlttal és érde
mekkel biró megyéket megtámadni, tekintélyüket 
csorbitani, egy oly institutiot, a mely ezer éves mul
tunkkal ugyanazonositva van , mely elválhatlanúl 
összeforrott nemzeti létünkkel, az ily institutiot 
koczkáztatni akármi más rendszer miatt, kimon
dom határozottan, hogy majdnem saerilegium. 
És kérem, igy tekintettük azt nem csak én, de az 
összes 1844—48-iki oppositio emberei. Megtámad
tuk nem csak a kormányt, mely akkor a megyé
ket ostromolta, sőt hatalommol csorbította is a me
gyei autonómiát, de megtámadtuk különösen — és 
liarczoltunk, mint az osztrák kormánynál magá
nál is sokkal veszélyesebb ellen— azon tendentiákat, 
melyeket az akkori „Pesti Hirlap" és épen a t. 
eultusminiszter úr kifejtett. És bár nem tagadom, 
hogy azon 48-iki törvények hozatalában a t. eul
tusminiszter úrnak igen fontos érdemei vannak, 
más részről tagadhatlan az is, hogy azok tetemes 
részben az ő centralista agitatioja ellenében küz
dettek ki. 

Miniszter úr említést tőn arról is, hogy mit tettek 
a megyék 1848-ban. — Mit tettek a megyék 
1848-ban? No hiszen hajaszálai is fölállanak mi
niszter urnák, ha ma is azt akarnák tenni, mit 
akkor tettek. (Derültség.) Tudja miniszter úr, mit 
tettek a megyék? Mintegy ötven bataillont és 
szabad csapatot állítottak autonomiájoknál fogva 
önköltségükön a haza védelmére. Tudja miniszter 
úr, mit tett Tolna megye? Kiállított 1500 ember

ből álló szabad csapatot, mely megmentette a ha
zát Pákozdnál; és kiállított 5000 nemzetőrt, ki 
Eoth tábora elfogatásában főtényezőként szerepelt. 
Tudja, mit tett Komárom vármegye és városa? 
Mert nem csak megyei municipiumról van itt szó ; 
a városok és kertiletek szintén municipalitásokat 
képeznek. Lássuk hát, mit tettek a, komáromiak ? 
Nem engedték be a várba azon három zászlóalj oszt
rák katonát, melyet a minisztérium oda rendelt. 
Kikötötték a hidat, összecsoportosultak, elfoglalták 
a várat, és ez által lehetővé tették a következő 
azon táborzást, mely nélkül elhalt volna örökre és 
gyalázatosan a nemzet, és nem volna ma egy em
ber, ki merészelne dicsekedni azzal, hogy magyar. 
(Elénk tetszés.) 

Tisztelt miniszter úr hivatkozik a népre is; 
aristokratikus intézménynek nevezte a megyéket. 
(Fölkiáltások közénen : Igaz! Ráday L. is ma nemes 
megyét emiitett!) És azt monda, hogy mégma is a haj
dani jelleggel bírnak a megyék. (Igaz!) Távol le
gyen, hogy én ezt vádnak ismerném a megyei in
tézmény ellenében, sőt épen abban tartom legna
gyobb dicsőségét a megyéknek. Az a nép, azon 
derék és páratlan nép, a melyet 18 éven át semmi 
ármány nem bírt felzaklatni régi urai, a nemesség' 
ellenében, az a nép épen az által, hogy még ma is 
ragaszkodik a régi férfiakhoz, a nemességhez, most, 
midőn a miniszter úr gyanúsítani akarja a megyei 
intézményt, épen akkor oly hazafias, tiszta érzüle
tet és okos tapintatot tanúsított, melyet kívánok, 
hogy minden legjelesebb embere a hazának figye
lemben tartson: azon nép épen azzal, hogy a nemes
ségből választá tisztviselői és képviselői legfőbb ré
szét: verdictet mond a miniszter úr insinua-
tioi fölött. 

Azt szerette volna talán a miniszter úr, hogy 
az utóbbi 18 év alatt sikerült volna az osztrák kor
mánynak egy galicziai lázadást idézni elő? (Nagy 
nyugtalanság a középen. A dologra !) Dologra, igen 
is ; csak méltóztassanak hallgatni. (Halljuk!) Sze
retném tudni, mi megütköző van abban, ha azt 
mondom, hogy talán nem szerette volna a miniszter 
úr, ha 18 évi gazdálkodása alatt sikerült volna az 
osztrák kormánynak föllazítani a népet? mi meg
ütköző van ebben? (Fölkiáltások: De van a hasi.n-
laiban!) Én nem egyes férfiaknak nagy állásában 
s hatalmában, mint inkább épen a derék, a párat
lan magyar nép okos tapintatában, nemes érzüle
tében és tulajdonaiban keresem és találom nemze
tem fő erejét és jövője biztonságát. (FölkLUtáiok : 
Mi is!) Mert az megbecsüli a multat (Fölkiáltások: 
Más is !) s ez által megalapítja jövőjét. 

Mily hangulat uralkodott némely körökben, 
midőn egy izgató szó hallatszott hazánkban, mi
dőn megtámadtatott a jelen kormány azért, mert 
nem birta még a nemzetiségek közti differentiát 
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megoldani, nem birta Hovátországot kibékíteni. | 
Magam sem szerettem azt a hangot, és hazám
ra nézve veszélyesnek, károsnak jelöltem, sőt 
olyasnak tartom, mely a kibontakozást majdnem 
lehetetleníti. De bocsánatot kérek a cultusminisz-
ter úrtól, szavaiban épen oly értelem fekszik, mi
dőn a népre hivatkozik. Ez agitatio volt, semmivel 
sem ártatlanabb, mint maga az, melyet emliték 
és megróvék. 

Kérdem már most, a megyék mit teljesítenek 
ma? Tán azt, hogy ők a 18 évi rémuralom alatt 
Magyarországra szabott adót behajtják ? Hiszen a 
népnél mindenki elveszti tekintélyét, legyen az 
bárki, ki ezen törvénytelenül kivetett és az iszony 
rendszeréből kifolyó adót behajtja. 

Nem a megyei intézményt gyűlöli a nép, ha
nem azt, hogy a megyei intézmény nem olyan, 
mint a milyennek lennie kellene; [Helyeslés balról) 
hogy az eszközül használtatik fel és kell magát 
eszközül használtatnia oly adórendszer keresztülvi
telére, mely a nemzet életvére elontásával erősza
koltatott az országra. 

Egyébként ha valakinek, nekem is van jogom 
a népnek véleményére hivatkozni. A nép nem azt 
követeli, hogy a megyék szűnjenek meg, a nép 
nem tud semmit a miniszteri kormányzatról; egy 
van, a mit óhajt, mit lelkéből kivan: s ez az, hogy 
aẑ  1848-iki törvények teljesen visszaállíttassanak. 
(Elénk helyeslés balról.) A nép irtózik oly adó elvál
lalásától, mely eddigien az ő megrontására fordít
tatott. (F'ólkiálíások: A dologra!) Ez is a dologhoz 
tartozik. 

Figyelmeztetem a tisztelt házat, hogy ez a 
mostani a harmadik minisztérium és népképvise
lői parlamentje Magyarországnak. Az első 1848-
ban Pesten volt, a második Debreczenben 1849-
ben:és gondolják-e a tisztelt képviselők, hogy Ma
gyarország azért veszett el, mert 1848-ban, 49-ben 
minden a maga rendjén történt? azért veszett el, 
mert a nemzet fegyvert fogott ? azért veszett el. 
hogy mindnyájan csupa jó embernek voltunk és 
megtettük kötelességünket ? Nem, bizonynyal nem. 
Kimondotta azt az angol történetíró, hogy egy 
nemzet sem veszhet el önmaga hibái és bűnei nél
kül. És ha valaha egy kormány politikája meg lön 
az események által czáfolva és hazudtolva, kimeri 
tagadni, hogy az 1848.ugy, mintáz 1849. miniszté
riumnak politikája az események által rögtön 
megezáfoltattak ? Akkor is alkudozással töltöttük 
a drága időt, vaspályák építéséről és közoktatás
ról beszéltünk, mindenről tanácskoztunk, csak 
arra nem fordítottunk figyelmet, a mire kellett 
volna: a honvédelemre ; akkor is elkövettetett egy 
lényeges hiba Hebreczenben, a mely hibát egy 
nemzet nem követhet el méltó lakolás nélkül, mert j 

| feledé, hogy „il ne faut pas confier la révolution 
aux konimes contre qui la révolution était fait; 
chaque demi révolution n'est qu'une ch imere ;" 
s mert, amint a magyar közmondás mondja: „nem 
kell az ebre hájat bízni." I ly előzmények után, 
midőn két majoritás által támogatott politika 
meghiúsulása fekszik előttünk, nem árt. ha a har
madik, a jelen majoritást ovakodásra inti. Pedig 
nagy majoritás volt'ám mindkettő: az első, a pesti 
majoritás ellenében a híres törpe, alig 30 tagot 
számító minoritás állott; Debreczenben pedig csak 
egy pár ember sorakozott körülöttem, ki hirdetem 
az igazságot és megjóslám a szörnyű katastrophát. 
Mindnyájan egy szerencsétlen nevet kiáltottak k i : 
egy egyént, ki az egész országot a legnagyobb 
gyalázat és halálos veszedelem martalékául ejtette. 
Nem ok nélkül figyelmeztetem én a tisztelt képvi
selőházat és különösen a mostani majoritást, mely 
tegnapelőtt a miniszter úrnak előadványait o ly 
zajos enthusiasmussal üdvözölte és mintegy ma
gáévá tette. (Közbeszólás jobbról: Ugy van!) Vajon 
szabad-e az agitatio ezen terére vezetni a tanács
kozásokat? vajon szabad-e nekünk a nép hangu
lata iránt a képviselő testületben téves fogalmakat 
terjeszteni ? a nép hangulatát, mint a megyei instb 
tutio szellemével ellentétest előtüntetni, és azt mint 
a minoritás politikai irányával ellenségest mu
tatni föl? 

É n is ugy vélem, miként már igen sokan meg
jegyezték, hogy teljesen időn és téren kivüli volt 
a miniszter úr tegnapelőtti expectoratiója. Mért nem 
szorítkozott inkább azon tárgyra, miért nem vé
delmezte, nem támogatta azon indokokat, a melye
ket itt belügyminiszter úr az interpellatiora adott fe
leletében elősorolt? Vannak fontos okok, a me
lyek igen óvatossá tesznek engem, és szükséges, 
hogy tegyenek bármely párton álló férfiakat is. A 
legfontosabbak egyike az, melyet a pragmatica 
sanctiora való hivatkozása mellett felhozott, és a 
melylyel a pragmatica sanction állítólag elkövetett 
sérelmet fejtegette. 

Én nem kiálthatok föl, hogy markomban 
tartottam a Habsburg-dynastia existentiáját; és 
nem állithatom, hogy azt megmentettem. Sőt ellen
kezőleg az 1848—1849 körüli korszakban azon 
absolutisticus és nemzetfölemésztő kormányrend
szert, melyhez ezen felséges uralkodóház akkorban 
lételét kötötte, élethalálra megpereltem; 18 éven 
át hűn osztozva hazám sanyarú sorsában, ép 
ugy kínpadon hevertem, mint maga a szent anya; 
de soha csak egy hangot sem emeltem, mely com-
promittálta volna jövőjét (Helyeslés) vagy megbecs-
telenícette volna múltját. Én nem koronáztam, 
nem buzdítottam nemzetemet a koronázási actus-
r a ; de midőn nemzetem 18 évi sok kisértés da-

| czára utoljára oda látta magát szorítva, hogy még 
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örülnie kelle azon, hogy alkotmányos jogainak 
némely foszlányait még visszanyerhette; midőn 
láttam, hogy kün nincs többé tér és alkalom a 
kün maradottak számára valamit hazájok fölsza
badítására megkísérteni, és még a legmerészebb is 
kényszerült a további künmaradás haszontalansá-
gát elismerni: akkor kötelességemnek nemkevésbbé, 
mint jogosnak tartottam a visszatérést hazámba, 
(Zajos helyeslés) és elfoglalnom azon állást, melyet ha 
mindenki,bizonyára magam is fölhíva valék elfog
lalni. (Atalános zajos helyeslés,.) De midőn ezt tevém, 
nem menthetem föl magamat attól se, hogy azon ala
pot, azon legfőbb alapot, melyre a transactio fek
tetve lőn és melynek következtében a koronázási 
ünnepély megtörtént, hogy én ezen alapot magam 
is kiindulási pontúi elfogadjam. (Élénk hdyeslés 
középen.) Hogyha én ezt az alapot nem fogadom 
el, soha sem térhettem volna vissza tiszta kebellel, 
mert én conspirálni nem szerettem, (Éljenzés) és az 
nem hozzám illő, az nem lehete ezélorn, azt én a köz
ügyre nézve veszélyesnek jelöltem és mindig elle
neztem. (Élénk éljenzés középen.) Midőn bejöttem, 
nyíltan kijelentem, hogy ez alapot őszintén és 
minden reserváta nélkül elfogadom kiindulásul, és 
bizonyára az esküjét hiven megtartó és a nemzetet 
szerető trónnak épen oly liíí támasza és szükség 
esetében védője is leszek, mint bárki más, és mint 
valék eddig nemzetem jogainak és lételének. (Áta
lános, zajos éljenzés) 

És itt van az, a minél fogva, midőn beszédem
ből kiindulék, azt mondám, hogy bár Tisza Kálmán 
hazánkfia és képviselőtársam igen jeles beszédé
nek majdnem minden tételét magamévá teszem, 
mégis tartózkodtam volna e tárgyban felszólalni 
és különösen a belügyminiszter úrnak a hozzá in
tézett interpellatiora adott feleletére a nem kelye-
selést kimondani, miután érzem, hogy magasabb 
szempontok azok, melyek a belügyminiszter urat 
eljárásában bizonyosan vezérelték: mert lehetetlen
nek hiszem, és föl nem tehetem róla, hogy ő, kivel 
én szerencsés voltam éveken át egy zászló alatt 
küzdeni és a kit ugy ismerek, mint önmagamat, a 
megyeimunicipiumok barátjának, hogy ő, mondom, 
ezen municpiumok törvényes activitása korláto
zására intézte volna a kérdésbe vett eljárást. (Zajos 
helyeslés középen.) Nem tagadom én, sőt el is isme
rem, hogy ezen eljárásban lehetnek, sőt vannak 
némely részletek, minőket szorosan jogi szempont
ból ítélve épen correcteknek nem lehetne tartani; 
de kérem méltóztassanak először a miniszter úrnak 
kényes állását is tekintetbe venni, s ajánlom továbbá 
a bal oldal vezéreinek figyelmébe azon nehéz ál
lást, melybe ily praecedensek szentesítése mellett 
magok is juthatnának. Vajon a miniszter úr, ki a 
törvényes közeget képezi a trón, az uralkodóház 
*s a nemzet közt, vajon a miniszter úr, a ki magá

ra vállalta az 1867-iki törvényeknek teljesítését és 
végrehajtását, vajon, mondom, fölmenthette-e ma
gát attól, hogy midőn oly tény merüs fel, mely, 
bár hogy veszszük — ha azt nem is neveznők tüstént 
bűnténynek, mert a fölött ítélni nem hozzánk, ha
nem a bíróság elé tartozik — hanem a mely két
ségtelenül a hatalom alapos neheztelését hívta ki, 
hogy ő akkor másként járhatott volna e l , mint 
hogy ezen tény ellenében a hatalom teljével, hi
vatalos hatósága egész erejével lépjen föl? \(Zajos 
helyeslés a jobb olddalon) Mert, kérem, mindent, min
dent lehet egy parlamentben discutiálni, és a 
kormány kötelessége a diseussiot mindig eltűrni, 
kivéve a királyságot: mert a hatalom maga magát 
nem engedheti discutiáltatni. „L'empirenese laisse 
pas discuter." (Zajos helyeslés a jobb oldalon.) 

És bátor vagyok épen Tisza hazámfiához ma
gához kérdést intézni, (Halljuk!) kész-e t. hazám
fia arra, hogy ha a minisztérium — dato non 
concesso — megbukik, uj minisztériumot alakít
son ? (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Nem is szólva arról — mert én nem ismerek 
félelmet — n e m hiszem,hogy a felséges uralkodó 
ház, és annak mostani feje azon 18 éves iszonyú 
tapasztalás után még egyszer akarná, vagy csak 
merészelné azon experimentatiotujolag megkezdeni; 
(Helyeslés) de az kétségen kívüli, hogy épen ugy 
mint bármely hatalomnak feje, azon tért elfő glal-
tatni és azon fegyvert kezeltetni,mely okvetlenül bu
kásáravezetne, nem engedheti. (Helyeslésaközépen.) 
Kérem azokat, a kik ezen kérdésben akarják a 
minisztériumot megbuktatni — pedig egy bizal
matlansági szavazat vagy nevetségessé válik, ha 
pusztán marad, vagy okvetlenül a minisztérium bu
kását idézi e l ő — (Élénk helyeslés a minisztérium szé
kein és a jobb oldalon) fontolják meg, hogy ezen 
kérdésből nem csak miniszteri krízis fogna támadni, 
de egyenesen áttérnénk a forradalom terére. (Moz
gás) Ne higye a t. képviselő úr, kit csak pár hét 
óta van szerencsém ismerni, és ki iránt igazán mély 
tisztelettel viseltetem, hogy én őt nem tekintem elég 
mérsékeltnek és ildomosnak, és hogy ne volnék 
meggyőződve, hogy ő sem akar forradal
mat előidézni; de okvetlen következménye ezen 
föllépésének vagy ujabb elnyomatás, vagy a nem
zetnek védelmi térre való kényszerittetése volna, 
vagyis az, a mit forradalomnak neveznek. (Ugy van! 
a középen.) 

Tegnapelőtt hallottam itt egy szónoklatot, 
melyben régi derék barátom, politikai bajtársam 
Nyáry Pálnak egy hajdani nyilatkozata idéztetett 
föl. Nyáry Pál képviselőtársam nem szorul az 
én védelmemre, ő sokkal magasabban áll, mintsem 
az ő politikai tekintélye megtámadások ellen vé
delemre szorulna ; de figyelmeztetni kívánom 
azon képviselő urat, és a majoritást is, mely azon 
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képviselő úr szavait oly hevesen éljenezte, hogy 
hányan vagyunk itt, kikre ily valamit ne lehetne 
fölolvasni! (Ugy van! a középen) 18 év hosszú kor , 
é s kivált azon kor, melyet itt mindnyájan kün 
és bent keresztül éltünk, bizony oly hathatós in-
gredientiákkalbirt, melyek bármely erős constitu-
ti ot és természetet is megváltoztathattak. Én sehogy 
sem szeretném erre a térre vinni a tanácskozást: 
hiszen nekünk belbékére és ̂ egyetértésre van min
denekelőtt szükségünk. (Elénk helyeslés.) Ha mi 
egymásnak szemrehányásokat teszünk a múltból, 
nem kell idegen hatalom, nem kell orosz, (Ata-
Idnos helyeslés) magunk magunkat megrontjuk és 
tekintélyünket aláássuk. 

íme, némi összefüggésben előbbi okoskodá
saimmal, magam magamat hozom föl például. 
Hiszen engem megtestesült forradalmárnak ne
veztek : és most minő ártatlan bárány vagyok. 
(Atalános derültség.) 

Én nem akarok és nem akarhatok forradal
mat: mert arra először nincs szüksége a nemzetnek; 
— (Helyeslés) pedig már a politikában az is rósz, 
a mi nem szükséges, és épen azért tartom cultus-
miniszter urnák a eentralisatiot illető előadását 
rosznak, mert szükségtelen. (Derültség. Helyeslés.) 
Törvényes eszközökkel, legalább ugy, mint most 
értelmeztetik, a sajtó, megyei institutio, és a par-
lamentális vitákkal mindent lehet és fogunk kö
vetelni, mindent lehet és fogunk is kivívni, és 
pedig mindazon lényeges jogokat, melyek orszá
gunk való államiságát helyreállitandják: különösen 
és mindenekelőtt a magyar hadsereget. (Élénk tet
szés.) Ezt, a magyar hadsereg fölállításának meg
indítását és kivitelét legelső és legfőbb kötelessé
gemnek tartom; (Zajos helyeslés minden oldalról) 
és ez egyik fő oka, hogy még egyszer merészked
tem elvállalni azon missiót, hogy öreg, törékeny 
létemre, parlamenti discussiók sorompójába lépjek. 
(Éljenzés.) De hisz, kérem, elérjük azt még talán 
erőfeszítés nélkül is. Európa constellatiója ugy 
alakul, hogy, legalább pro momento, a veszé
lyek nem minket fenyegethetnek; sőt ha való
ságos őrültek nem vagyunk, azokat saját érde
künkben igen könnyen zsákmányolhatjuk ki, 
és mindent, mindent elérendünk. Hiszen, kérem, 
az uralkodóháznak jövője nem másban fekszik ma 
már,mint e nemzet erejében, s hazánk térein,melyek 
a Duna által hasittatnak. Itt, a szőke Duna vidé
kein fog nem csak az uralkodóháznak és Ma
gyarországnak, de talán Európának sorsa is eldön
tetni. Es a legfőbb tényezők, a legelői küzdők épen 
mi magyarok vagyunk és fogunk lenni, és mi 
vagyunk hivatva arra, hogy ezen felséges missiot 
üdvösen betöltsük. Es épen azért, mertlényegesen 
változtak Ausztriának magának és különösen az 
uralkodóháznak érdekei a legújabb események 

következtében : a mi politikánknak is lényegesen 
kell módosulnia. (Zajos helyeslés.) Nincs többé 
szükségünk nekünk ellentétben a dynastiával kö
vetelni alkotmányunk helyreállítását, és annak első 
postulátumát, a hadsereget; sőt czélszerü és eluta-. 
sithatlan az, hogy eme leglényegesebb követelmé
nyeinket magával az uralkodóház existenfiájával 
hozzuk öszhangzásba: és e szerint kötelességünk 
feledni a multat, melyet már talán keresztyén te
kintetből sem volna szabad boszúlásra fölhasználni; 
és a mi legfőbb, nem szabad megbőszülnünk ma
gunkat ugy, hogy magunk magunkat is megöljük. 
(Zajos helyeslés.) 

Nem vagyok tehát többé forradalmár, nem is 
leszek; és mert az nem vagyok, nem szeretném a 
nemzetet se a forradalom terére vinni. Egyátalá-
ban nem óhajtottam oly térre vezetni a discu-
siót, melynek kifolyása nem lehetett volna más — 
haugyan a ház többsége Tisza Kálmán indítvá
nyát pártolja — mint az, hogy a minisztérium 
lelép. 

Es mert nincs szükség, hogy ily extremumok-
hoz nyúljon a nemzet; és mert lehetetlen tagad
nunk, hogy ezer meg ezer körülmény van, mely 
ép ugy mint 1848 —9-ben parancsolta, hogy te
gyünk ugy mint tettünk, jelenleg tiltja annak kö
vetését : (Zajos helyeslés) épen ennélfogva mind 
azon tisztelet mellett, melylyel viseltetem Tisza Kál
mán képviselőtársam iránt, mindamellett hogy ki
jelentem, hogy motívumainak főbbjeit, sőt majdnem 
minden részletét is osztom : épen ezen legfőbb 
momentumnál fogva, melyet válaszában a belügy
miniszter úr is előhozott, és mely körül leginkább 
kellett volna a tanácskozásnak folyni: ezen te
kintetből indítványát, melyet beadott, nem pártol
hatom. (Zajos helyeslés a jobbon.) 

Sőt, t. ház, miután némi figyelmet gerjesztett 
ezen töredezett előadásom, majdnem bátorkodnám 
egy javaslattal előállni. (Elénk fölkiáltások: 
Halljuk, halljuk!) 

Ugy látom, mintha nem volnának itt egészen 
tiszták a fogalmak az interpellatio természetére 
nézve. (Nyugtalanság a bal oldalon. Fölkiáltások: 
Halljuk!) Nem akarok senki irányában szemrehá
nyást tenni, de magam is csak gondolkozás köz
ben tájékoztam egy kissé magamat. Már e napok
ban egy kevéssé elhibáztuk a dolgot, midőn meg
kezdtük az interpellatio kérdését tárgyaim, (Mozgás) 
és én nem hiszem, hogy Tisza Kálmán indítványa 
is formalitás tekintetében egészen correct volna. 
(Mozgás a bal oldalon.) Ha ő bizalmatlansági sza
vazatot akar inditványa által adni a minisztérium
nak, ez lehetne ugj^an következménye ezen discus-
siónak, hanem nem szövethetik össze magával a 
discussióval. 

Az interpellationál, a mennyire én tudom, a 
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háznak körülbelül ezek teendői: vagy az interpel-
latiö és a vitatkozások folyama után egyenesen 
minden motivatio nélkül napirendre tér a ház; vagy 
indokolhatja az interpellátiora adott felelettel való 
megelégedését; vagy indokolva kijelenti a felelettel 
való elégületlenségét; de a ház e részben határo
zatot nem hoz. (Mozgás.) A ház nyilatkozik, de 
határozatot nem hoz. 

Ismételve kijelentem, hogy bármikép osz
tom is fő elveiben Tisza Kálmán képviselőtársam 
nézeteit; de indítványát azon magas politikai 
szempontoknál fogva, melyeket előbb volt sze
rencsém fejtegetni, nem támogathatom. 

Én azt gondolom, talán a t. ház megfelelne min
den tekinteteknek, ha egy igen egyszerű ordre de 
jourt fogadna el. (Halljuk! Halljuk!) Tisztán, egysze
rűen, minden megjegyzés nélkül mondja ki, hogy a 
képviselőház ezen vitatkozások következtében is 
az interpellátiora adott nyilatkozat után áttér a 
napirendre. (Elénk ellenmondás a miniszteri székek
ről: Már nem lehet! Már késő! Zaj. Halljuk! Elnök 
csönget.) Távol vagyok itt valami nagy erőt vagy 
valami nagy hitet követelni ezen indítványnak; 
de hisz, azt gondolom, a minisztérium tökéletesen 
megelégedhetnék ily nyilatkozattal; míg másrészt 
csakugyan történtek épen a miniszteri padról oly 
véleményelőadások, melyek azon aggodalmakat, 
melyek fölmerültek és melyek más körülmények 
közt és kevésbbé abnormis állapotokban talán iga
zolva is lennének, fokozták. 

Ezért, és másodszor még azért, hogy én ta
pasztaltam és olvastam az interpellatiok elintézési 
módját. 

Nem akarom Francziaországot fölemlíteni, hol 
sok retor tán megy keresztül, mig csak megengedik, 
hogy valaki interpelláljon. Azt hiszem, előttünk ta
lán csak két ország van: a kis Belgium és Anglia, 
melyre e tekintetben hivatkozhatunk. (Halljuk!) 

PulSzky Ferencz *. Olaszország! 
Perczel Mór: Ez még egészen új. 
Angliában az interpellátioknak következmé

nye nem egyszer miniszteri krísis és változás. Sok
szor az interpellátio utján egyszerű administra-
tionális kérdések is hozatnak szőnyegre. Jól em
lékszem — és e tekintetben Pulszky Ferencz bará
tomra mernék hivatkozni — hogy egyszer egy 
magyar kérdésben. 

Pulszky Ferencz: Úgy van! 
Percze l Mór: . . . egy magyar nő elfogása 

tárgyában igen élénk vita támadt mind a lordok, 
mind a commonerek házában. De különösen em
lékszem, nem régen, csak pár év előtt, nagy vita 
volt az angol parlamentben a menekülteknek Pá-
nsban való működése miatt. Hosszasan tartottak a 
viták, nagy miniszteri krisis volt, és gondolom, mi
niszteri változás. 

Nem áll az, kérem, hogy csak azon nap és azon 
perczben térhetni napirendre, az ordre du jourra . 
midőn az interpellátiora felelet adatott és az 
nyomban tárgyaltatott. Ugyanis, kérem, sokszor 
teszik azt, hogy mindenféle motivátió nélkül, a nél
kül, hogy akár helytelenítés, akár helyeslés mon
datott ki, nyíltan kimondják, hogy áttérnek a napi
rendre, vagyis áttérnek az egyéb tárgyalás folyta
tására— mert az interpellátio mindig megszakítása 
a rendes tanácskozásnak. 

Nem akarom tovább indokolni előadásomat; 
csak egyszerűen ismétlem szónoklatom befejezéséül, 
hogy én egyszerű napirendre térést indítványozok. 
(Éljenzés.) 

Tre fo r t Á g o s t o n : Tisztelt ház ! Nem mond
hatom, hogy nekem a sors kedvezett volna, miután 
ily jeles szónokok után jött reám a szólás sora. 
De mind a mellett, felfogásom szerint, az igazság 
és legalább az én subjectiv veritasom nem szorul 
czifra szókra. Bátorkodom szokott egyszerűséggel 
és rövidség-gél nézeteimet előadni. (Zaj. Elnök csen
gj.) 

U g y látszik, hazánknak azon sajátságos, sőt 
mondhatom, tragikus sorsa van, miszerint ugyana
zon nemzedék, mely hosszú küzdelmek után egy 
nagy müvet állított , azon műnek lerombolására 
törekszik. Történt ez már egyszer, s ismét komoly 
jelenségek mutatkoznak, hogy egy turbulens tö
redék azt ismételni hajlandó, ha törekvéseinek elejét 
nem veszszük. Aggályaim nem alap nélküliek. 
Alkotmányunk helyreállíttatott, felelős parlamenti 
kormány jött létre , a közös ügyek rendeztettek, 
melyeknek előbbi rendezetlen állapota folytonos 
alkotmányos összeütközéseknek, sőt forradalmak-
s véres háborúknak kútforrása volt, és le van téve 
az alap, melyen Mag yarors zág szabadságát s önál-
lását teljes mértékben élvezve, anyagi és szellemi 
érdekeit fejlesztheti és biztos jövőnek nézhet elébe. 
S mit látunk annak ellenében bizonyos körökben 
mivelni ?! A törvényhozás tekintélye rendszeresem, 
aláásatik, a szentesitett törvények folytonosan gu-
nyoltatnak. A sajtószabadságot a sajtó egy része a 
törvényes állapotok elleni izgatásra használja. (He-
lyeslés.) Testületek organizáltatnak, melyek államot 
az államban szándékoznak képezni, s némely me
gyék az országgyűléssel és az ország kormányával 
coordinált testületekállását követelik. Mielőtt a bud-
get a házban discutiáltatnék, azzal izgatják a népet, 
hogy mi terhein segíteni nem akarunk. Miért nem 
vonatunk felelősségre, hogy nincs eső, mikor kell, 
s nincs szép idő, mikor bizonyos uraknak igy tet
szik ? Végre azon doctrina állíttatik fel, hogy Ma
gyarország függetlensége az uralkodó ház fe n-
állásával össze nem fér. (Helyeslés.) 

Lehet-e kilátásunk ily jelenségek közt arra, 
hogy fiatal szabadságunkat consolidálhatjuk ? Nem 
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vezetett-e mindenkor és minden időben ily eljárás 
az apsolutismushoz ? Kérdem, szabad-e a kormány
nak ily komoly és szabadságunkat veszélyeztető 
jel enségeket közönynyel nézni ? 

E jelenségek pedig hivatalos kifejezést nyertek 
Heves megye és Eger városa határozataiban. A 
k ormány tehát felelőssége öntudatábanHeves me
gyébe királyi biztost küldött, s Heves megye és 
Eger városa határozatait megsemmisítette. 

Mielőtt a kormány ezen eljárásáról véleményt 
mondanék, a két következő kérdéstől ítészem azt 
függővé: tehet-e eleget a minisztérium a felelősség 
elvének, ha rendeleteit félre lehet tenni ?s volt-e oka 
és joga a kormánynak a jelen esetben Heves me
gyébe királyi biztost küldeni, s e megye és Eger 
városa határozatait megsemmisíttetni ? 

A mi az első kérdést illeti: a modern világ 
műveltsége nem tudta eddigien a szabad kormány
zat magasabb typusát felállítani: mint a felelős 
parlamenti minisztérium formáját. Ily minisztérium 
az alkotmányos praxis szerint nem csak az ország 
képviseletére támaszkodik, hanem annak többsé
géből foly ki. Ily minisztérium formális meghatal
mazottja az országnak, tehát az önkormányzat leg
felső fokozata. Áll pedig a miniszteriurn kétféle 
ellen őrködés alatt: ellenőrködik felette egyrészt a 
korona; másrészt az ország, képviselői által. Kér
dem : ellenőrködhetik-e felette még egy harmadik 
tényező is, különösen pedig hazánkban a helyható
ságok és .bizottságaik? Fölfogásom szerint a 
kormánynak actiója annyi sokféle ellenőrködés 
mellett semmire redueáltatnék, s ilyen kormány a 
gyöngeség és tehetlenség ideálja volna. (Tetszés.) 
I ly harmadik tényező ellenőrködése mellett százféle 
testületek részéről, melyeket a helyhatóságok ren
dezetlen állapotában némely megyékben a főispán 
befolyása, másutt a véletlen, harmadik helyen egy 
táblabirói cotteria állit össze, a rendes közigazga
tás, minőt a mostani világ szükségei igényeinek, 
lehetetlenné válnék. (Helyeslés.) S nem anomalia-e, 
ha az ország egy része az egész ország meghatal
mazottja: a kormány és az országgyűlés felettakar 
őrködni ? Mi lesz a felelősség elvéből, ha egy tes
tület a kormány actioját zsibbaszthatja? Oly fo
galomzavar ez, mely nem csak a kormány felelős
ségét, hanem magát a képviseleti rendszer, e leg
szabadabb és legdemokratikusabb rendszer jelentő
ségét illusoriussá teszi. Az alkotmányos, theoria s 
az egész civilisált világon divatozó alkotmányos 
praxis szerint, a kormány rendeleit mindenki, 
akár egyén, akár testület, tisztelni, s a mennyiben 
végrehajtásával van megbízva, végrehajtani tarto
zik. Ha ezen alkotmányos szabálytól eltérünk, s 
megengedjük, hogy a kormány rendeleteit félre-
tehetik: akkor a kormány felelőssége üres szó ; 
akkor térjünk vissza a collegiális kormány rend

szeréhez, melylyel a megyék ily eljárása össze
egyeztethető, s mondjuk ki, hogy a parlamenti 
kormány gyakorlatára alkalmasak nem vagyunk, 
(Zaj, nyiígtalanság a hal oldalon) hogy mi az el
avult privilegiális osztályok államszerkezetét akar
juk fentartani (Ellenmondás a szélső bal oldalon) 
s menjünk vissza a gravaminális országgyűlések
hez. (Helyeslés.) 

A mi a második kérdést illeti: Eger városa 
alaptörvényeink, a pragmatica sanctio ellen hatá
rozatot hozott. Heves megye e határozatot a kor
mány rendelete szerint megsemmisíteni vonakodott. 
A kormány kötelessége volt királyi biztost küldeni 
s e határozatokat megsemmisíttetni; s a mint ez 
ügy folyamából kiderül, a kormány a SLokásos 
formákat sem sérté meg. Meg kell még jegyeznem, 
hogy egészen máskép áll az egyén a minisztérium 
irányában , mint egy administrativ hatóság: az 
egyén ellen bűntett esetében csak bíróilag lehet 
fellépni; de administrativ hatóság irányában a 
korma nynak joga van közigazgatásilag fellépni, 
mert az a kormányzat természetében fekszik. (He
lyeslés.) 

Én tehát nemcsak helyeslem a kormány eljá
rását , hanem merem állítani, hogy a kormányt 
feleletre kellett volna vonni, ha máskép járt volna 
el. I ly mulasztás által a minisztérium elvesztette 
volna a korona bizalmát, mely nélkül fen nem 
állhat; ily mulasztás által az 1848-ki törvények 
szelleme ellen vétett volna; ily mulasztás előbb-utóbb 
a viszonyok hatalma folytán nyakunkra hozta volna 
azabsolutisticusreactiót. (Felkiáltó sok jobbról: Igaz! 
Nyugtalanság a bal oldalon.) 

Legyen szabad előadásomat azon óhajtással 
végeznem, hogy legyen alkalmunk mielőbb a tör
vényjavaslatot a helyhatóságok rendezéséről tár
gyalni : mert e kérdés szerencsés megoldásától 
nem csak a parlamentalismus jövője hazánkban van 
feltételezve, hanem még becsesebb javak jövője, 
értem az ország normális fejlődését s a magyar 
korona országainak állami consistentiáját. 

Nem birok elegendő ékesszólással arra, hogy 
Perczel Mór képviselő urat beszédje egész tartal
mára nézve czáfolni akarjam; de miután azt mél
tóztatott mondani, hogy tisztelt barátom, Eötvös 
József báró és társai 1846-ban és 47-ben, épen 
akkor, midőn az administrátori rendszer által az al
kotmány meg lett támadva, központostitással léptek 
fel: erre azt felelem neki,hogy épen azért léptünk 
fel, mert a megyei rendszer nem volt képes az al
kotmányt a kormány visszaélései ellen megvédeni. 
Egyébiránt nem az administrativ centralisatio 
eszméjével léptünk fel. 

Ezenkívül a t. képviselő úr anachronismust 
követett el, a megyei rendszert ugy, a mint az mű
ködött 1825 óta, ezeréves institutionak nevezvén. 
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Nem áll ez: mert ezen institutionk nem magyar, 
hanem a grófsági rendszernek magyarosítása; má
sodszor ezen institutio, ugy, a mint az működött, 
nagy részben 1825 óta fejlődött ki. 

Egyébiránt tökéletesen egyetértek vele abban, 
hogy ne csak egy-két ember tulajdonítsa magának 
az 1848-ki vívmányok nagy érdemét. A ki azt 
magának tulajdonítja, az a nemzet ellen usurpatiot 
követ el, mert azt azon egész nemzedék érdemli 
meg, mely 1825 óta nemcsak politikai, hanem tár
sadalmi és irodalmi téren is működött. {Éljenzés.) 

Ismétlem, hogy helyeslem a kormány eljá
rását. 

BŐniS S á m u e l : (Holnap! Zaj. Ma!) Ha a 
t. ház figyelme kifáradt, én nem veszem tovább 
igénybe. (Halljuk ! Halljuk!) 

T. ház! Midőn a felelős kormányzat újra 
életbe lépett, és első tette, első kötelességének is
merte megnyitni a megyék termeinek ajtait, me
lyek oly rég zárva voltak, megvallom, öröm 
támadt keblemben. De megvallom azt is, hogy 
ezen öröm nem volt minden aggodalomtól ment. 

Figyelembe véve ugyanis jelen helyzetünket, 
azon kétely támadt bennem, vajon a nemzet, látva, 
hogy a kibékülés terén minő áldozatokat hozott, 
s még sem jutott neki azon rész, hogy azért anya
gilag valami jótékonyságot élvezhessen most mind
járt, nem lesz-e féltékenyebb, még sokkal féltéke
nyebb azon jogaira? nem fogja-e azt gondolni, 
hogy ha már annyi áldozatért oly keveset kapott 
jogaiból, nem fog-e ezentúl még többet veszíteni? 
és ez nem fogja-e jogainak gyakorlatában túl a 
rendén élénkké tenni? 

Más oldalról föltámadt bennem azon kétely is, 
vajon a miniszterinm, mely a kibékülést eszkö
zölte és eszközli folyton, a megyéknek ezen jogai 
gyakorlatában nem fog-e látni oly akadályt, a 
mely talán a kibékülést előttök lehetetlenné teszi ? 

Ezeket meggondolva, nagyon óhajtottam, 
hogy minden súrlódás addig, mig a törvényho
zás a megyék és a kormányzat közt a határokat, 
melyek közt e kettő egymás irányában kell hogy 
forogjon, meg nem határozza, mondom, minden 
súrlódás elkerültessék. Ezen óhajtásomat fokoz
ta még az is, hogy ismerem hazámnak azon 
helyzetét, hogy fájdalom, van itt is a centralisták
nak egy nagy serege, mely a megyei életre ma
gában már rég kimondta a kárhozatot, habár hall
gat isjelenleg. de bizonyára nézeteiben semmiben 
sem változott. 

És fájdalom, bekövetkezett a súrlódás, mi
előtt az országgyűlés határozhatott volna a me
gyék kérdésében, és oly kérdésre adatott 
alkalom, mely itt az országgyűlés tanácskozási 
teremébe került. És hogy aggodalmam nem volt 
fölösleges, mutatja az, hogy már is emelkednek 
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hangok, oly hangok, melyek beillenének a me
gyei élet temetésének parentatiojába. Már is a mi-
miszteri padok mellől emelkedett hang, mely — 
meg sem említve, hogy meg kell kisérleni a két 
systemának összeegyeztetését — egyenesen vá
laszt a kettő közül. 

Én megvallom, ha a miniszteri padokon nem 
oly egyéneket látnék, kik mind a megyei iskolá
nak tanítványai, kiknek mindegyike kinyilatkoz
tatta, hogy a megyei életet, mint az alkotmány 
védbástyáját tekinti: akkor azon miniszteri taná
csos úrnak (Közbeszólások: Nincs itt miniszteri ta
nácsos!) kijelentése, nagy aggodalmat kelthetne 
keblemben. í g y azonban legfölebb azon gondo
latra hozott, hogy jó lenne az általa ugyan igen 
folyékony hangon elmondott szép beszédének azon 
czimet adni: „Cicero pro domo sua." (Derültség a 
hal oldalon.) 

Bocsásson meg a t. képviselő úr ezen csekély 
derültségért, melyet szavaim előidéztek: ez na
gyon csekély viszhangja azon derültségnek, a 
melyet a miniszteri tanácsos úr felolvasása a má
sik oldalon eló'idéztett. (Felkiáltások: Nem minis téri 
tanácsos, hanem képviselő!) 

En is képes volnék ugyan hasonló felolvasáso
kat tartani: (Halljuk!) mert az idő nem régi, mind
nyájan emlékezünk, a mint Perczel Mór képvi
selőtársunk fölemiitette, azon időszakról, midőn a 
centralisták harczot vivtak a megyei élet ellen Ma
gyarországban ; és sok szép adatot tudnék a hír
lapokból itt a ház előtt felolvasni, a melyekből 
ki lehetne mutatni, hogy sok ember, a ki most a 
megyei rendszer barátjának vallja magát, akkor 
a megyei rendszer ellensége volt. Azonban én 
ezen fölolvasást fölöslegesnek tartom : fölösleges
nek tartom főleg azért, mert hazánkban a múlt 
18 év bizonyosan igen sok embert más gondolatra 
hozhatott, mint a mely gondolatban volt akkor; 
sazt tartom, alig van a magyar hazában egyetlen 
jó polgár is, a legkövetkezetesebb is, a ki el ne 
mondhatná egyik, vagy másik szakban magára 
Horatiussal, hogy: „Nune retrorsum vela daare 
atque iterare cursus cogor relictos." Nem tartom, 
mondom, az ily felolvasásokat szükségeseknek. 
Véleményt változtatni az idő tanulsága szerint 
sohasem szégyen, gyakran hazafiúi kötelesség. 
(Helyeslés.) Véleményt változtatni csak akkor szé
gyen, midőn önérdekből történik. (Helyeslés.} 

De ha a jelen időszakot az akkori időszakkal 
összehasonlítjuk, mikor Nyáry Pál azon beszéde 
történt, melyet fölolvasni szíves volt tisztelt bará
tom, akkor ma azt kell mondanom, hogy az még 
nem is vélemény változtatás. Bizonyos eszközök
höz nyúl az ember mozgalmas időben, amely esz
közökhöz nem nyúlna békés átalakulásban. A 48-
ki korszak és a mostani között igen nagy a különb-

14 
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ség: a rnely eszközt akkor mindnyájan szívesen " 
elfogadtunk, azon eszközhöz most nem nyúlnánk: 
ez pedig nem vélemény változtatás; ez, kérem, 
azon időknek s a mostaniaknak helyes figyelemben 
tartása. Ezen a téren tehát nem kisérem tovább t. 
képviselő barátomat. 

Megengedje a t. ház, hogy már most, ezeket 
előre bocsátva, röviden a fenforgó kérdésre mond
jam el véleményemet. 

Megvallom, nem pártolom Almásy Sándor 
képviselőtársam indítványát : mert azon miniszté
riumról, a mely első kötelességének tartotta meg
nyitni a megyék új életét, új életet adni a me
gyéknek, arról föl nem tehetem, hogy a megyé
ket meg akarná semmisíteni, fel nem tehetem, 
hogy azon törvényeket, melyek a megyék fenma-
radásátbiztosítják.szántszándékosanmegtörni akar
ná. Én a nemzet egyik legkitűnőbb jogához szá
mítom azt, hogy adandó alkalommal kormányzatát 
felelősségre vonhassa, sőt vád alá is helyezhesse; de 
megvallom, ezen jogot minden alkalommal alkal
mazni akarni előttem annyit tesz, hogy , mielőtt a 
joggyakorlatában volnánk, azt erőn kívül helyez-
nó'k. (Helyeslés.) Ezt nem akarom; meg akarom 
nemzetemnek tartani ezen jogot, s ezen jogot al
kalmazni akkor kívánom, midőn az igazság ki-
vánja. (ügy van!) 

Hanem abban a vélekedésben sem vagyok — 
ha voltam volna is, most már nem lehetek — hogy 
egyenesen a napirendre térjünk: mert félek, hogy 
egy vagy más határozat hozatala által oly praece-
dens állíttatik föl, mely a megyék küszöbön álló 
coordinatiojánál nagy mérvben fogna irányúi szol
gálni'; és ugyanazért nem kívánom az ügyet, nem 
kívánom Tisza Kálmán képviselőtársam jelen in
dítványát ugy venni, mint oly formulázott indít
ványt, mely ha elfogadtatnék, a minisztériumnak 
le kellene köszönnie, (Jobbról: Pedig a kérdés ugy 
áll!) mert fájdalom nem vagyunk normális állapot
ban, még az önkormányzat elvei tökéletesen élet
be léptetve nincsenek. Hanem helyeslésemet nyil
vánítani oly kormánytény felett, mely egyene
sen a fenálló törvényekbe ütközik, s ez által a 
törvények küszöbön álló megoldásának irányt adni. 
ezt képviselői állásommal megint összeférhető-
nek nem tartom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Az lS48-iki törvények, habár szükségét látták 
is annak, hogy a megyék az egyenlőség és a fele
lős kormányhoz idomítva reformáltassanak: addig, 
mig a megyéknek ezen coordinatioja megtörténhe
tik, addig a megyéket minden eddigi jogaikban 
immuné megtartani meghagyták. Ha ez áll — a 
mint azt senki kétségbe nem vonhatja, mert az 
1848-iki törvények a megyék fölirási jogának kor
látozásáról egy szót sem szólnak:— mindenik megye 
azon ügyben, melyben a kormány intézkedését a 

törvények be ütközőnek tartja, felirati jogával élhet, 
(Fölkiáltások: Hisz ez nem kérdés, ezt nem vonja 
kétségbe senki!) 

Megvallom, a kormánytól azt vártam volna, 
hogy ha Heves megye felirata által a kormányzat 
nehezítve lett volna, annyiban a m ennyiben Heves 
megye — bár egészen mellékes okokból — vonako
dott átküldeni Egernek a miniszteri rendeletet: tet
te volna a minisztérium azt. hogy : „Én sértetle
nül meg akarom tartani a te fölirási jogodat; de te 
is tiszteld az én kormányzati jogomat, s a mennyi
ben rendeletem nem teljesítése a kormányzat föl-
akadását hozná maga után, teljesítsed kötelessége
det." (Fölkiáltás: Megtörtént!) Ez lett volna vélemé
nyem szerint az elsó' lépés; és csak akkor, ha ezen 
rendeletnek Heves megye nem engedelmeskedett 
volna, akkor nyiít volna meg útja a kormánynak 
a szigorúbb rendeletre. S még akkor sem lehetett 
volna azon utat követnie a kormánynak, melyet 
követett: mert az engedetlen megyére biztost kül
deni lett volna joga ; ezen biztosnak azonban leg
első teendője lett volna vizsgálatot rendelni, de a 
megye bizottmányát feloszlatni semmi esetre sem. 
(Zaj.) ^ 

Engem meg nem zavar az igazságügymi
niszteri tanácsos úr nevetése. . . {Zaj) 

P u l s z k y EereUCZ: Nincs itt miniszteri ta
nácsos ! 

BÓniS S á m u e l : Tudom, hogy itt csak kép
viselők v a n n a k — De Pulszky Ferencz képviselő 
úr közbeszólása sem zavar meg. (Zaj. 

A minisztériumnak ezen dracoi rendeletét, 
megvallom, helyeseíhetőnek nem tarthatom: nem 
tarthatom pedig azért, mivel legelőször is a tör
vénybe ütközik, mei*t a megyék fölirási jogát 
korlátozza; másodszor olyan módot tartalmaz, 
mely módhoz kormányzat sohasem nyúlt még Ma
gyarországban. Nem taíálkozhatik az helyeslé
semmel azért se, mert összezavar egy sajtó peri 
tárgyat a megye eljárásával; s ha ezt a ház he
lyeselné, két olyan praecedenst állítana fel, melyek 
egyike az országgyűlés jogába vág, mert a coor-
dinatio kérdését praeocupálja, másik a bíróság 

i körébe vág, mert ezen tárgyban a bírót preoccu-
pálja, a sajtóper a bíróság dolga levén. 

Vélemény em tehát az, hogy ha a ház ezen 
tárgyban nem ment indokolatlanul napirendre ak
kor, mikor kellett volna, s most véleményt kell 
arról mondani, vajon a kormány helyesen csele
kedett-e vagy nem: én Tisza Kálmán barátom 
indítványát pártolom. (Helyeslés balról) 

Eötvös József b. vallási s közoktatási 
m i n i s z t e r : T. ház ! Bocsánatot kell kérnem, nem 
szoktam a t. házat személyem iránti tárgyalásokkal 
fárasztani; személyem magában véve nem eléggé 
nagy tárgy, és fájdalom, egy kissé el is avult, és 
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azért személyemről nem szoktam értekezni. De mi
után régi t, barátom, Perezel Mór, és t. barátom 
Bónis Sámuel előbbi politikai pályám egyik tö te
vékenységére hivatkoztak, és azt azokkal, miket 
tegnapelőtt elmondani szerencsém volt, ellentétbe 
hozták: szükségesnek és kötelességemnek érzem nyi
latkozni: nem, mintha azok közé tartoznám, kik 
azt hiszik, hogy minden véleményhez makacson 
ragaszkodni a ferfiu első kötelessége; nem! sőt 
ellenkezőleg : hiszen egész életemet tanulmányozás
sal töltöttem, és kétségen kivül nem azért fáradtam, 
hogy mindig ugyanazon nézeteim maradjanak, 
hanam fáradtam és fáradok azért, hogy nézeteimet 
a tényekkel összehasonlítva , rectificáljam. En 
tehát azt, ha valaki kimutatja, hogy nézetem vala
miben változott, épen nem fogom olyas valaminek 
tekinteni, mi rám legkisebb homályt vetne ; de 
nem akarom, hogy ez mondassák rólam akkor, 
mikor nem ál l : és épen e kérdésre nézve azt me
rem állítani, hogy a mi a megyék állását és corre-
latiójokat a törvényhozáshoz és kormányhoz illeti, 
nézeteim azon percztől, melyben e kérdésről először 
szólottam, azaz 1843-tól épen nem változtak. 

Egész politikai működésemnek az első naptól 
kezdve, midőn az első nyilvános ülésben felszólal
tam, egész mostanáig két eszme, két elv adott irányt: 
első az, hogy hazám minden polgárai egyenlő jo
gokat élvezzenek; {Helyeslés) a második az, hogy e 
haza alkotmányos legyen, és legyen erős. (Éljenzés 
a jobh oldalon.) A mint a dolgok álltak, én és po
litikai barátaim, kivált, a kit majdnem mesteremnek 
nevezhetnék, s ki fájdalom ! a sírban fekszik, Szalay 
László, ugy voltunk meggyőződve, hogy a me
gyei rendszer, ugy a mint 1843 előtt létezett, se a 
jogegyenlőség elvének keresztülvitelével, se az
zal, hogy e haza a XlX-dik század értelmében al
kotmányos és valóban erős legyen, öszhangzásba 
nem hozható; (Zajos helyeslés a jobb oldalon) és 
ezen eszmékkel föllépni kötelességemnek tartottam 
én, és kötelességöknek tartották barát im: ámbár 
e kötelesség, melyet magunknak választottunk, 
épen azért igen nehéz kötelesség volt, mert azok
kal hozott ellentétbe, kiket nem csak tiszteltünk, 
de kiknek, első föllépésünk óta, mindig politikai 
barátai, politikai elvtársai voltunk. 

Azonban, valamint e tekintetben nézetem nem 
változott, úgy én 1843-ban sem állítottam fel soha 
a centralisationak azon nemét, mint Magyaror
szágban behozandót, mely akkor Francziaor-

i szagban létezett: mert az, melyet én kívántam, 
| nem volt más , mint azon dolgok centralisatioja, 
j melyek egyenesen csak az országot érdeklik. Amit 
j kimondottam tegnapelőtt, azt kimondottan 1843-ban 
I is, hogy t. i. Magyarországnak alkotmányossága, 
j Magyarországnak fejlődése attól függ, hogy az. 
I önkormányzat elvét vigyük keresztül következe-
! tesen a politikai élet minden fokozatain . azaz vi-
I gyük keresztül úgy, hogy arról, a mi az országé. 
j arról csak az ország, a mi a megyéé, arról csak a 
I megye, és a mi a községé, arról tisztán és egyedül 
| csak a község határozzon. (Zajos helyeslés a jobb 
I oldalon.) 
J Egyébiránt, mert igen óhajtom, hogy azou 
j nézeteket, melyeket akkor kifejeztem, legalább tisz-
' telt barátaim ismerjék : én 1846-ban „Reform" ezim 

alatt kiadott munkámat, mely összes sommázása 
volt azon czikkeknek, melyek a „Pesti Hirlap"-ban 
megjelentek — természet szerint saját költségeimen. 
mert nem hiszem, hogy találkoznék kiadó reá — ki 
fogom újra nyomatni és kedveskedni fogok vele 
Bónis Sámuel és Perezel Mór t. barátaiinnak, és 
mindazoknak, kik engem meg akarnak annyira 
tisztelni, hogy egy példányt elfogadnak. Méltóz
tassanak azután megítélni, vajon nézeteim megvál
toztak-e vagy kellett-e azoknakmegváltozniok? és 
nem érezhetem-e legnagyobb boldogságomat ab
ban, hogy — nem énáltalam, de mert a dolgok 
természetes folyása magával hozta — a mit 1843-
ban valóságos haeresisnek tekintettek, azt most az 
ország véghetlen többsége elismeri. (Elénk helyes
lés a jobb oldalon.) 

Elnök: Az idő nagyon előre haladván, az 
ülést bezárom. 

A VII dik osztály holnap 10 órakor ülést fog-
tar tani. 

A házszabályok értelmében az ujabban elin
tézett kérvények lajstromát mutatom b e a t . háznak* 

A ülés végződik d. u. 1 5/4 órakor. 

14* 
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CLXIX. ORSZÁGOS ULES 
1867. november 4-én 

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 . 

T á r g y a i : Bemutattatnak : Vladár Tamás megbizó levele ; Baranyamegye kérvénye a nemzetiségi kérdésben ; Marmaros
megyéé, hogy a debreezeni feljebbviteli törvényszék alá rendeltessék ; Három és Miklósvárszék, Felső-Pehérmegye, Segesvárszék , K. 
Vásárhely város, Kőhalomszék, Sepai-Sz.-György város és a brassói kereskedelmi és iparkamráé a kolozsvár-brassói vasatvonal é rdeké 
ben ; Gyöngyös városa kereskedő testületéé a város vasúti összeköttetése iránt ; hollóházi lakosoké úrbéri ügyben ; gyöngyösi szőlő-
miveseké a fogyasztási adó tárgyában ; Nagy Miklós panasza Széli Miklós, Nagy Kálmán és Szluha Dénes megyei tisztek ellen ; 
Botka Anna és Magdolnái' az igazságügyéi- intézkedése ellen örökségök ügyében; Vallner Antal kérésééi 848-beli kölcsöne megtérí té
seér t ; Gengl Ferenezé 1848-beli szolgálmányok megtérítéseért; Cyntula Mátyásé elbocsátásáért a katonaságtól; Tornyos Józsefé hi
vatalért ; Ballá József, Haas Károly és Gócs Gyula panasza Csóka Zsigmond ellen; Liebl György és Anna kérvénye örökösödési pö-
rükben. Ifj. Zichy József gr., Drágfy Sándor, Kossuth Ferencz, Klapka György és Somogyi László föltétesen igazoltatnak a az osz
tályokba soroztainak. A hevesi ügyben tovább foly a tárgyalás. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Gorove István., Horvát Boldizsár, Lőnyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/, órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét Dimitrievics Milos jegyző úr fogja vezetni; 
a szólam kívánók neveit ugyanő és Gajzágó Sa
lamon jegyző úr fogják jegyezni. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesittetni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a 
nov. 2-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Bemutatom Vladár Tamás Zemplén 
megye homonnai kerületében megválasztott ország
gyűlési képviselő eredeti megbizó levelét. Az 
állandó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Baranya megye közönsége a nemzetiségi kér
désnek törvényhozás utján elintézésénél Zemplén 
megye emlékiratát kéri figyelembe vétetni. 

Máramaros megye közönsége, a felsőbb fe-
lebbviteli törvényszékek rendezése alkalmával, nem 
az Eperjesen, hanem Debreczenben székelendő 
főtörvényszék hatósága alá kéri magát rendeltetni. 

Háromszék és egyesült Miklósvárszék, Felső-
Fehér vármegye, Segesvárszék, Kezdi-Vásárhely 
város, Kőhalomszék és Sepsi-Szt.-György város, 
úgyszintén a brassói kereskedelmi és iparkamara 
kérik, hogy a Galacznak irányulandó kolozsvár
brassói vasútvonal kiépitése körül minden más 

vasútvonal előtt a szükséges intézkedések meg
tétessenek. 

Gyöngyös városa kereskedő testülete a Hat
vantól Miskolezig kiépitendő vaspályavonalnak a 
Gyöngyös közvetlen szomszédságában fekvő 
Gyöngyös-Püspöki község határában vezetését és 
ott egy főállomás fölállítását kéri eszközöltetni. 

Abaujmegyebeli Hollóháza község lakosai ma
gokat úrbéri természetű jobbágyzselléreknek ki
mondatni, mint olyanoknak legelő- és erdőrésznek 
kiadatását es az általok birt irtásföldeken fekvő 
adózások megváltását kérik elrendelni. 

Gyöngyös városbeli több szőlőmives lakos a 
pálinkafőzés után fizetendő fogyasztási adónak 
azon módját, a mint azt a múlt évben havonkinti 
részletekben az átlag alapján teljesítették, jövőre 
is megengedtetni kéri. 

Nagy Miklós ügyvéd a vasmegyei rohonczi já-
főszolgabirája Széli Miklós, mint hivatalos hatal
mával visszaélő, nemkülönben Nagy Kálmán sop
ronmegyei tiszti alügyész és Szluha Dénes vas
megyei aljegyző, mint hivatalos hatalommal 
visszaélésre csábitők tettei tárgyában törvén y-
szerü erélyes eljárást kér. 

Botka Anna Vágó Mihályné és Botka Mag
dolna Tóth Istvánná (az előbbi alpári,'az utóbbi uj-
kécskei lakos) az igazságügyi minisztériumnak 
5 i % 6 7 számú intézkedése ellen, a néhai Botka 
György hagyatéka tárgyában, orvoslást kérnek. 

Vallner Antal, szegényeket képviselt nyugal-
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mázott magyar királyi ügynök, a haza közszük
ségének fedezésére 1848-ban kölcsönzött 150 pp. ft. 
készpénz és két ezüst kargyergyatartó értéke, 
összesen 165 ezüst ft. tőke felől 1848 július hó 
17-én kiállított öt rendbeli magyar kincstári utal-
váiryok kamatostul kifizetését kéri eszközöltetni. 

Gengl Ferencz bajai pékmester az 1848 év 
folytán a katonaság és foglyok részére kiszolgált 
kenyérrészletekért járó 894 ft. 1 3 % kr. követelé
sének kifizettetését kéri. 

Cyntula Mátyás. Königgrátzben Csehország
ban állomásozó főherczeg Vilmos 12-ik sorezredbeli 
közvitéz, a katonaságtól végkép elbocsátásának 
kegyes kieszközléseért folyamodik. 

Tornyos József budai lakos folyamodik, hogy 
az országgyűlés hatalmazza föl a pénzügyminisz
tert, hogy őt 50 éves létére is állami hivatalba 
fölvegye. 

Ballá József mohácsi főbirő, Haas Károly 
szolgabíró és Goocs Gyula hites ügyvéd — a tisztelt 
képviselőházhoz több izben beadott kérvényekre 
hivatkozólag — Csóka Zsigmond mohácsi ügy. 
védet, mint megférhetlen néplázitót, becsületrablót 
és szemtelen rágalmazót, Domonkos János, Mé
száros Flórián és neje czinkostársaival együtt, ke
ményen megfenyíttetni kérik. 

Liebl György és Liebl Anna budai lakosok 
a Pest város fó'törvényszéke előtt folyamatban lévő' 
örökösödési perbeu az ellenfél kihallgatását és 
szembesítését kérik elrendeltetni. 

Mielőtt a t. ház a napirenden lévő tárgy fö
lött tanácskozását folytatná, bátor vagyok azon 
kérdést intézni a t. házhoz, beleegyezik-e abba, 
hogy igen rövid ideig tartó öt igazolási esetet tár
gyaljunk? (Jól van!) Ennélfogva az állandó iga
zolási bizottság részéről Hosszú József előadó úr 
fog jelentést tenni. 

Hosszú József előadó (oh ássa az állandó 
igazoló bizottság jelentését a Pozsony megye szempczi 
választó kerületében elválasztott ifj. Zichy József gr. 
igazolása tárgyában, kit is a 30 napi határidő fen-
tartása mellett igazoltatni véleményez. Elfogadjak!) 

E l n ö k : Ennélfogva ifj. Zichy József gróf 
képviselő úr a szabályszerű 30 napi határidő fen-
tartása mellett igazoltatik. 

HOSSZÚ JÓSZef e lőadó (olvassa a: igazoló bi
zottság jelentését a Pest-Pilis és Solt megye váczi vá
lasztó kerületében elválasztatott Drágfy Sándor igazo
lása tárgyában, kit is a 30 napi határidő fentartása 
mellett igazoltatni véleményez. Elfogadjnk !j 

E l n ö k : Ennélfogva Drágfy Sándor képviselő 
úr a szabályszerű határidő fentartása mellett iga
zoltatik. 

HOSSZÚ JÓZSef e lőadó (olvassa az igazoló 
bizottság jelentését Baranya megye német-üfögi vál. 
kerületében elválasztott Kossiáh Ferencz igazolása tár- j 

gyában, kit is a szabályszerű 30 napi határidő mellett 
igazoltatni véleményez. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Ennélfo gva Kossuth Ferencz képvi
selő úr a szabályszerű 30 napi határidő föntartása 
mellett igazoltatik. 

HOSSZÚ JÓZSef e lőadó (olvassa az állandó 
igazolási bizottság jelentését, mely a Trencsén megye 
pucho-iü avai választó kerületében megválasztott Klap
ka Gyö rgy'Ct a 30 napi határidő fentartása mel
lett igazoltatni véleményezi. Helyeslés és élénk 
éljenzés.) 

E l n ö k : Klapka György mint Trencsén me
gye pucho-illavai országgyűlési képviselője a szo
kott 30 nap föntartása mellett igazoltatik. 

HOSSZÚ Józse f e lőadó (olvassa az állandó 
igazolási bizottság jelentését, mely Somogyi László 
Borsod megye edelényi választó kerülete képviselőjét 
feltétele sen igazoltatni véloményezi. Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Somogyi László mint 
Borsod megye edelényi választó kerülete képvi
selője föltétetelesen igazoltatik. 

Következik az osztályokba való beosztás. 
Miután a negyedik osztálynál hagytuk el, követ
kezik az ötödik osztály: ebbe j ön Klapka György ; 
a hatodik osztályba Somogyi László; a hetedikbe 
KossuthFerencz; a 8-ikba Drágfy Sándor; a 9-ikbe 
ifj. Zichy József gr. 

Napirenden van a belügyminiszter úrnak a 
hevesi ügyben adott válaszának tárgyalása. 

P u l s z k y Ferencz : Tisztelt ház! Tisztelt 
barátom Perczel Mór, kinek visszajövetelét az 
egész haza nagy örömmel fogadta , tegnap
előtt magasabb szempontból vette föl az előt
tünk fekvő kérdést, és azon éles logikájával, 
melyet én már rég óta tisztelek benne, azon logi
kával mindjárt oda utasított, hogy ha Tisza Kál
mán indítványa elfogadtatik, a minisztérium állá
sában meg nem maradhat; oda utasított, hogy ezen 
kérdés nem pusztán és egyedül juridicus kérdés, 
hanem egyszersmind miniszteri kérdés is. Át
látta továbbá, hogy a mostani körülmények közt 
még nem vagyunk oly helyzetben, melyben ily 
kérdésekkel játszani lehetne (Zúgás a bal oldalon) , 
hogy talán még azok is, kik nem helyeslik a mi
nisztérium eljárását, nem kívánják, hogy e minisz-
niszterium másnak adjon helyet; más részről saj
nálta és aggodalmát fejezte ki, hogy most per tan-
gentem egy egészen más kérdés döntethetnék el, 
t. i. azon kérdés, mi legyen a vármegyei autonó
miának határa, mert ezt ő más discussióra akarná 
föntartani, t. i. akkorra, ha arról lesz szó, mikép 
coordináltassék a megye. Ezért azon indítványt 
tette, hogy egyszerűen a napirendre menjünk át. 

Sajnálom, hogy t. barátomat ezen térre nem 
követhetem: mert ha most a napirendre térnénk is 
át, fenmaradna a napirenden ugyanazon kérdés. 
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I öltéve ugyanis, hogy Tisza Kálmán visszavonná 
indítványát, ott van Almásy Sándor és tíz társa 
indítványa, mely akkor napirendre kerülne; és 
így ugyanazon kérdésről, melyről most szólunk, 
más alakban még egyszer újra kellene szólanunk. 
Ugyanazért azt hiszem, ezen indítványt el nem 
fogadhatjuk, mely, ha jól fogom föl nemzetem szel
lemét, azzal sem fér tökéletesen össze. Mi magyarok 
nem bírunk azon simasággal, mint a francziák 
vagy olaszok, kik sokszor elkerülnek egy kelle
metlen kérdést, és anélkül, hogy kimondanák, mit 
akarnak, továbbra halasztják, akkorra, mikor az
után tüzetesen vitatkoznak róla. 

Azt hiszem, hogy a minisztérium is kíván
hatja most, hogy Ítéletet mondjunk felette, hogy 
mondjuk ki, vajon jól járt-e el, midőn felelősségé
nek tökéletes tudatával ugy tett, a mint tett: ugyan
azért a dolgok ezen helyzetében, azt hiszem, szük
séges még egyszer az egész kérdést elemezni, 
ugy, mint előttünk fekszik. 

Eger városa széles jő kedvében (A. szélső 
baloldalon: Olló!) Igen, ugy v a n . . . bizalmat 
szavazott azon férfinak, kinek neve nem csak a 
48-iki, hanem a 49-ki eseményekkel, és ezen 49-ki 
események egy bizonyos napjával ugyanazonosit-
va van; tette pedig ezt akkor, mikor a váczi levél 
a kiegyezés alapját, sőt nem csak a kiegyezés alap
ját, de országunk oly alaptörvényét támadta meg, 
mely már régebben mint egy század óta egész 
alkotmányunk alapját teszi: tehát nem lehet mon
dani, hogy pusztán kegyeletből tette, hanem tette 
tüntetésből. 

A kormány, mely igen jól ismeri mostani ál
lásunkat; mely igen jól tudja, hogy a kiegyezési 
mű még nincs tökéletesen befejezve ; mely igen 
jól tudja,hogy ugyanazon elemek, melyek 1848-ban 
minket a forradalomba sodortak, és oda kénysze
ritettek, hová menni nem akartunk, (Nyibgtalanság 
a szélső balon. Fölkiáltások: Önvédelem volt, nem for
radalom !) hogy azok még most is megvannak ; 
tudja, hogy felülrőlés alulról is igen sok nehézsége 
van még a mostani állapotnak: elejét akarta venni 
azon agitatiónak, mely felülről is, alulrólis bizalmat
lanságot szülhet, bizalmatlanságot épen azon pilla
natban, midőna legnagyobb bizalomra van szükség, 
hogy békés utón kiépíthessük mind azt, mit kié
píteni akarunk. Ugyanazért kötelességének érze
tében és felelősségének terhe alatt megsemmisítette 
ezen határozatot, és a törvényes formák szerint 
azon megsemmisítést tudtára adta azon várme
gyének, melynek ezen város felett hatósága van, 
meghagyván neki, hogy rendeletének érvényt sze
rezzen. Heves vármegye azonban — talán azt hí
vén, hogy a mostani állapot épen a legalkalmasabb 
arra, hogy azon igen nevezetes kérdést megoldjuk: 
meddig terjed a kormány hatósága ? meddig a me

gye autonómiája ? azt tartván talán, hogy nagyobb 
és nevezetesebb tárgy elintézésünkre nem vár — 
éltjogával, hogy felírjon; de nem csak felirt, hanem 
egyenesen szárazon kimondta, hogy ezen kérdés
ben a kormány rendeletének foganatosítására sem
mikép rá nem állhat. Mit tehetett ily körülmények 
közt a kormány : engedhstte-e, hog}T tekintélye alá 
sülyedjen ? ereszkedhetett-e hosszas polémiába e 
vármegyével, hogy megmutassa neki, mennyire 
szükséges, hogy rendeletének érvény szereztessék ? 
A kormány adott még egy alkalmat Heves megyé
nek, hogy az maga hozza rendbe ez ügyet. 
A megye nem kapott rajta; sőt, ugy látszik, ke
reste az összeütközést a kormáhynyal. (Ellen
mondás a szélső bal oldalról.) A kormány erre ki
küldte a királyi biztost, hogy ez érvényt szerezzen 
rendeletének, s a királyi biztos érvényt is szerzett 
neki. Ilyen alakban jött fel ezen tárgy elénk. 

Az országgyűlés elhatározta, hogy ezen kér
dés tüzetesen tárgy altassák, és pedig azért, mert 
mindjárt érezte, hogy alatta sokkal magasabb, sok
kal nevezetesebb kérdés rejlik : oly kérdés, mely 
nem uj, mely sok bölcsészt és sok államférfit már 
rég óta foglalkoztatott, t. i. azon kérdés, hogy a 
kormány vagyis a rend mikép egy esz tethető össze 
a szabadsággal? 

Ezen kérdésre századok óta különböző felele
tek adattak, különböző időben, s különböző népek 
azt különböző módon oldották meg. 

A legrégibb időben,midőn a viszonyok nagyon 
egyszerűek voltak, ezen kérdés is a legegyszerü-
ebben oldatott meg. A főúr, a ki látta, hogy sza
badságai meg vannak támadva, kardjára csapott 
s ellenállt. Ez megtörtént sok országban. Sok or
szágban gyönge királyok kormánya alatt, ez jo
gosan is történt, és a törvények közé is igtatta-
tott. Ez megtörtént Spanyolországban, megtörtént 
Angolországban, s megtörtént nálunk is; és a kor
mányforma az volt, hogy a fejedelemnek önké
nyes kormányzatát korlátolta a jogos lázadás, a 
jogos felzendülés joga. 

Ezen jogos felzendülés azonban —• jól tudjuk 
a históriából — mégsem mentette fel a felelősség 
terhe alól azokat, kik fölzendültek, se hóhér pallosa 
alól a zendülőket, ha a nemzetre hivatkozva, kisebb
ségben maradtak. (Helyeslés a középen.) Miután 
azonban a földművelési viszonyokhoz hozzá jöttek 
még az ipar és kereskedés viszonyai, és egy egé
szen uj rend képviselte egész Európában a demo-
kratiát és munkát, akkor ezen régi ellentállási jog 
sokáig fön nem maradhatott többé, a városok 
ipara és kereskedése semmikép sem maradhatott 
meg ezen resistentionális jog mellett, mert rajok 
nézve ép oly veszélyes volt a fekendülés még ak
kor is, ha jogos, ha szerencsés volt, mivel a förgal-

' mat megszüntette, mint a legkeményebb absolu-
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tismus. Szükséges volt tehát, hogy a régi jus resis- * 
tendi eltöröltessék és más valami moderamen ta-
láltassék, mely a szabadságot és rendet összeegyez
tesse. Ez különböző országokban különböző mó
don történt. Spanyolországban átment egyenesen 
;az absolutismusra; Angolországban a parlamen-
talismus lépett helyébe, nem egyszerre, hanem las
san-lassan. Magyarországban egészen más rend
szer fejlődött k i : fejlődött pedig azért, mert a szá
zados viszálkodások alatt, melyek nemzetünket 
szerencsétlenségéreérték, az ország egységét elvesz
tette. Az ország egy része a török járma alatt 
nyögött, egy része az erdélyi fejedelmet, egy része 
pedig a német császárt mint magyar királyt uralta: 
igy az ország egysége csak eszményi maradt, s 
ennek következtében minden hazafi látva, hogy az 
egész nagy hazát nem szolgálhatja, egy részt ke
resett magának, egy kisebb hazát, egy kört, mely
ben hazafiságát, tetterejét érvényesíthesse. Ez volt 
a megye. És igy történt, hogy a megye a nagy 
hazának eldarabolásamellettminden magyarnak kis 
hazája és szabagságának hazája maradt. Midőn 
azután az ország egysége ismét helyreállott, 
a kormány nem volt felelős • sőt a viszonyok bo
nyolultsága miatt odajutottunk, hogy még a leg

jobb akarat mellett is kormányunk ritkán lehetett 
nemzeti, független pedig soha. Ilyen állapotban, 
melyben mindig nemzet elleni irányokat lehetett 
feltenni a kormánynál, nagyon természetes, hogy 
a megye azon kört, melyben forgott, arra hasz
nálta fel, hogy megakadályoztassa ezen nemzet-
ellenies irányt és annak tovább terjeszkedését. És 
igy a jus resistentiae helyébe lépett a vis iner-
tiae azon megyében, mely a régi főúr utóda és 
későbbkori képviselője lett. 

De hivatkozom magokra azokra, a kik a megyé
ket annyira dicsőitik, kik az 1825 — 1848-ig terjedő 
időszakot, mint a megyék kormányzati aranykorát, 
oly nagyon és oly sokszor emlegetik: ki volt-e elégít
ve a nemzet ez által ? elégséges volt-e neki. hogy azon 
kis hazában szabadon mozoghatott és ott oly szabad
ságot élvezhetett, minőt ritkán élvezett Európá
nak bármely része is, holott a nagy hazában nem
voltunk szabadok ? Ugyanazért 1823-tól 1848 
ig mindig az országgyűlést kívántuk, mint a nem
zeti egység legpraegnansabb kifejezését; mindig 
azt kívántuk, hogy az országgyűlésnek hatás
köre mindinkább terjedjen : mert igen jól érez
tük, hogy a megye a haladás vezére nem lehet, 
és szükséges, hogy a kormány vezesse az orszá
got, nem pedig egyes megyék, melyek arra föl-
híva nincsenek és nem is lehetnek. Tudjuk, hogy 
ennek következtében a parlamenti kormány ide
ája már a megyék által megpendittetett; kíván
tuk , hogy kormányunk nemzeti legyen; kí
vántuk, hogy felelős legyen; és kívántuk, ha 

* felelős, hogy — nagyon természetesen — par-
lamentális is legyen: mert máskép, mint parla-
mentális utón a minisztérium nem lehet felelős. 
Nem is látom én a minisztérium felelősséget abban, 
hogy az vád alá helyeztessék: hiszen jól tudjuk, 
hogy ez csak theoreticus jog, melyhez a nemzet 
utoljára igen nehezen nyúl, mert az egész orszá
got felzaklatja és izgalomba hozza; hanem az igazi 
felelőség abban fekszik, hogy a kormány nem te
kintheti magát másnak, mint az országgyűlési több
ség kifolyásának, (Elénk helyeslés a kö:épen)sn,zon 
pillanatban, midőn látja, hogy az országgyűlési 
többség bizodalmával nem bír, átadja tárczáját 
azoknak, a kik helytelenítik tetteit. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) 

Ilyen eszmék voltak már forgalomban, 
midőn az 1848-iki európai nagy rázkódtatás 
ért bennünket: akkor merész kézzel egyszerre 
átalakítottuk régi alkotmányunkat, s az 1848-ki 
országgyűlésen reá állottunk arra, hogy a régi 
kormányformákkal felhagyva, behozzuk a parla-
mentális kormányzatot, a független minisztériu
mot minden következményeivel együtt ; akkor 
éreztük mindjárt, hogy ilyen kormányzat mellett 
a megyének szintén át kell alakulnia: mert a par
lamentáris kormány nem lehet soha kifolyása a 
hatóságnak, hanem a népnek, az nem a hatóság 
képviseletén, hanem a nép képviseletén alapszik. 
(Elénk helyeMs a középen) Azért az 1848-iki or
szággyűlés ezt. igen bölcsen átlátván, meghozta 
azon törvényt, mely a kerületeknek adván meg a 
képviselőválasztást, megszüntette a vármegyék
nek követválasztási jogát és azzal a követvissza-
hivás és utasításadás elvét; és igy mind a mellett 
hogy nem mondhatjuk, hogy azon férfiak, kik az 
1848-diki átalakításban részt vettek, a megyéknek 
ellenei lettek volna, mégis a megyék politikai 
hatóságának egy részét természetesen megnyirbál
ták. Lehetetlen tehát, hogy a megyék most ugyan
azon befolyást gyakorolják a politikai dolgokra, 
mint azelőtt. Nem mondom, hogy a megyéket ki 
kell zárni a politikai discussioból, sőt kívánom, 
hogy abban részt vegyenek; de most, midőn uta
sítást nem adnak, hanem csak petitiot adhatnak 
be, most, midőn közvetlen befolyásuk az országra 
nincsen, nagyon természetes, hogy inkább azad-
ministratio terére vannak utalva, mely egyébiránt, 
mint igen jól tudjuk, a viszonyok kifeji ődése folytán 
annyira kiterjedt, hogy az is igen nemes, nagy és 
nevezetes tér ; s kívánom, h ogy a megyék azt töké
letesen be is töltsék. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Nagyon természetes, hogy e szerint más ál
lapotbajutott azon megye, melyről a népképviseleti 
rendszer behozatala következtében már az 1848-
ki törvény is kimondotta, hogy a népképviseleti esz
me alapján újra át kell aíakitai. Ezen átalakításra 
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az ónban nem volt elég idő, s azért a régi nemes I 
megyéhez — mint a megye múltkor neveztetett I 
— még hozzá foltoztatott egy demokratikus sal
lang, és lett belőle a mostani bizottmány. Senki 
sem hitte 48-ban, hogy ezen bizottmány oly soká 
fog élni, mint élt; s nagyon természetes, hogy a 
mostani bizottmányban, mely érzi, hogy utoljára 
még sem képviseli a népet, mert nem a nép által 
választatott meg, mely érzi, hogy állása nem egé
szen kényelmes, nagyon természetes, mondom, 
hogy fölébrednek benne néha a régi traditiók és 
hogy — mint régente — közvetlenül akarna bele 
szólni az ország dolgába, akarná, hogy szava annyit 
nyomjon, mint az országgyűléséé ; sőt vannak még 
olyanok is, kik azt mondják, hogy a megye is coor-
dinálva van a kormánynyal és nem sübordinálva 
neki. Nagyon természetes, hogy midőn még ily esz
mék maradtak vissza a régi korból, némely megyék 
csaknem szándékosan keresik az összeütközést a 
kormánynyal épen azért, hogy tisztába jőjenek, 
hogy megtudják, hányadán vannak? 

Én azonban azt hiszem, hogy a kormány 
semmikép sem engedheti, nem engedhette, hogy 
azon összeütközésnél, mely a kormány által csak
ugyan nem kerestetett, a megye ily módon mutat
hassa meg, hogy független a kormánytól, mert hisz 
ez nem törvényes. A kormány tehát felelősségé
nek terhe alatt megtette azt, a mit tett; s épen 
azért, mert ezt felelősségének terhe alatt tette, mi 
föl vagyunk híva arra, hogy vagy helyeseljük tet
tét, és ezt kimondjuk s megerősítsük abban, a mit 
eddig tett, vagy pedig ellenkezőképen azt mondjuk : 
„Nem vagytok arra érdemesek, hogy itt üljetek ; 
lépjetek le, mert nem ismeritek a hazának érdekét; 
nem ismeritek a többség szellemét, nem ismeritek 
a törvénynek határozatait." {Helyeslés a középen.) 

Tudom, hogy vannak sokan, kik nem így fog
ják föl a kérdést {Igaz! a bal oldalon), a kik egye
nesen birói és kizárólag legális tekintetből akar
nák ezen kérdést fölvenni, kiknek elve nem az, 
hogy tekintessék leginkább az országnak érdeke, 
hanem az, hogy tekintessék a törvény szava. 
Legpraegnansabb kifejezése ezen nézetnek ez 
volna : Veszszen az ország, maradjon a paragra-
phus! (Helyeslés a középen.) 

Jól tudom, hogy e nézetet sokszor hallottuk 
a német időkben: hisz azon német, de nem is né
met, hanem Bach és Schmerling-féle tisztviselők 
tökéletesen abból indultak ki. Mit gondoltak ők 
az országgal, ha csak a paragraphus megmaradt. 

Ugyanezért igen csodálkozom, hogy ezen né
zetet a másik oldalról is hallom, hogy más oldal
ról is azt mondják. „Mit gondoljon a kormány az 
ország érdekeivel, mit gondoljon azzal, vajon a 
szérüs kertben nem gyujtják-e meg épen a tüzjá-
tékot; hisz ha a törvény ezt nem tiltja, abba bele 

nem szólhat; elég idő lesz repressiv eszközökre, mi
dőn már a szerencsétlenség megtörtént." 

Nézetem szerint a kormány nincs arra hivatva, 
hogy kizárólag a törvénynek teljes, szigorú, betűsze
rinti rendeletei teljesedésére ügyeljen. {Zajos ellen
mondás bal felöl.) Azt hiszem, hogy ezen föladaton 
kívül, mert ez is föladata, még magasabb föladata is 
van a kormánynak: előre vezetni, vezérelni az or
szágot. Ez föladata: mert nem mondom, hogy ő nem 
tartozik a törvényt követni ; s ha ezt mondtam, 
roszul fejeztem ki magamat. Tartozik igen is követ
ni, de tartozik ellenben felelősség terhe alatt 
mindazt megtenni, mi a hazai érdek előmozdítá
sára szükséges. 

Hanem én igen szívesen követem azokat is, 
kiknek ezen nézet nem tetszik, a törvény terére: 
és kérdem, történt-e valami, mi a törvénynyel meg-
nem egyezik? (Fölkiáltások balról: Történt!) 

Nem akarok tovább beleereszkedni a 48-iki 
törvén vek 3-ik és 16-ik czikke eommentálásába, 
melyet úgyis t. cultusminiszter úr a múltkor oly 
szépen előadott; hanem mégis bátorkodom figyel
meztetni a túlsó oldalt ai-ra is, hogy egyike azon 
férfiaknak, kik a 48-iki törvényekről azt mondhat
ják : „Et q,uorum pars magna fui," Nyáry Pál 
képviselő szintúgy magyarázta a törvényt 48-ban, 
mint a miniszterek magok; és igy commentálta és 
értette nem csak ő, hanem az egész 48-iki ország
gyűlés is. Erre azt hallottam felelni, hogy : „Igenis, 
hanem akkor rendkívüli kivételes állapotban volt 
az ország." Én azonban úgy tudom, hogy a törvény 
mindig törvény, akár kivételes, akár nem kivételes 
az ország állapotja {Helyeslés balról), mindaddig, 
mig más törvény nem hozatott, {Zaj bal felöl. Ugy 
van!) vagy mig a kormány indemnityt nem kap 
arra, hogy túlteheti magát a törvény határozatain. 
Fölszólítom azokat, kik helyeslik e nézetet, mutas
sák meg 1848-ban melyik napon adatott meg az 
indemnity a minisztériumnak, vagy mikor változtat
tak meg a törvények ? Akkor csak ugy állott a tör
vény a vármegyékre nézve, mint most, és akkor 
teljesen helyesnek tartotta az országgyűlés az ak
kori eljárást, mint reménylem, hogy a mostani is 
helyeselni fogja a mostanit. 

Hanem fordítsuk meg a dolgot: kérdem, hol van 
a törvény, melyre a megyék, különösen Heves me
gye provocál, hol van azon hires törvény, mely meg
adná a megyéknek azon hires jogút, hogy a kor
mány rendeletét cum honore seponálhassák ? En 
részemről eleget forgattam a corpus jurist annak 
idején, de soha sem akadtam benne oly törvényre, 
oly paragraphusra, mely megengedte volna a me
gyéknek, hogy a kormány rendeleteit simpliciter 
cum honore seponálják. Igen jól tudom, hogy van
nak birói rendeletek, „mandatajuridica^jól tudom 
hogy ezeket a bíróság cum honore seponálhatta 
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még pedig személyes fel elösség terhe alatt, mert a 
sértett félnek mindig joga volt kárpótlási pert kez
deni ily biró ellen. Hogy mikor vitetett át a bíró
ságoknak ezen joga a politikai testületekre, azt 
nem tudom, nem is láttam soha törvényben. Meg
lehet, azt fogják mondani: „A gyakorlat igy volt, 
hisz a hol nincs törvény, ott törvénynyé lesz a tör
vényes gyakorlat ;"' de, mint látom, a törvényes 
gyakorlat szintén a mostani minisztérium mellett 
szól, csak ugy mint maga a törvény, még pedig a 
meg nem szakadott gyakorlat: mert igen jól tudja 
mindenki közülünk, kik régóta forogtunk a me
gyei életben, hogy bizony küldöttek néha intima-
tumokat felülről , melyek a megyék inyére 
nem voltak. S mi történt ekkor? Fölírtak, a mint 
Heves megye fölirt • de nem azt irták föl, hogy ezt a 
rendeletet soha és semmi feltétel alatt nem fogják 
teljesiteni. (Fölkiáltások a hal oldalon : De igenis !) 

Deák FerenCZ: Mikor ? micsoda körülmé
nyek közt? 

PulSZky FerenCZ : Azon voltak, hogy be
bizonyítsák, hogy talán a helybeli körülmények, 
vagy az ország körülményei, vagy ez, vagy ama 
törvény megmutatja világosan, hogy ezen rende
letnek kivitele vagy nem volna törvényes, vagy 
nem volna czélszerü. És akkor mi történt? Néha 
megtörtént bizony az, hogy a helytartótanács el
hallgatott és úgy hagyta a dolgot; de ez igen ritka 
eset volt; majd mindig jött egy második fulmina-
torium, s akkor a megye óvást tett ugyan, de 
megadta magát és feljegyezte az esetet az ország
gyűlésnek. 

Néha megtörtént, hogy a megyék ezt sem 
tették, s akkor lejött a királyi biztos — magam is 
láttam — fejébe csapta a kalpagot, s azon hata
lommal, a mely hivalához volt kötve, érvényt 
szerzett a rendeletnek. S erre mi történt? A megye 
utasitást adott követének, hogy az ügyet mint 
gravament terjeszsze elő az országgyűlésen. 

Kérdem, nem ez történt-e most is, azon különb
séggel, hogy akkor az országgyűlés nem volt 
illetékes biró, ki végkép eldönthette volna az ügyet, 
holott most az országgyűlés azon illetékes biró, ki 
törvényesen dönti el a tárgyat, s kimondhatja, helye
sen cselekedett-e a miniszter, és akkor meg fog állani 
a miniszter tette; vagy azt fogja mondani, hogy 
helytelenül cselekedett, s akkor a minisztérium 
lelép — ? (Élénk helyeslés a miniszterek székein és 
középen.) 

Hanem közbejött 1848, és kérdem: mi tör
tént akkor? 1848-ban ugyanez történt. Magam is 
jól emlékszem, hogy kormánybiztos voltam Sz.-
Fehérvár városában. E városnak ugyanis eszé
be jutott a zsidókat kebeléből kiűzni, és ezt 
végre is hajtotta. Engem mint kormánybiztost oda 
küldöttek, hogy helyezzem vissza a zsidókat a vá-
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rosba és semmisitsem meg az erre hozott határo
zatot. Nagyon természetes, hogy ugy jártam el 
ezen időben, a mint el kellett járnom, mert azon 
idők épen nem voltak olyanok, hogy glacé-kez-
tyüben lehetett volna szólani, mint most. En tehát 
a népgyűlést összehívtam, és arra birtam, hogy 
maga semmisítse meg előbbi határozatát, s a zsi
dókat visszahívták. Mi történt később ? Ha tör
téntek nehézségek, a minisztérium ide-oda bizto
sokat küldözött. Tegnapelőtt fölemlítette Perczel 
Mór képviselőbarátom, hogy ez meg amaz 
a megye minő nagyszerűen tüntette ki magát 
1848 — 49-ben; de emlékezzék vissza, hogy hány 
kormánybiztos ment akkor oda a megyékbe? 
Hiszen a kormánybiztosok tuczatonkint mentek a 
megyékbe: nem volt megye, melynek ne volt 
volna két-három biztosa. Akkor ez nem volt sére
lem, ez tökéletesen rendin levőnek találtatott. Igen 
jól emlékszem, hogy Nógrád megyébe, a hol lak
tam, kormánybiztos küldetett, egy igen derék s 
kitűnő ember, Repeczky, a ki jelenleg ott a szélső 
bal oldalt képviseli. Es mi volt legelső teendője? 
Az, hogy nem csak suspendálta, de cassálta a ma-
gistratust s ujat alakított. I ly dolgok tehát ak
kor is történtek, és ez nem tartatott sérelemnek ; 
sőt Nógrád megye elég okos volt átlátni, hogy ez 
ellen még nem is kell repraesentálni, nem is kell a 
honvédelmi bizottságot vád alá helyezni. Ezesze 
ágába^ sem jutott. 

Én tehát épen nem látom át, hogy a gyakor
lat más volt volna, akár a 48 előtti, akár a 49 iki 
időkben, mint a minőhöz most is ragaszkodott a 
kormány. 

Hanem azt hallottam, hogy nem csak a jogról 
van szó. hanem az eszélyességről is ; azt hallottam, 
hogy a kormánynak nemcsak nem volt joga, 
hanem oka sem volt azt tenni, a mit tett. Hiszen 
Eger városának és Heves vármegyének hozott ha
tározata oly ártatlan, mint a ma született bárányka, 
hiszen ebben nincsen semmi ellenzékeskedés, hiszen 
az országban a legmélyebb csend uralkodik, hiszen 
az agitatiot nem idézte elő semmi, csak az, hogy 
elkoboztatott ama bizonyos váczi levél, csak az, 
hogy Eger városának határozata megsemmisítte
tett, csak az, hogy Heves vármegyére biztos kül
detett. Erre ugyanakkor, midőn ezt hallottam azon 
oldalról, a melyről hallottam, meg kell vallanom, 
eszembe jutott Horácz ama mondata : Quis toleret 
Graeehos de seditione querentes ? En azt hiszem 
a kormány jobban ismeri nemzetünk szellemét, s 
azért tette azt, a mit tett, mert igen jól tudja, minő 
nevet hagyott maga után Dobzse László, ki min
denre rá állt, csakhogy felelős ne legyen, ki alatt 
minden főúr s vármegye tehette azt, a mit akart r 
mindaddig, mig az ország anarchiába dőlt. {Elénk 
helyeslés a középen.) S igen jól tudja, hogy az or-

15 " 



114 CLXIX. OKSZÁGOS ÜLÉS, (Nov. 4. J867.) 

szag népe mennyire tiszteli ma is Mátyás emlékét, 
ki uriasan bánt néha még a törvényekkel is, inert 
népünk jól tudja, hogy ezen eljárásnak alapja az 
igazság, czélja pedig mindig az ország java és 
boldogsága volt. (Helyeslés) 

Mindezeknél fogva nem pártolhatom Tisza Kál
mán képviselőtársam indítványát; s elleninditvá-
nyul javaslom: jelentse ki a ház, hogy mindezek
nél fogva megelégedve a belügyminiszter nyilatko
zatával, Heves megye irányában követett eljárását 
helyesli. (Helyeslés jobbról, ellenzés balról.) 

GhyCZy K á l m á n : Tisztelt ház! Mielőtt a 
szőnyegen lévő tárgyhoz szólanék, fölhíva azok 
által is, miket az előttem szóló tisztelt szónok úr 
mondott, szükségesnek tartom jelezni azon állást, 
melyet akkor elfoglalok, midőn Tisza Kálmán tisz
telt barátom inditványát pártolván, a kormány 
által Heves megye irányában követett eljárásnak 
nem helyeslését kívánom kimondatni, 

Tisztelt barátom, Zala megye egyik kerületé
nek tisztelt képviselője a minap azon véleményt 
fejezé ki, hogy a kormány, miután állását elfoglal
ta, az 186 7-ikXII. tör^ényczíkkelynek foganato-
tását magára vállalta, s ennélfogva az ezen tör
vény érvényesítése ellen irányzott tény ellen köte
les volt hatalmának egész súlyával fellépni, s e ma
gas politikai tekintet mindenesetre mentségéül 
szolgál eljárásának. Azt vélem s abban igen tisz-
relt barátom is egyetért velem, hogy nincs itt hely 
Ítéletet mondani arról, hogy a váczi választókhoz 
intézett levélben és az azt követett nyilatkozatok
ban foglaltak valamely bűntény álladékát képe
zik-e vagy nem ? s hogy ezt az előttem szóló tévé, 
helyesnek nem tartom. Feltéve azonban, hogy az 
említett iratokban foglaltak a törvény szigora alá 
tartoznak, s hogy azok terjedésének gátat vetni a 
kormánynak kötelességében állott: akkor is a kor
mány ezt csak a törvény által rendelkezésére bí
zott eszközökkel, törvényes utón és módon tehet
te: mert alkotmányos fogalmak szerint a kormány 
a törvények végrehajtásában is csak a törvények 
által rendelkezésére bízott eszközökkel járhat el; 
s hogy csak ezekkel járhasson el , abban a 
köz- és egyéni szabadságnak egyik fő bizto
sitéka, az alkotmányos és nem alkotmányos, fele
lős és nem felelős kormányrendszerek közti kü
lönbség fekszik. Azért tehát, midőn a kormány a 
törvények végrehajtásában, a köréhez tartozó köz
jogi intézkedésekben nem törvényes utón és mó
don jár el, ez ellen fölszólalni a képviselőháznak, 
a mely a törvény és alkotmány épségének föntar-
tására épen a kormány irányában van hivatva, 
vagy legalább a ház azon tagjainak, kik e meg
győződé -t vallják magokénak, kötelességében áll. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Azt mondja igen t. barátom: „Meggondoltá

tok-e, mit tesztek?Ha Tisza indítványa elfogadta-
tik, a minisztérium megbukik. Készek, képesek lesz
tek-e ez esetben más minisztériumot alakítani ? Re
mélhetitek-e, hogy a létező körülmények közt ez 
lehetséges legyen ? S ha, mint látszik, nem lehetsé
ges, nem fog-e ebből forradalom következhetni? 
Ezt akarjátok ti ?* Erre válaszolhatnám: Igenis 
parlamentális fogalmak szerint a minisztérium el
len többségre jutott pártnak joga és kötelessége 
is, kezébe venni a kormány gyeplőjét és megkí
séri eni érvényt szerezni politikájának ; (Helyeslés a 
bal oldalon) és ha ez, mint t. barátom föltéve, nem le
hetséges, akkor e házban nem ül parlament; de ak
kor ne is lépjen föl ő akár e ház irányában, akár irá
nyunkban oly igényekkel, a melyek csak valóságos 
parlamentekjog-éshatalomkörénekkeretébeillenek. 

Mondhatnám azt is, miszerint valamint min
den országban, ugy ezen országban is támadhat 
forradalom; de ne becsüljük túl állásunk súlyát és 
értékét, az e házban lévő pártok számarányainak 
változásából forradalom nem fog következni: az 
e házban létező pártok számarányának megvál
tozása nem forradalmat, esetleg legfölebb reactiot 
eredményezhet. Tudom, hogy e szó a nemzet 
ujabb súlyos szenvedéseit jelenti; de tudom azt is, 
hogy jelenti a nemzet minden független szabadel
vű vélemény-árnyalatainak egyesülését i s : s ez 
egyesülés forradalom nélkül is meghiusítandj a areac-
tio ármányait, mint meghiúsította a múltban, és mi
ként ez egyesülés megszűnte meggyengítette eddig is 
nagyban a nemzetnek állását a hatalom irányában. 

De én, t. ház, nem ezt válaszolom; én azt mon
dom: a kérdés, mely hozzánk volt intézve, nem 
intéztethetett komolyan hozzánk, (Helyeslés a bal 
középen, ellenzés a jobb oldalon) mert a ki isme
ri e ház viszonyait, tudja, hogy a háznak ez ol
daláróljövő indítványok a minisztériumot nem buk
tathatják meg, és így mind azon, egyébiránt igen 
súlyos aggodalmak is alap nélkül szűkölködnek, 
melyeket t. barátom ez eset lehetőségének föltevé
séből merített. 

Úgyde azt mondja ezekre t. barátom, hogy : 
„Ha tudtátok, hogy indítvány tok el nem fogadta
tik, mért teszitek azt ? Nem-e helytelen oly indít
ványt tennetek, melyről előre tudjátok, hogy el 
nem fogadtatik?'' (Ellenmondás jobbról) 

Tisztelt barátom dilemmájának ezen részére 
óhajtanék válaszolni. 

Igenis tudom, t. ház, hogy minden helyes po
litikának főirányára, vég czéljára nézve, mely csak 
a hazának java és jólléte lehet, (Halljuk! a jobb ol
dalon) a miniszter urak, a többség, elvbarátim és 
köztem véleménykülönbség nem létezik; de ezen 
végczélnak fogalmára, az ennek elérésére vezető 
eszközökre, az utak- és módokra nézve, melyeken 

i ezen eszközök érvényesitendök, meggyöződésenk 
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sokban különböznek. Nem szándékosan, nem tet
szésünk szerint történik ez. Az, a kinek meggyő
ződése van, tetszése szerint nem választhatja azt, 
nem változtathatja mint a ruhát, melyet az idő 
változásai szerint szoktunk változtatni; önkénte
lenül támad ez bennünk, mint egész szellemi va
lónknak szüleménye, akaratunk ellen is megterem 
bennünk, változatlan psychologiai szabályok szerint 
mint a physica törvényei szerint a gyümölcs a vi
rág kelyhében (Megindulás.) 

Mind e mellett azonban őszintén szólok, midőn 
azt nyilvánítom, hogy a valóságos parlamenti 
rendszernek a minisztérium fenmaradása általi meg
szilárdítását hazánkban szivemből óhajtom, nem 
azért, mintha — mint mondám — meggyőződéseink 
sokban nem volnának különbözők, hanem azért, 
hogy a netalán lehetséges reactionak keserű pohara 
— ámbár nem rémülök meg tőle — ha lehet, el-
távolittassék a nemzettől. (Élénk helyeslés a bal ol
dalon.) A minisztérium cultusa azonban nem le
het korlátlan, se a személyek, se elvek bál-
ványozásáig nem terjedhet. A minisztérium 
eszköz, a haza jólléte és java a czél, s az esz
közt a czélnak alá kell rendelni; (Helyeslés a bal 
oldalon) és hiszem, hogy ugy tisztelt barátom, a 
kinek válaszolok, mint a ház többségének nagy 
része egyet ért velem abban, hogy vannak az or
szágnak oly jogai, oly érdekei, melyeknek meg
óvásával, ha a minisztérium fenmaradása összeüt
közésbe jőne, az eszközt a czélnak tétovázás nélkül 
egyhangúlag föláldoznék. (Helyeslés) 

De ezen nagyfontosságú kérdéseken és orszá
gos érdekeken kiviil meg szoktak fordulni a tanács
kozások szőnyegén számos más kérdések is, melyek 
akár a tárgyra néz ve, melyre vonatkoznak, akár 
a törvényes szempo ntokra nézve, melyekből elin-
tézendó'k, nem oly átalánosan szembeötlő fontos
ságúak, mint azon fő alapkérdések és érdekek, 
melyeket emliték; de a képviselőháznak minden 
határozatai fontosak, csekély tárgyakban is gyak
ran számos évekre el döntik fontos közjogi és köz
igazgatási kérdések h osszu sorát. És midőn a törvé
nyek megtartásáról van szó , azok között különb
séget tenni nem l e h e t : nem lehet mondani, hogy 
ezek megtartandók, a mázok nem, mert mindannyian 
az alkotmánynak, a királyi eskünek és a törvény 
iránti nemzeti tiszteletnek ótalma alatt állanak. 

I ly másodrendű — ha ugy szabad mondanom 
— másodrendű kérdés ek irányában, ha azok iránt a 
felelős kormány már nyilatkozott vagy épen intéz
kedett i s , azon parlamenti elvnél fogva, hogy a 
kisebbségben maradt kormánynak állásáról le 
kell köszönni, a világ minden parlamentjének talán, 
de a hazában létező súlyos körülmények között, 
különösen e háznak többsége igen nehéz helyzet
ben van; és azon kérdés , melyre tisztelt barátom, 

midőn azt hozzánk intézte, a cziinet nem jól irta 
rá, azon kérdés, hogy a minisztérium állása veszé
lyeztetik-e vagy nem, ugy hiszem, sokszor egész 
nagyszerűségében lépett a ház többségének tagjai 
elé. Nem egyszer voltak ők — mert tőlök függ, 
hogy a minisztérium többségben maradjon-e vagy 
ne? — nem egyszer voltak ők kénytelenek szigo
rúan mérlegezni szavazataiknak lehető követke
zéseit ; és meglehet, miszerint megtörtént, hogy 
egyszer is, máskor is néhányan, vagy többen kö
zülök kénytelenek voltak keblökbe fojtani meg
gy őződésöket (Fölkiálltások jobbról; Nem áll!) 
azon, egyébiránt az ő szempont jókból egy átalában 
nem jogosulatlan indokból, hogy a minisztérium 
állása ne veszélyeztessék. 

A ház többségének a dolog természetéből fo
lyó ily nehéz állásában az általam emiitett, ha 
szabad ugy neveznem, másodrendű kérdések irá
nyában mit tegyen a ház maga? néma maradjon? 
egyszerűen registrálja a kormány tetteit és nyilat
kozatait? szó nélkül engedje azon esetben, ha az 
emberekből álló kormány tévedett, megsértetni 
a törvényt? veszélyeztetni az országnak és egye
seknek jogait? szó nélkül engedjen praecedenseket 
felállíttatni, melyek jövendő esetekben keserüenmeg-
boszulhatják magokat? (Hatás)l$em, tisztelt ház . 
nézetem szerint, valamint a világ minden parla
mentjében, ugy e házban is itt kezdődik a kisebbség 
szerepe: az ő kötelessége felfejteni a valódi tény
állást, figyelmeztetni a kormányt lehető' hibáira, 
megóvni az ország és egyes honpolgárok jogait, 
és követelni a törvények szigorú teljesítését. (Föl-
Máltások jobbról: A többségé is!) Ezt természetesen 
csak indítványozás utján teheti, és midőn ezt teszi, 
eljárása sem helytelen, sem eredménytelen. Nem 
helytelen, mikép nem volt helytelen'a sokszor év
tizedeken át kisebbségben levő angol parlamenti 
ellenzék azon eljárása , hogy e miatt némaságra 
nem kárhoztatta msgát . Sőt inkább a kisebbség 
eljárása akkor lenne helytelen , ha tévedésbe en
gedné magát vezettetni azon alaptalan feltevés 
által, hogy a minisztériumot még meg is buktat
hatja ; és azért, hogy ne tegye azt, a mit tennie 
nem lehet, elmulasztaná tenni azt, a mit tennie 
lehet és kötelességéig. (Zajos helyeslés u bal oldalon) 

Ez eljárás nem eredménytelen, mert az önér
deket nem kereső szabad független szónak, ha jog 
és igazság által is támogattatik, nagy viszhangja 
van u g y e házban, mint az országban akkor is, sőt 
némelykor talán akkor leginkább, midőn kisebb
ségben hagyatik. Az ily szabad szó fentartja az 
alkotmányos érzületeta nemzetben, mely hamar ki
veszhetne a forgalomból, ha e házban is elnémulna; 
figyelmezteti a kormányt,hogy alkotmányos ellenőr • 
zés alatt áll, és óvatossá teszi eljárásában. (Elénk he
lyeslés) Magáz, t. ház, mely a közvélemény földjébe 
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elvetve, csírázván, megtermendi egykor — ak
kor talán, midőn mi e helyeken már nem ülendünk 
— gyümölcsét, s eszközölni fogja, hogy a kormány 
minden kivétel nélkül — mint óhajtom — alkal
mazkodjék minden esetekben a törvényhez, vagy 
ha azt ismételt felszólításokra nem tenné, lépjen 
vissza a közvéleménynek ekkor ellene méltán 
nyilatkozandó tekintélye előtt. 

Ezen szempontok azok, melyekből, midőn ugy 
ezen tárgyban, mint több másokban, kiindulok, 
nézetem szerint azon polgári kötelességet tel
jesítem, melylyel képviselői állásomnál fogva a 
hazának tartozom. 

Válaszolván ezek szerint igen tisztelt bará
taimnak, a mi már magát a tanácskozás szőnyegén 
forgó tárgyat illeti : hogy a kormánynak eljárása 
Heves megye irányában törvénybe ütköző volt, 
erre nézve több elvbarátaim részéről számos érvek 
hozattak fel. Nekem tehát elég egyszerűen fölemlí
tenem azokat, melyekből kiindulok. Nézetem sze
rint a kormány kérdéses eljárása hibás volt: 

Mert 1-ször Eger városát nem csak bírói ítélet 
előtt, hanem meghallgatása előtt is (Zaj a jobb ol
dalon) közigazgatási utón elmarasztalta; mi politi
kai hatóság köréhez nem tartozik. 

2-szor azért, mert Heves megye irányában 
követett eljárásában túllépett a törvény által ke
zébe adott hatalom korlátjain, törvény által ren
delkezésére nem bízott eszközöket használt, és a 
megyei bizottmány működésének illetéktelen fel
függesztésével érvénytelenítette a hazának egy 
fontos törvényét, azt, mely a megyei közigazga
tást a megyei bizottmányok kezébe adja. 

Hibás volt a kormány eljárása harmadszor 
azért, mert ő felségét, ki a végrehajtő hatalmat 
csak a törvények értelmében gyakorolhatja, meg
kérvén, hogy a törvények egy részének, habár 
csak ideiglenes felfüggesztéséhez hozzájáruljon, 
ekkép alkotmányos életünkbe egy uj factort ho
zott vissza: a királyi teljhatalmat, mely ahhoz 
nem tartozik és alkotmányos fogalmak szerint nem 
is tartozhatik. (Zajos helyeslés a bal oldalon.) Es 
mindezt akkor tévé, midőn ugy a veszélyeseknek 
hirdetett tanok terjedésének meggátlására, mint 
Heves megye állítólagos törvénytelen ellenszegü
lésénekmegfékezésére ugy a sajtótörvényben, mint 
a Ráday László barátom által idézett 1805: V-ik 
t. czikkben, mely egyenesen a törvényhatósá
gok kebelében elkövetett törvénysértések meg
torlásáról szól. a törvényes eszközök rendelkezé
sére állottak. 

Azon vélemény ellen, melyet előterjesztettem, 
több oldalról számos ellenvetések tétettek. Igen 
óhajtanám, hogy a discussio ezen előhaladott sza
kaszában (ügy van! a jobb, Halljuk ! a bal oldalon) 
rövidebbre szoríthatnám előterjesztésemet; de nem 

lehet, hogy ne válaszoljak egy némelyikére azon el
len vetéseknek, melyek nézetem szerint kellőleg meg-
czáfolva még nem lettek. (Fölkiáltások: Halljuk !) 

Vallás- és közoktatásügyi miniszter úr elemez
vén az 1848. esztendei 16. t. ez. értelmét, azt ál-
litá, hogy azon teljes függetlenség a központi 
kormánytól, melyet Heves megye a felirati jog
nak gyakorlatából követel magának, az 1848-iki 
3-ik t. ez. által megállapított felelős kormányzati 
rendszerrel egybe nem férvén, a megyéket meg nem 
illeti azért, mert e felirati jog által az alkotmányos 
kormányzást lehetetlenné tehetnék. (Zajos ellenmon
dás a jobb oldalon; fölkiáltások: Nem a fölirási 
jog által! az dlentállás által!) Tehát ellentállás ál
tal lehetetlenné tétetnék, a miniszteri felelősség il-
lusoriussá válnék, és korlátoltatnék az országgyű
lés hatalma, melynek feladata irányt adni a kor
mány eljárásának. 

Ha athesis így állíttatik fel, mint felállíttatott, 
kétségtelenül áll; hosszabb indokolást nem igényel. 
De teljes és tökéletes függetlenséget a központi 
kormánytól a megyék részére ki követelt? Ezt 
nem követeli senki, és nem követelte soha. (Fölki
áltások a jobb oldalon: Dehogy nem!) A kérdés egy
szerűen ez: vajon a törvényhatóságoknak a köz
ponti kormánynak némely egyes concret esetekben 
hozzájok intézett rendeletei ellen azok állítólagos 
törvénybe ütközése tekintetéből végrehajtás előtt 
fölirni lehet-e? (Fölkiáltások jobbról: Senki sem ta
gadta !) Azért, mert ez némely esetekben megtör
ténik, nem lehet azt mondani, hogy az alkotmá
nyos kormányzás lehetetlenné válik, a miniszteri 
felelősség illusoriussálesz: mert ezen néhány egyes 
eseteken kivül terjed el a közigazgatás véghetet-
tetlen tere, melyen a törvény korlátai közt a kor
mány teljesen szabadon mozoghat és kormányzati 
tevékenységét felelősségének terhe alatt érvénye
sítheti, a mint a mindennapi tapasztalás szerint ér
vényesíti is. 

Hogy a megyéknek fölirási joga nem szün
teti meg a miniszteri felelősséget, hogy a fülirási 
jogot maga a törvény a miniszteri felelősséggel 
egyesithetőnek vélte, azt igazolja azon törvén y-
czikk. melyet vallás- és közoktatási miniszter úr 
maga is idézett: s ez a 32-ik szakasza az 1848-iki 
3-ik t. czikknek, melyben épen a törvényhatóságok 
részére engedett jogok tekintetéből a törvények 
végrehajtásában elkövetett mulasztásokért a kor
mány felelőssége csak annyiban mondatott ki, a 
mennyiben azok törvényes eszközökkel elhárítha
tok voltak. Azon állítást, hogy Heves vármegye 
kérdéses végzése által magában Heves vármegyé
ben is az alkotmányos kormányzat már lehetlen-
né vált volna, részemről nem fogadhatom el: 
mert nem hihetem, hogy azért, mert Heves vár-

. megye Eger városának egy a közigazgatás bár-
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mely ágával összeköttetésben nem álló. csupán vé
leménynyilvánítást magában foglalt végzését meg
semmisíteni elmulasztotta, e miatt már az alkotmá
nyos kormányzat Heves vármegye egész terü
letén lehetetlenné vált. (ügy van! a bal oldalon.) 

Arra, hogy a megj'ék végrehajtás előtti föl-
írási jogánál fogva az alkotmányos kormányzat az 
országban nincs lehetíenné téve, épen magavallás-
és közoktatásügyi miniszter úr és Tóth Vilmos ba
rátom becses adatokkal szolgáltak, mert nyilvání
tották, hogy az ország törvényhatóságainak legna
gyobb része, hiven seeundálván a minisztérium in-
tentioit, nehézségre okot nem szolgáltat. Valóban, ha 
fontolóra veszem, hogy midőn Magyarországban és 
Erdélyben, megyéket és városokat együttvéve, talán 
száznál több önálló törvényhatóság van, s ezek kö
zölt a minisztériumnak csak egynehány törvényha
tósággal, és itt is csak néhány kérdésre nézve van ne
hézsége, nem hihetem, hogy mondani lehetne, hogy 
a többi megyének alkotmányos kormányzata lehet
íenné tétetett. 

Átmeneti korszakban élünk, mondatott itt már, 
s való is, hogy polgártársaink véleményei több fon
tos közjogi kérdésekre nézve nincsenek tökéletesen 
kifejlesztve és, h o g y u g y mondjam, megállapodva. 
Igaz az is, hogy ámult idők traditioi jelenleg is még 
küzdésben vannak az ujabb korban föltámadt esz
mékkel ; és midőn ily körülmények közt, ily átme
neti korszakban az ország annyi törvényhatóságai 
között csak némelyekkel vannak a kormánynak né
mi nehézségei, én abból a megyei kormányzat élet
revalóságára vonok következtetést, és nem ismer
hetem el, hogy a megyékkel ne lehessen, csak tör
vényesen kell kormányozni. {Helyeslés bal felöl.) 

Fölhozatott itt, s cultusminiszter úr különö
sen kiemelte, hogy a megyéknek általam emiitett 
fölirási joga korlátolja a törvényhozás hatalmát, 
mely arra van felhíva, hogy irányt adjon a mi
nisztérium eljárásának. Erre nézve bátor vagyok 
kérdezni: mit kivan a jelen pillanatban a miniszté
rium ? mit cselekszünk mi most ? A ház véleményt 
fog mondani a kormánynak Heves megye irányá
ban követett eljárása iránt s ez által kétségtelenül 
tettleg befolyást is gyakorol a kormány irányára. 
Vehetjük-e kétségbe azt, a mit az egész nemzet 
szemeláttára nyilvánosan cselekszünk? 

Mondatott többször az is, hogy Eger városa 
áthágta törvényes hatáskörét, midőn politikai vi
tatkozásba bocsátkozott; és ez állítás azzal indo
koltatik, hogy az 1848-ik esztendei 24-ik t. ez. 
csak a választásokra nézve teszi egyenlőkké az 
első biróságu mezővárosokat a királyi városok
kal, s hogy ennélfogva a politikai kérdések meg
vitatásának joga, melylyel a kir. városok bírnak, 
" 7 városokat meg nem illet. En megengedem, 
" °gy az 1848-iki 24. t. ez. csak a választásokra 
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nézve tette az első bírósági hatósággal biró városo
kat egyenlőkké a királyi városokkal, (Ellenzés a szél
ső bal oldalon) sőt azt is állitom, hogy 48 előtt uri ha
tóság alatt álló egy városnak vagy községnek sem 
volt joga politikai vitatkozásokba bocsátkozni, azért, 
mert az alkotmány sánczain kívül állottak, teljes 
polgári jogokkal nem bírtak s igy politikai j"ogokat 
nem is gyakorolhattak. De ezen állapot 1848-ban 
megváltozott. Az úri hatóság s az úrbéri viszonyok 
megszűntével szabaddá és önállóvá lett e hazának 
minden lakosa, minden községe, az alkotmány 
sánczain belül állanak, egyenlő polgári jogokkal 
birnak mind. Politikai jogok gyakorlata tehát, az 
átalános politikai jogok gyakorlata a hazának egy 
önálló polgárától és községtől sem tagadtathatik 
meg, (Zajos helyeslés a bal oldalon) ezek közé pe
dig a politikai kérdések fölötti véleménynyilvání
tás, mondom ismételve , véleménynyilvánítás, te
hát az e vélemény megállapítására szükséges vitat-
kozási jog is kétségtelenül tartozik. 

Elismerik ezt, t, ház, ő felsége többi országai
ban is. A legújabb esetre hivatkozom. Talán szá-
zankint jöttek a községektől a monarehia minden 
részeiből kérvények a concordatum megszüntetése 
iránt. (Mozgás. Fölkiáltás a jobb oldalon: De csak is 
kérvények!) Ez vélemény-nyilvánítás egy nagy
fontosságú politikai, kérdés felett, mely vélemény 
megelőző, ugy politikai, mint vallási vitatkozás 
nélkül bizonyosan "nem állapíttathatott meg. (A bal 
oldalon: Ugy van!) 

Bocsánatot kérek, hogy kénytelen vagy ok ez 
alkalommal egy tárgyat megpendíteni, mely e ház
ban már ismételve felhozatott. (Halljuk!) Pulszky 
Ferencz képviselő úr felhívása folytán is kell tennem 
ezt. Nem azon t. barátom érdekében teszem azt, a 
kire a kérdés vonatkozik, és ki e vitatkozás alatt 
felszólalt, mert ö védelmemre nem szorult, hanem 
teszem a históriai igazság érdekében a tényállás 
tisztába hozatala végett. Tóth Vilmos, Nyáry Pál 
képviselő úr 1848-iki esztendőben a képviselőház 
előtt mondott beszédének egy részét idézte; de cson
kán, mert nem emiitette azon eset körülményeit, a 
melyre a mondottak vonatkoznak; és épen az eset, 
a tárgy az, a mely e mondatok valódi értelmét jelzi. 
Az eset következő. (Halljuk, halljuk!) Kraszna 
megye a törvény által engedett két követ helyett 
három követet választott. Ezen választást a törvény 
is tiltotta, de eltiltotta Kraszna megyét ezen vá
lasztástól egy a választást megelőzött belügymi
niszteri rendelet is. A képviselőház a választást ter
mészetesen megsemmisítette; akkor azután Nyáry 
Pál képviselő azt kívánta, hogy a törvényt és az 
abban gyökerező miniszteri rendeletet megszegő 
főispán és megyei bizottmányi tagok előleges vizs
gálat után felelet és büntetés alá vonassanak. Ezt 
azonban többen a házban a megye municipalis jo-
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gainak tekintetéből ellenezték. Ezek ellen mondta 
azután Nyáry Pál íir azon erélyes szavakat, melye
ket Tóth Vilmos képviselő tír idézett. Nem azt 
mondotta ő, mi most kívántatik tőlünk, hogy a 
kormánynak minden rendeleteit feltétlenül telje
síteni kell , hanem azt mondotta, hogy a tör
vényt és az abban gyökerező miniszteri rende
letet megsértő főispán és megyei bizottmányi tagok 
feleletre és büntetésre vonassanak. felállitván 
azon elvet, hogy a miniszteri felelősség behozatala 
után a végrehajtó hatalom minden közegeinek fe
lelőseknek kell lenni. (Helyeslés a bal oldalon.) Ez 
oly correct állítás, melyet Nyáry Pál képviselő 
barátom, a házban mondott beszéde után most is 
következetlenség nélkül elmondhatna, (Helyeslés a 
hal oldalon.) 

De nincs helyén, t. ház, oly beszédeket, a 
melyek egészen más idők és más körülmények kö
zött, évek, évtizedek előtt tartattak, e házban fel
említeni. Változhatnak az egyesek nézetei, ele ezen 
nézetváltozások azon országos kérdések eldöntésére, 
melyek itt tanácskozás alatt vannak, semmi befo
lyással nincsenek: ép ugy, mint azon nagy fon
tosságú kérdésnek eldöntésére, hogy a megyerend
szer a felelős kormányzat rendszerével miképen 
legyen összeegyeztethető, befolyással nem lehet 
Tóth Vilmos képviselő úr által felemiitett azon kö
rülmény, hogy ö ezen két rendszer között, azok 
összeütközésének esetében, már választott. Higye 
meg a t. képviselő úr, se őt, se a kormánynak bár

mely tagját azon hííség köteles teljesítésében, 
melylyel alko tmányunkés fejedelmünk irányában 
mindnyájan tart ózunk, senki e házban nem kívánja 
meggátolni. De legyen szíves elhinni azt is, hogy a 
hatalomnak sok szór szintén oly híí és hasznos taná
csosai azok, kik azt netán elkövetett hibáira fi
gyelmessé teszik, mint azok, kik a hatalom hibái
nak védelmét tűzik feladatukul. (Felkiáltások a bal 
oldalon: Igaz!) Nem akarom, tisztelt ház, tovább 
folytatni a vitatkozást e kérdésről, mely tán e pil
lanatban közel ide hozzánk Pest megye teremében 
egy uj stádiumba lép. 

Záradékul még csak a megyék jövendő rende
zésére vonatkozólag vagyok bátor egyéni nézete
met kijelenteni. Ha sürgős — a mint magam is 
sürgősnek tartom — a törvényhatóságoknak ren
dezése, vétessék az országgyűlési tárgyalás alá. Ez 
alkalommal a törvényhozás mondhatja a megyék
nek, az alkotmány eddigi őreinek s fentartóinak: 
„A szerecsen megtette szolgálatát, a szerencsén 
elmehet.tí (Felkiáltások a jobb oldalon: Nem mondjuk ! 
Bal felöl: De igen !) Ez alkalommal rendezheti a tör
vényhozás a megyéket ugy, hogy azok, mint a leg
közelebbi múltban', csak kormányhivatalnokok 
gyülekezetei legyenek. {Ellenmondások a jobb olda
lon.) De vegye tekintetbe, hogy midőn ezt teszi, ne 

j irtsa ki a polgárok szivéből a közügyek iránti ér-
| dekeltséget, [EUenmondásoli a jobb oldalon) s ezzel 
! együtt a közügyeknek ismeretét, az önföláldozásra 
kész hazafiságnak és a törvények iránti tiszteletnek 
érzését, melyek alkotmányunkat ez ideig föntar • 
tották, és melyek nélkül az alkotmányosság tartósan 
fön nem állhat egy országban sem. 

Én egyébiránt szavazatommal tisztelt barátom 
Tisza Kálmán indítványát pártolom. (Zajos helyes
lés a bal oldalon.) 

Somss ich P á l : Tisztelt ház! U g y jártunk 
a hevesi kérdéssel, mint nem egy háborúval járt 
az európai világ, melyet minden áron localisálni 
akartak, de az bizony minden erőködések daczá
ra nagyobb dimensiot vett. A hevesi kérdés a 
helyhatósági kérdésnek átalanos vitatását idézte 
elő, és azt annyira előtérbe állította, hogy alig 
hiszem, hogy a tisztelt kormány ezentúl késni 
foghat az 1848-iki 16. t. ez. azon rendeletének 
teljesítésével, mely szerint a megyék rendezésé
nek kérdését a legközelebbi országgyűlés elé kell 
terjeszteni. (Atalános helyeslés) 

Bár volna már előttünk e tárgy, bár feküd
nék itt egy törvényjavaslat, hogy részemről meg
mutathatnám t. barátom Ghyczy Kálmán kép
viselő úrnak, hogy ezen oldalon, velem együtt 
sokan, mind ugy vagyunk lelkesülve, hogy a 
megyék rendezését ; nem amúgy a szerecsen-
ről vett példa szerint kívánjuk elintézni. (Zajos 
helyeslés a középen.) 

Ivánka Imre: Elvárjuk! 
Somss i ch P á l : Ezen várakozásnak meg

fogok felelni -és a fölszólításnak elébe állok. (Elénk 
tetszés.) Hanem a megyék rendezését ugy kíván
juk eszközölni, hogy legyen a megye a megváltozott 
alapon alkotmányunknak oly védbástyája, mint 
volt a leértnek 800 esztendeig. (Atalános helyeslés.) 

Egyébiránt lehetetlen már a discussio e stá
diumában nem mondanom el nekem is e tárgyra 
vonatkozó nézeteimet és ismételnem azokat, miket 
17 esztendővel ez előtt, midőn az absolut kormány 
önkénye a megyeházak tanácstermeit bezárta, s a 
helyhatóságoknak minden működéseit eltiltotta, 
leírni hazafias kötelességemnek tartottam. (Élénk 
éljenzés?) Átgondolt meggyőződésemnek vallomása 
lesz ez, mert ma ép ugy gondolkozom e tárgyról, 
mint 17 évvel ezelőtt irtam. 

Elmondanám, ha e tárgy már előttünk volna, 
hogy az én meggyőződésem szerint a képvise
leti rendszer, még ha parlamentáris kormánynyal 
párosult is, egy magában nem képes az alkotmá
nyos szabadságot se megállapítani, se garan-
tirozni; (Atalános tetszés) elmondanám, hogy a 
franczia iskolának azon modern, szám szerint kive
tett képviseleti formája nem képviselheti valóban 
az országnak minden érdekeit; (Helyeslés; a szélső 
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•balor„ ellenzés) elmondanám, hogy az ilyen gépi
esen kivont, 10. 20, 30 vagy több ezer ember 
után egy képviselőből alakított törvényhozási tes
tületek, melyek hivatva lennének a népet kép
viselni, hivatásuknak önmagokban nem felelhet
nek meg: (Ellenzés a szélső balon) mert igy elvontan 
és kizárólag maradnának csak mindig az egységnek 
aggregátuma a nélkül, hogy egy organicus egész-
szé izmosodhatnának. (Élénk átaldnos tetszés.) 

Csakis a helyhatósági élettel párosulva fej
lődhetik ki azon eleven organismus, mely a népek 
•és országok érdekeit minden tekintetben képviseli, 
biztosítja és jövő tartósságáról kezeskedik. (Áta
ldnos tetszés.) 

Hivatkozva e tekintetben a szabadságot már 
majdnem egy század óta hajhászó Francziaország-
ra, mely azt mégis voltaképen békében nem élvez
heti, hanem extremitások közt hánykódik : ismét 
más részről hivatkozhatnám Britanniára, a nagy
ra, Belgiumra, a szerény kis államra, hol a népkép
viselet alapján alakult felelős kormány mellett a sza
badság biztosítva békés élvezetben létezik. Miért? 
Mert a lázongó franczia forradalom a hagyomá
nyos munieipalis institutiokat porrá zúzta, s an
nak romjain építette fel képviseleti rendszerét. 
míg Angliában és Belgiumban karöltve a muni
eipalis institutiokkal fejlődött a parlamentális 
kormány, és ezzel párosulva most nyújtja a sza
badság élvezetét és biztosítja annak fenmaradását, 
(Élénk tetszés-) 

Szembe szállnék azokkal, kik hazánknak kü
lön megyei institutioját avval vádolják, hogy 
helyhatósági attribútumai mellett, nem egyeztethető 
össze semmiféle centrális, annál kevésbbé pedig 
felelős kormányzattal. Megmutatnám nekik a kép
nek, melyet festenek, másik oldalát, s bebizonyit-
nám, hogy a centralisatio, legyen az a kabinet
ben vagy a parlamentben öszpontositva, józan hely
hatósági önkormányzat ellensúlyozása nélkül 
mindig, mindenütt és mindenkor többé-kevésbbé 
absorbeál minden szabadabb kört, mely termé
szet szerint megilleti az egyént, családot, községet, 
kerületet és megyéi. (Átaldnos hosszas helyeslés. 
Felkiáltások hal felöl: Elfogadjuk!) Elmondanám 
nekik, hogy a ki a megyének ezen munieipalis 
hatóságát végkép ki akarná küszöbölni, az vélemé
nyem szerint megfosztaná a képviseleti parlamenti 
kormányt azon segédeszköztol, mely nélkül az 
soha sem felelhet meg tökéletesen a maga rendel
tetésének. 

Azonban most ez nincs napirenden; és ha én 
mégis mellékesen ennyit eltérőleg ettől elmondani 
bátorkodtam, mentségemül fölhozom, hogy t. kép
viselőtársaim szintén ezt tevék: és igy ők voltak 
azok, kik engem e térre ösztönöztek; ők tartották 
szükségesnek az alkotmányos elveket előbb áta-
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lanosan megvitatni, s alkalmazva a jelen esetre, 
ezek szerint mondani ki e feletti vileményöket. 

A gyakorlati téren, uraim, nincs nagyobb el
lenség a túlzásnál. (Helyeslés.) Különösen politikai 
téren boszulja ez meg magát leginkább, hol vissza
hatása rendesen ellenkező eredményre vezet, mint 
a hová az illetők törekednek. (Elénk tetszés középen,.) 
A história bizonyítja, nem én mondom, hogy a hol 
a szabadság túlzásokba csapongott át, ott azt ren
desen az absolutismus vagy épen despotia fékezte 
meg, (Tetszés) a despotia túlzásait pedig forradalom. 
boszulta meg. Előttünk áll Róma régi, Francziaor-
szág ujabb históriája, a melyek azt bizonyítják, 
hogy a túlzó szabadságot caesarismus váltotta föl, 
mig a szegény és részvétre annyira méltó Lengyel
ország folytonos despotikus elnyomása alatt sem 
fékeztethef ett meg annyira, hogy időről időre kitörő 
forradalmakban ne tiltakozzék elnyomói ellen. 

A nagyobbróla kisebbre, a történtről a törfcén-
hetőre helyes a következtetés: s igy nem tévedek, 
midőn azt állítom, hogy azok, kik a megyei ható
ságot s átalában a helyhatósági autonómiát kor
látlan vagy határozatlan korlátokig akarják kiter
jeszteni, vagy épen annyira eltévednek, hogy ennek 
a középponti kormánytól minden függését ta
gadják, és igy az egységes állani helyett sok apró 
kis államoknak aggr egatumát tüntetik fel: ezek 
olyast követelnek, a mi lehetetlenség, s ezzel magát 
a lehetőt is, t. i. az institutiot koczkáztatják. (He
lyeslés.) Nagyobb ellenségei ezek a megyei intéz
ménynek, mint a kik azt egyenesen megtámadják, 
mert túlzásaik által ők szolgáltatnak alkalmat, 
fegyvert és indokokat a megyei autonómia hite
lének mind az ujabb müveit iskola emberei, mind 
a fiatalabb nemzedék előtti lerontására, 

Ezen átalános nézetek után szabad legyen 
az előttünk fekvő speciális esetre áttérnem; és én 
nem tartom feleslegesnek az egri esetet ugy, mint 
az történt, még egyszer ismételve előadni. (Hall
juk !) 

Ezen dolog a hírhedett váczi levéllel kezdődik, a 
melynek elveit,kitételeit a kormány oly anokn ak talál
ta, melyek ellenében szükségesnektartotta vizsgálatot 
elrendelni, s közvádlóját oda utasította, hogy a szerző 
perbe fogását eszközölje. Mig ez történt s az illető 
iratok lefoglaítattak, még pedig Heves megyében 
is lefoglaltattak, és igy köztudomású volt a dolog: 
Eger városa ezen, a kormány által már veszélyesnek 
tartott s bíró elé utasított ügyben a levél szerző
jének bizalmat szavazott s ez által közvetve magá
évá tette azon elveket, sőt, a mint határozatából ki
tűnik, a haza boldogabb jövőjet ezen elvek telje
süléséhez kötötte. A kormányv mely, mint mondom, 
a váczi levelet lefoglaltatta s annak szerzőjét birő 
elé állíttatni elrendelte, Eger városának ezen eljá
rását több tekintetből törvénytelennek tartván, 
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felszólította Heves vármegyét, melynek hatósága 
alá tartozik Eger városa, utasítsa rendre a várost 
és semmisítse meg törvénytelen határozatát. He
ves megye ezen rendeletnek nem engedett, sőt ellene 
felirt, két okát adván eljárásának: először, hogy 
maga is helyesli az Eger városa által vallotfelveket; 
másodszor, mert, még ha helyesek nem volnának 
is azok, nem érzené magát jogosultnak arra, hogy 
Eger városát nyilatkozatában gátolja. A kormány 
ezen fölterjesztésre indokolt ujabb leiratot küldött, 
melyben a megye okait pontról pontra megczáfol-
ván, kijelentette, hogy szükség esetére királyi biz
tos által is érvényt fog szerezni rendeletének. Dee 
levelet nem a királyi biztos által küldötte, hanem 
egyenesen a megyéhez intézte, és meghagyta a 
főispáni helyettesnek, hogy a rendelet kihirdetése 
végett külön gyűlést tartson s azt e gyűlésben 
tárgyaltassa, ez által alkalmat akarván szolgáltatni 
arra, hogy Heves megye első izben hozott határo
zatát — értesülvén a kormány ujabb rendeletéről 
— megváltoztassa s a kormány rendeletét tel
jesíthesse, í gy is történt. A főispáni helyettes 
nvitotta meg az ülést, azon ülésben Heves me
gye tárgyalta az ujabb rendeletet, de előbbeni 
határozatát feltartván, a kormánynak az enge
delmességet másodszor is megtagadta, sőt még ideje 
volt a királyi biztos kinevezése ellen óvást is tenni, 
főispáni helytartójától szívélyesen elbúcsúzni, s 
tisztikarát oda utasítani, hogy hivatalában továbbra 
is járjon el. Csak mind ezek után, midőn a főispáni 
helyettes a történtekről a királyi biztost értesítette, 
jelent meg ez a gyűlésben és a vonakodó bizottság 
üléseit egy időre fölfüggesztvén, fogott hozzá a ren
deletnek teljhatalommal teljesítéséhez. 

Már most, tisztelt ház, nézzük, ezen eljárásban 
melyek azon hibák, melyek miatt a tisztelt ház a 
kormány irányában nem helyeslését kimondani 
szükségesnek tarthatná? vagyis inkább elemezzük, 
vizsgáljuk és mérlegeljük azon okokat, tételeket és 
állitásokat, melyeket tisztelt indítványozó úr indít
ványa támogatására felhozott. 

Ezeket én röviden három pontra vonom össze. 
Azt állítja először: hogy a kormány eljárása nem 
volt okszerű, nem volt időszerű; másodszor: hogy 
az alkotmányos elvbe ütközik; harmadszor: hogy 
törvénybe ütköző. 

A mi^az elsőt illeti, mely szerint nem voltidő-
és okszerű a kormány eljárása, ezt igy indokolja: 
mert a haza békében, a trón biztosságban van, 
nyugalom van országszerte , mi volt hát a rend
kívüli veszély, mely rendkívüli eljárást kívánt? 

Tisztelt ház! a haza békéjét, a trón biztosságát 
senki sem támadja meg veszélyesebben, mint a ki 
a haza alap- és sarkalatos törvényeit támadja meg. 
(Élénkhelyeslés középen.) Mert mind a trón biztossága, 
mind a haza békéje ezen sarkalatos törvényeken 

nyugszik. (Helyeslés.) A kormány hite és nézete 
szerint a váczi levélben Magyarországnak alkot
mánya és sarkalatos törvényei vannak megtámadva: 
azért foglaltatta azt le, azért rendelt ellene vizsgá
latot, azért kívánta a merényletnek bíró általi meg-
itéltetését. (Helyeslés jobbról.) Eger városa ezt tudta, 
mert ha Egerben egyetlen ember sem olvasna is 
újságot, már azon körülménynél fogva, hogy épen 
ott történtek lefoglalások, köztudomású volt a tény, 
és mindamellett Eger városa a váczi levél szerzője 
iránt bizalmat szavazott és így közvetve magaéva 
tette az abban foglalt elveket, melyeket a kor
mány birói itélet elé kivánt terjesztetni. Mit lehe
tett, mit kellett ekkor a kormánynak kötelessége 
szerint tennie ? Vélekedésem szerint nem egyebet, 
mint e ténynek politikai hatását meggátolnia és rend
re utasítania. A veszély ez esetben ott kezdődött, mi-

I dőn Heves megye Eger városának ezen cselekmé
nyét nem csak rendre nem utasította, hanem a kor-

[ mány e részbeli fölszólitásának sem engedett. 
A veszélyek mindig csekély okokból támad-

I nak. Ha ezen esetben a kormány nemigy járvala 
! el, és Eger városa példáját egy másik, egy harmadik 
1 követte, és pedig jó hiszemmel követte volna, mi-
i után a kormány részéről semmi észrevétel nem 
I történt, és a baj oly nagygyá növekszik, hogy 
I azt nem egy rendelet és kir. biztos, de rendkívüli 

erőszakkal lehetett volna csak legyőzni: kérdem, 
nem lett volna-e ez mulasztás a kormány részéről? 
nem vonathatnék-e ezért méltó feleletre ? (Elénk 
tetszés középen) 

j Például: ne vegyük az említett esetet, hanem 
I más hasonlót: ha valaki közülünk vagy polgártár

saink közül eléggé gyáva volna egy oly helyre 
vonulni, hová a magyar igazságszolgáltatás keze 
el nem ér, és ezen biztos helyről szórna izgatólag 
gyújtóüszköt hazánk nyugalma ellen; (Élénk nyv,g-
talanság a szélső baloldalon. Élénk helyeslés a középen) 

j ha például valaki közülünk ily biztos menedékből 
I olynemü iratokat küldene a hazába, a melyekben 

azt állitaná, hogy a Magyarországban lakó külön
böző nemzetiségek függetlensége a magyar koro
naegységével incompatibilis, és találkoznék község, 
mely addig, mig a kormány azon tűnődnék, miként 
állítsa e merénylet elkövetőjét biró elé, ezen elvet 
magáévá tenné és ennek példáját a 3-ik, 4-ik és 
utóbb a 100-dik község követné — még pedig jó 
Íriszemben, mint fenébb is emlitém, mert hiszen a 
kormány még figyelmeztetéssel sem lépett föl a 
kérdéses irat ellen — végre oly izgatott állapot fej
lődnék ki, melyet nem királyi biztos, nem a kor
mány rendeleteivel s k. biztossal, hanem sokkal 
szomorúbb eszközökkel lehetne legyőzni: ekkor, 
kérdem, nem volna-e ez állapot miatt feleletre vo-

j nandó a kormány a mulasztásért és ezen mulasztás-
L ból eredő minden szomorú következésekért ? (Za-
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jos tetszés a középen.) Én azt hiszem, igen: és épen 
azért igen idő-és okszerűnek tartom a kormány
nak a jelen esetben eljárását, hogy nem várva be 
ily extremitásokat, csirájában akadályoztatta meg 
a támadható nagyobb veszélyt. 

De ha politikai tekintetben nem tartom helyes
nek igen tisztelt Tisza Kálmán indítványozónak ezen 
első tételét, még kevésbbé oszthatom azon vélemé
nyét, hogy a kormány eljárása alkotmányos elvbe 
ütközik. En alkotmányos elvnek elismerem ezt, 
mint indítványozó úr fölállította, hogy tudni il
lik a bűnöst senkire sem szabad kimondani 
addig, míg a biró nem ítélt. Isten ments, hogy 
ezen elvet valaha kétségbe vonjam. Én csak 
ezen elvnek egyoldalú alkalmazása ellen tiltako
zom, és igy egészítem azt k i : a bűntelent se sza
bad senki irányában kimondani addig, mig a biró 
nem ítélt. Eger városa pedig az által, Logy aváczi 
levél szerzője irányában bizalmát fejezte ki. s igy 
közvetve annak elveit helyeselte, egyszersmind a 
bűntelent mondta ki azon cselekmény fölött, mely
nek megitéltetését a kormány a biróság itételére 
kívánta bizni. (Élénk tetszés a középen.) A közvéle
mény ilynemű izgatása által tehát törvénytelen 
nyomást gyakorolt a bíróságokra, melyeknek füg
getlensége az alkotmányos szabadság egyik nél-
külözhétlen föltétele. Nem a kormány mondta ki 
tehát a bűnöst, hanem Eger mondta ki a bünte-
telent, mielőtt a biró ítélt volna; és midőn a kor
mány ezért Eger városát rendre utasíttatni kíván
ta, a birói függetlenség alkotmányos elvét védel
mezte. (Tetszés a középen) A mondottaknál fogva 
tehát én az indítványozó úrnak második tételét 
sem fogadhatom el, mert épen azon hiba, melyet 
a kormány nyakába akar .keríteni, teljes mérték
ben Eger városára esik. Az alkotmányosság védel
mezése tekintetében pedig, melynek megsértésével 
vádoltatik a kormány, inkább köszönetünket ér
demelte ki. 

Nem pártolhatom e tekintetben tisztelt indít
ványozónak azon mellék vádját sem, melylyel a 
minisztériumot illeti, hogy más esetekben, midőn 
hasonló bizalmi szavazatok jöttek a miniszté
riumhoz és elvrokonaihoz, mért nem- tiltotta be 
azokat is. A kormány akkor nem tiltotta be e bizal
mi nyilatkozatokat akkor sem, midőn azok tisztelt 
indítványozó úr s az egész baloldali ellenzék irányá
ban nyilatkoztak, mert ha ezen eljárás formailag 
nem is correct, de nem volt törvényellenes, és midőn 
törvényes sympathiáját nyilvánítja valaki akár a kor
mány, akár a jelenlegi alkotmányos oppositio iránt, 
akkor csak oly tény eket követ el, melyek ha formai
lag nem ütik meg a helyességmértéket, de nem is tör
vénytelenek. De ha valaki oly valaki iránt nyilvánít 
bizal mi szavazatot, ki Magyarország sarkalatos tör
vényeibe ütköző elveket hirdet, (Helyeslés a jobb, el-

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. v. 

I lemondás a bal oldalon. Zaj) akkor az nem csak for-
mailag hibázik, de törvénytelenséget követ el, 

I melyet eltiltani a kormány kötelessége. 
Azonban hagyjuk e csekélységeket, és men

jünk át a harmadik tételre, melyben t. indítvá
nyozó azt állítja, hogy a kormány eljárása a tör
vényekbe ütközik. 

Én régibb törvényeinket egy kissé tanul
mányoztam,- az ujabbakat pedig most forgatom. 
Két törvényt találok ezekben, melyek e tárgyra 
vonatkoznak. Egyik az 1848-iki 16-ikt. ez. 2-ik 
§-nak b. pontja, a melyben azt olvasom : „Mind
azon hatóságot fogja (t. i. a bizottság) ideiglene
sen gyakorolni, mely törvény és alkotmány sze
rint a megyei közgyűléseket minden tekintetben 
megilleti." A másikban olvasom, a már sokszor idé
zett 3 . törvény 26-ik §-ban nevezetesen, a hol az 
mondatik: „Az ország minden hatósága „eddigi" 
törvényes jogaiban megmaradjon." U g y találom te
hát, hogy a 48-iki törvény a megyei bizottságokat 
— melyek úgyis csak improvizáltattak — egészen a 

I régi törvények védelme és paizsa alá helyezte. 
| Régi törvényeink szolgálnak tehát zsinórmértékül 
a hevesi eset ' megítélésénél; ezek szerint pedig, ne
vezetesen az 1805. 5. t. ez. szerint rendkívüli ese
tekben kir. biztos kiküldetése megengedtetik, a 
mit Tisza Kálmán képviselőtársunk nem is taga-

j dott: a kiküldetés ellen tehát nem lehet kifogása. 
Hogy rendkívüli volt az eset, mely miatt annak 
kiküldetése szükséges volt, azt előbb bizonyítottam 
b e : most tehát az volna a kérdés, hogy a kir. biz
tos eljárása helyes volt-e ? 

Tisztelt indítványozó úr törvényt ugyan nem 
| találhatott — mert nincs — mely azon procedúrát 
! szabályozná, mely szerint a kir. biztosok eljárni kö-
! telesek; hanem igen helyesen hivatkozott a törvé-
! nyes gyakorlatra, mely szerint hajdan a megyéhez 
1 küldetett egy resolutio , ha ennek a megye nem 
I engedelmeskedett, a kormány pedig elég fontosságot 
í és súlyt fektetett rendeletének végrehajtására, ki-
i rályi leiratot, úgynevezett reseriptumot intézett a 
I megyéhez, és ha a megye erre se teljesítette a leg-
| felsőbb parancsot, ekkor küldetett a kir. biztos. 
| Már most kérdem, mi volt ezen eljárásnak 
j lényege ? Ha nem akarunk prokátori fogásokkal 
I élni, hanem a dolog érdemét tekintjük: azt talál-
j juk, a régi eljárás szerint a megyének kétszer 
I nyújtatott alkalom nyilatkozni: először a resolu

tio alkalmával; másodszor pedig, midőn kir. leirat 
intéztetett hozzá. 

Kérdem, volt-e Heves megyének, e régi szo-
I kason alapuló két alkalma nyilatkozni ? Felelet: 
] igen ! Először, midőn rendelet ment hozzá, és másod-
j szór, midőn a királyi biztos kinevezését tudató leirat 
j hozzá leérkezett; és pedig ez nem a királyi biztos 
j utján, hanem egyenesen a megyéhez intéztetett, a 

16 



122 CLXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Nov. 4. 1867.) 

főispáni helyettes oda levén utasítva, hogy e tárgy
ban különös gyűlést hirdessen és abban tár
gyaltassa az ujabb rendeletet. A gyűlés meg is 
tartatott, melyben ismét alkalma volt Heves me
gyének nyilatkozni. Csakis akkor, mikor a főispá
ni helyettesnek nem sikerült a ki«gyenlités, és 
erről a k. biztost értesítette, mondom, csakis akkor 
jelent meg a k. biztos, hogy érvényt szerezzen ki
küldetésének. 

Azt mondják, nem járt el helyesen a kir. biz
tos, midőn a vonakodó bizottsági ülést felfüggesz
tette. Kérdem: ugyan mit tehetett egyebet ? mi
ként felelhetett volna meg másként kiküldetésének? 
Hiszen két hatóság egy téren egymást semmisitné 
meg! — Hogy tehát érvényt szerezzen kiküldeté
sének, fel kellett függesztenie a bizottmányi ülést, 
és hogy csak ideiglen, csak is ezen egy ese
tért függesztette fel, ez iránt a belügyminiszter úr 
nyilatkozata már tökéletesen megnyugtatott ben
nünket. 

Én tehát az eljárást, melynek igazolására ne
kem senki sem tud más törvényt felhozni, mint a 
48 előtti szokást és törvényes gyakorlatot, töké
letesen helyeslem. 

Eszerint az inditrányozóúr harmadik tételé
nek alaposságát sem ismerhetem el. Ugyanazért 
a minisztérium eljárását okszerűnek s időszerűnek, 
az alkotmányos elvvel megegyezőnek és törvény
szerűnek tartván, kérem, hogy a tisztelt ház a fe
letti helyeslését mondja ki. (Élénk helyeslés a középen.) 

Engedelmet kérek, ha még, mielőtt befejezném 
szavaimat, egy pár észrevételt teszek. Nincs szán
dékom soká untatni a tisztelt házat. (Halljuk! Hall
juk!) néhány pontot mégis meg kell említenem. 

Nem volt szerencsés Jókai Mór barátom vé
delmezése NyáryPá l részére. Én megvagyok győ
ződve, hogy Nyáry Pál barátom 48-ban csak a me
gyék omnipotentiája ellen kelt ki, és mi most szintén 
annak ellenében j^ár toljuk a kormány eljárását; 
azon t. képviselő urnák akkor sem volt eszében a 
megyéket eltörölni, valamint most se kivánja e 
ház egy tagja sem. Hanem azon észrevétel, hogy 
akkor más viszonyok voltak, mint most, ide nem 
alkalmazható. Más viszonyok voltak, igenis : akkor 
más veszélyek fenyegettek bennünket; de ezen ve
szélyek megvannak most is, mert ha nem volna is 
más veszély, fenforog az, hogy annyi sok szenve
dés, annyi vész és vihar után él ugyan nemzet e 
hazán, de a gyönge fáeska, melyet a nemzet 18 évi 
türelme, szenvedései és kitartása, fiainak hű mű
ködése által ültettett újra a haza földébe, sok ápo
lást kivan, és valóban kár azt annyira ingatni ma, 
ha azt nem volt szabad bántani akkor: mert igen 
helyesen, szivem mélyéből mondotta Perczel Mór 
barátom, hogy ha valakinek, nekünk szükségünk 
van az egyetértésre, mert, és ismét az ő mon

datát ismétlen, nem egy ember müve az, a mi itt 
történt. Sokak hangya-szorgalmának eredménye 
ez, és, mint 6' gyönyörűen monda, az első szegény 
költők dalainak ugy megvan abban saját részök 
és érdemök, mint egy félszázad lefolytán műkö
dő sok hazafiaknak. De engedje meg, hogy én még 
hozzá tegyem, hogy mig ő kün nélkülözött és fér
fiasan tűrt, addig mi is itt bent szenvedtünk és 
dolgoztunk a haza újjászületésén. 

Egyes embernek istenítés e mindig nagy sze
rencsétlenség, és senki sem követ el nagyobb bűnt 
a haza iránt, mintáz, ki azt hiszi, hogy ő tett min
dent. (Zajos tetszés.) Nincs senki oly nagy, hogy 
mindent elbírjanak vállai, és nincs senki oly ki
csiny, hogy megvetést érdemelne; és a szabadság 
ezélja, eredménye és boldogítása csak az lehet, hogy 
ne legyen senki köztünk oly magas, mint a Csimbo-
raszo, de ne is legyen senki oly kicsiny, mint a féreg, 
kit bűntelenül szabad legyen eltiporni. (Ii >ssza& za
jos éljenzés.) 

Férfias őszinteséggel szólott Perczel Mór tisz
telt barátom és szeretett rokonom, midőn azt monda, 
hogy 48-ban élet-halállal küzdött a nemzeti füg
getlenségért, és midőn ez elbukott, elvonult és 18 
évig nem zavarta a haza ügyeit egy szóval sem ; 
és ha most bejött, bejött azért, mert kiindulásul el
fogadta a transactio jelen művét; és ha nem fo
gadhatta volna azt el, nem jött volna be. Engedje 
még' hozzá tennem: erősen hiszen, hogy u-

i gyanazon férfias megtagadással azután se zavarta 
volna meg hazájának azon belső küzdelmeit, me
lyeknek részese nem lehetett volna. (Elénk tetszés.) 

Igen tisztelt G-hyczy Kálmán képviselőtár
sam előadására nézve most az egyszer abban a 
helyzetben vagyok, hogy nem tudok felelni: nem 

! pedig azért, mert ő a maga állásának gyengeségét 
| annyira kénytelen vált érezni, hogy se a cultus-

miniszter úr, se Perczel beszédeit hiven nem re-
assumálta. Sohasem mondta azt Perczel Mór, 
hogy ha a kormány megbukik, akkor forradalom 
lesz, hanem azt mondotta, hogy ha a kormány 
megbukik, akkor vagy reactio következik, vagy 
pedig ismét védelmi állapotra leszünk szoritva, 

| Ezek voltak szavai. Szintúgy cultusminiszter ur-
| nak sem volt esze ágában mondani, hogy tagadja 
| a megyék felirati jogát, hanem ezen concret esetre 
j vonatkozva tette megjegyzéseit. 

Egyre még felelni fogok, arra t. i., mit Per-
] czel barátomnak válaszolt. Azt monda Ghyczy 

Kálmán barátom, hogy ha e testűlet tagjai nin
csenek oly helyzetben, hogy egyik kormányt le
lépni kénytelenittetvén, helyébe más léphessen : ak
kor mi nem vagyunk parlament, és akkor nem lép
het fel irányunkban, oly szigorú követelésekkel. 
Engedelmet kérek, azt csak nem fogja tagadni 
Ghyczy Kálmán se, hogy az angol parlament valósa-
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gos parliament ? Sokkal szorgalmasabban olvassa 
ő nem csak az újságokat, de magát a parlament 
történetét is több figyelemmel kíséri, semhogy ne 
tudná, hányszor történik meg ott, hogy az ellenzék 
képes megbuktatni a minisztériumot; de magasabb 
szempontból, még ha többségre vergődhetnék is, 
nem él e lehetőséggel: és igy azért, hogy valaki 
azt mondja, ma nincsen helyén és idején oly indít
vány tétele, melynek elfogadása esetében a kor
mány visszalépésre kényszeríttetnék, azért még 
nem lehet állítani, hogy azért nem volnánk parla
ment : mert igen is még megizmosodott parlamen
tekben is előfordulhatnak oly körülmények, melyek 
között az alkotmánypártoknak hazafias kötelessége 
épen abban áll, hogy minden tehetségeiket és fegy
vereiket ne mindig használják fel. 

Azt mondja továbbá Grhyczy Kálmán kép
viselőtársunk, hogy nehéz állása van a többség
nek. Azt gondolom, mindnyájunknak nehéz állá
sunk van. O tudja, mily nehezen vergődtünk azon 
fokra, melyre máig eljutottunk; és mily sikam- i 
lós e tér, mennyire kell ügyelnünk, hogy le ne esusz-
szunk róla ! De e nehéz állás valamenyünkkel közös: 
és azért barátságosan oszszuk fel annak terheit. 

A mit a tényre nézve felhozott, azt eddigi 
előadásomban, ugy vélem, már megczáfoltam, s 
alig van neki egyéb mondani valóm, mint a mit 
Nyáry Pálra vonatkozólag fölemiitett, és a meny
nyiben Kraszna megye eljárását Heves megye 
eljárásával ellentétbe helyezte. Kraszna megye 
törvénytelenséget követett el. Eger városa is tör
vénytelenséget követett el. {Zaj, ziygás.) Kraszna 
megye a világos törvény ellenében három követet 
választott. Eger városa mielőtt a birói törvényes 
itélet mondatott volna , maga kimondta absolva-
turját. Es ha az akkori kormány nem tűrhette és 
igen helyesen nem is tűrte el, hogy Kraszna me
gye törvénytelenül három követet küldjön, ugy a 
mostani kormány sem tűrhette és tűrte el, hogy 
oly dologban, melyben a vizsgálat megkezdve, a 
perbe fogás előkészületei elrendelve voltak, mielőtt 
a birói itélet kimondathatott volna, Eger városa 
maga ítéljen s előre kimondja a bűntelent. 

Egyébként, tisztelt ház , ezen hosszabbra ter
jedő vitának megvan, ugy hiszem , a maga ér
deme, meglesz a maga haszna, {Halljuk !) meglesz 
a maga haszna fölfelé, és meglesz haszna lefelé i s , 
meglesz a házra és a házon kívülre is, nevezetesen 
pedig a megyékre nézve. (Ugy van!) A kormány 
azon meggyőződést szerezheti magának, hogy a 
megyei rendezés kérdésével késnie nem szabad; 
{Zajos helyeslés) az összes haza polgárai beláthaták 
annak szükségét, hogy felelős és népképviseleti 
rendszeren alapult kormány csakis felelős és a képvi
seleti elvre alapított testületekkel lehet öszhangzás-
ban. {Helyeslés.)Irányadó lesz tehát e vita arra nézve, 

hogy a municipális hatóságok — melyeket én al
kotmányunk gyöngyének tartok— csak ugy tart
hatók fen jövőre, ha ezen fő elvvel: a népképvi
selet és felelősség elvével kiegyeztetnek. {Helyeslés), 
Nem lehet, uraim, hogy felelős kormányzatban a 
legkisebb hatalom feleletmentes legyen. (Zajos 
helyeslés.) Alkalmas tanulságot szolgáltat e vita a 
megyei bizottságoknak még arra is, hogy addig, 
— míg ezen, különben is küszöbön álló kérdés 
törvény által eldöntve nem lesz — mérséklettel és 
ne a dolgokat élére állítva gyakorolják hatóságukat, 
és képviseljék ezen különben is csak ideiglenes és 
kivételes helyzetűkben a megye valóságos érdekeit. 
{Zajos helyeslés.) Rendezzük tehát minél előbb a 
megyéket; hozzuk öszhangzásba a képviseleti és 
felelős kormány rendszerével, hogy legyenek ismét 
azok, mik voltak: az alkotmányosság védbástyái. 
(Zajos helyeslés.) Ez leghőbb kivánságom! {Élénk 
tartós éljenzés. Fölkiáltások : Szavazzunk!) 

Csernátony Lajos: Tisztelt képviselőház! 
(Halljuk ! Halijuk !) Annyiszor történik hivatkozás 
Angliára, hogy talán megengedtetik nekem is, hogy 
ezúttal constitutíója nagy tekintélyével ótalma alá 
helyezzem magamat. {Zaj! Halljuk !) A britt parla
mentben az úgynevezett szűz beszéd iránt — igy 
neveztetik t. 3. az uj tagok első beszéde {Derültség) 
— bátorító szivélyességgel viseltetik ott az egész 
ház, ha még oly ügyetlenül és unalmasan beszél is, 
ha még oly kevés rokonszenv van is az egyik oldalon 
a beszélő iránt. Meglehet, hogy ezen hivatkozásom 
Anglia példájára már magában is ügyetlenség ré
szemről, és hogy nekem pusztán csak a tisztelt ház 
a magyar parlamentalismus türelmességére és ud
variasságára kellett volna magamat bizni; de 
ha ez az első ügyetlenség {Zaj), méltóztassék azt 
megbocsátani. (Derültség. Zaj.) 

Megvallom azonban, hogy se az Angliára 
való hivatkozhatás, se a tisztelt ház kegyelmessé-
gébe vetett bizalmam nem lett volna elegendő 
arra, hogy magamat a szólók közé felírassam, hogy 
ha nem történt volna valami, mi erre bátorított. 

Felbátorított pedig a jobb oldal szóvivőinek 
divagatioja. (Nagy zaj.) Még azt is hozzá teszem, 
hogy nem kértem magamat fölíratni addig, mig a 
tisztelt cultusminiszter úr beszédét nem volt sze
rencsém hallani: mert ezen beszéd után egész 
biztossággal lehetett állítani, hogy mindenki arról 
s addig fog beszélni, a miről s a mi neki tetszik, 
(Zaj. Ellenmondás) a mint valóban meg is történt. 
Részemről saját együgyüségem érdekében ennek 
nagyon örvendettem, midőn Kudlik képviselő
társam családi képeit és Besze képviselőtársam 
kriptás rémalakjait a ház elé teremtette; {Nagy 
derültség) az ellenzék azonban méltán panaszkod
hatott azon. hogy a kormánypárt, vagy ha tetszik, 
a többség szónokai nem tartották magokat a sző-

16* 
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nyegen forgó kérdés tárgyához, hanem beszéltek 
de rebus omnibus et quibusdam aliis. Egyébiránt 
én azt hiszem, hogy a bal oldal ezért mégsem pa-
naszkodhatik, mert kész elfogadni a vitatkozást 
minden téren, ha még annyira Szélesbül is az, és 
minden állásponton, bármily magasság is az. 

Különben is mi nagyon jól értjük, hogy a 
kormánypárt miért nem maradt meg azon alapon, a 
melyen a vitatkozás kérdése föltétetett. (Ralijuk!) 

PulSZky FerenCZ: Egy szót sem értünk. 
Csernátony L a j o s : Sajnálom, hogy nem 

birok Pulszky Ferencz úr hangjával. (Derültség.) 
Tehát ismétlem : mi különben is értjük, hogy 

a kormánypárt és maga a kormány is miért nem 
maradt azon téren, melyen a kérdés föl volt téve. 
és melyhez hozzá lehetett volna szólni a nélkül, 
hogy a vitatkozás terét tökéletesen határozatlanná 
tették volna; értjük mi, miért: ők nagyon is roszul ér
zik magokat; (Fölkiáltások a jobb oldalról: Söt naggon 
is jól! Zaj. Elnök csenget) és azért nagyon örömest 
beszélnek egyébről. mint Bodóné asszonyság, 
midőn az egri bor árát kérik. (Derültség. Zaj. Föl-
kiáltások: A dologra!) 

Ezt előre bocsátva, méltóztassanak megen
gedni, hogy a dologra, valamint az itt mondottak 
némelyikére egynémely észrevételt tehessek. 
(Halljuk!) 

A tisztelt, nagyon tisztelt cultusminiszter úr 
beszédéből vagyok bátor néhány sort idézni: 
„Elismerem, hogy ha egyedül a törvénynek be
tűjét veszszük fel, akkor nincs a megyei autonó
miának oly tág értelme, mely a miniszteri felelő
séggel, ugy a mint azt az 1848-ki törvények ér
telmezik, össze nem férne." Ez az első idézet. A 
másik idézet ez : „Ha a dolgot csak a logika szem
pontjából veszszük fel, akkor Heves megye kö
vetelése az igy éztelmezett 1848-ki felelősségi tör
vénynyel tökéletessen összefér." A harmadik idé
zet ez : „így, a mint a törvény áll, a kör, melyre 
a miniszternek a felelőssége terjed, azon arányban 
válik szűkebbé és tágabbá, melyben a megyék 
hatásköre tágabbá vagy szűkebbé szorittatik." 
Egy utolsó pár sor idézet pedig e z . . . „Megjegy
zem, hogy nem a „Hon"-ból idézem, hanem a 
„Pesti Napló'"'-ból... (Derültség.) „A minisztérium a 
megyei szerkezetnek népképviselet alapján rende
zéséről a legközelebbi országgyűlésnek törvény
javaslat fog előterjesztetni." Ezt maga a miniszter 
úr is idézte. 

Nem akaruk ezen idézetekből többet kivonni, 
mint a mit azok jelentenek; hanem csak azt aka
rom általok constatálni, hogy magának a mi
niszter urnák vallomása szerint Heves megye a 
törvénynek betűjét nem sértette meg és a logika 
határain túl nem ment. (Helyeslés a bal olda
lon.) Ez áll az idézetben. Már most kérem, te-

! gyük föl, hogy Heves megye nem mindenben 
j járt el helyesen. Ha ebből az a következtetés, 
i hogy egy oly megye irányában, mely nem sér

tette meg a törvény betűjét és nem ment túl eljá
rásában a logika határain , úgy bánjanak el, 
mint a kormány bánt e l : hát mit kezdenénk ak
kor egy oly megyével, mely megsérti a törvény 
betűjét és túlmegy a logika határán? 

Egyébiránt igeu örvendetes volt hallani, 
hogy a jobb oldalon egyátalában, de legkivált a 
cultusminiszter úr részéről, most legutoljára pe
dig Somssich Pál képviselő úr részéről a megyék 
iránt oly igen sok szívességet tanúsítanak ; mind 
a mellett azt hiszem, hogy a megyei autonómia, mi
dőn olvasni fogja a cultusminiszter úr beszédét, 
felsohajtoz ama népdallal: „Kitakar, betakar, ma
nó tudja, mit akar / ' (Zajos derültség. Elnök csen
get) A miniszter úr beszéde oly nagyon tele van 
szerelmi nyilatkozatokkal a megyei rendszer iránt, 
hogy abból valóban aggodalomba jő az ember, és 
kérdeni kénytelen: mik intentioi ? (Mozgás^ zaj.) 

Engedelmet kérek, hogy ezen képet haszná-
I lom és folytatom, mert erre a jobb oldalról Kud-
j lik képviselő úr családi képei fölbátorítanak. (Za,-
| jos derültség.) 

Ha méltóztattak egész türelemmel meg
hallgatni a magok felök embereit, méltóztassanak 
a másik félét is kihallgatni. (Nagy zaj. De nem 
halljuk!) Ha hangom nem elég erős is, de a dolog
hoz szólok épen ugy , mint akárki. (Nagy zaj.) 

A megyei rendszert illetőleg én azt hiszem, 
hogy a jobb és bal oldal komoly, hazafiságot 
próbált emberei között (Fölkiátások: Kik azok f 
Nagy zaj) nagyon kevés a nézetkülönbség; nézet
különbség van azok között, a kik a pártokhoz 
szegődnek, mikor azok győzelemben vannak. 
(Nagy zaj, Rendre! Dologra! Elnök csönget.) A 
kikben próbált hazafiság van, akár itt üljenek, 
akár túl. könnyen meg fognak egyezni egymással; 
de azokkal, a kik csak ugy sompolyognak a tá
bor után, és azt keresik, hol a győzelem, egy véle
ményben lenni. . . (Nagy zaj. Dologra! Rendre!) 

E l n ö k (csönget) : Ismételve csendet kérek, 
hogy a képviselő úr folytathassa és bevégezhesse 
beszédét. 

Csernátony Lajos: Türelemmel és gyöngéd
séggel a megyék irányában, bizonyosan mindkét 
fél megelégedésére, legalább megnyugtatására 
fog megoldatni a megyei rendszer összeegyeztetése 
a parlamentalismussal; hanem, ha elkeserítik a ke
délyeket olyan lépésekkel, milyenek Heves megyé
ben történtek, bizony akkor nem tudom, hogy 
ezen kiegyenlítése vagy összeegyeztetése, a két 
rendszernek oly könnyen fog-e megtörténni, mint 
különben történt volna. (Zaj.) 

Mi ezen kérdést nem tekintjük pártkérdés-
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nek. (Jobb felöl; Hát minek ?) Ha mi pártszempont
ból tekintenők ezen kérdést, nem elleneznek 
azt, a mi Heves megyében történt és a mi Pest 
megyében épen most történni készül: mert mint 
oly pártnak, mely alkotmányos országban a par-
lamentalismus elve szerint kormányra hivatva 
van, esak örvendenük kellene ezen dolognak: 
mert annyi bizonyos, hogy az ilyen eljárás 
által, és ha a megyék rendezése eró'szakoltatnék 
és nem történnék a megyéket kielégítő módon, a 
kormány a mi népszerűsítésünkre dolgoznék 
mindenesetre ; nem magoknak szereznének támo
gatást, hanem nekünk. Azért, mondom, ha mi 
ezen kérdést pártszempontból tekintenők, nem 
szólnánk semmit, hanam engednők, hogy a kor
mány tegyen, a mit jónak lát, és csináljon nekünk 
propagandát. 

Mi nem csinálunk hazafiasságunkból speeula-
tiót . . . (Nfigy zaj. A jobb oldalon nevetés és felkiáltá
sok : Hát ki csinál ? Rendre kell utasítani! Az elnök 
csönget.) Bizonyossá teszem a nevetőket, hogy nem 
halok meg, mint gazdag ember. (Nevetés a jobb 
oldalon. Fölkiáltások : A dologra ! Elnök csönget.) 

Midőn arról szólok, hogy mi nem csinálunk 
a hazafiságból speculatiót, s egyik kérdésből sem, 
és ezért nevetnek: én valóban nem értem a neve
tést, hanem ugy felelek rá, a mint azt értelmezem. 
{Fökiáltátok: Elég lesz ! Eláll!) 

A dolog szerintem — sajnálom, hogy e ki
fejezést kell használnom, hanem gyöngébbet nem 
tudok — a dolog el volt szerintem a kormánv 
részéről hamarkodva. {Hogy hogy1?) Ezt, ugy hi
szem, a kormány maga is belátta, és érzi már. 
(Fölkiáltások: Nem látta be !) Én részemről azt 
hiszem, hogy akármi kimenetele lesz ezen vitá
nak, már most is befolyása van annak a kor
mányra, például a most Pest megyében történen
dő dolgokat illetőleg, mert azok még sem ugy tör
ténnek, a mint Heves megyében, (Zajos cllenmon-
dáj és pedig azért, mert a kormány belátta elha-
markodását. (Ellenmondás. Fölkiáltások : Pest megye 
látta be hibáját!) A dolog tehát el volt hamarkodva. 

Hanem utoljára mindennek megvan a ma
ga oka. 

Nem akarok visszatérni azoknak mutogatására, 
a miket ezen oldalról is már elegen kimutattak és 
bebizonyítottak, kiki természetesen a maga állás
pontjából. Itt a mi oldalunkon többen igen érde
mes elvbarátaim közöl elmondották a magok néze
tét. Igen természetes, hogy az ő elemzésüket foga
dom el én i s : épen azért nem akarok azon dologra 
visszatérni, s nem akarom ismét bizonyítgatni 
azt, hogy volt-e oka és joga a kormánynak, vagy 
volt-e oka és joga Heves megyének azt tenni, a 
mit tett. Nem akarok ismétlésekbe esni; ugy is fog
nak utánam jönni, kik a dologhoz sokkal jobban 

értenek, mint én, kik azt alaposabban is fogják 
tárgyalni. (Ugy van! Igaza van!) Én ezzel nem 
foglalkodom, hanem azokra bizom azt teljes meg
nyugvással. 

De az én fölfogásom szerint azon dolognak, 
a melyet én elhamarkodásnak valék bátor nevezni, 
kell, hogy, mint minden dolognak, oka és rugója 
legyen. Ezen rugót különben fel is fedezte 
a tegnapelőtti ülésben tisztelt barátom PerczelMór 
képviselőtársunk, utána pedig sokan; és én azt 
hiszem, hogy a kormány legjobban tette volna, 
hogy ha ezt maga fedezte volna fel. (Halljuk!) 
Se a belügyminiszter úr, se pedig a cultusminisz-
ter úr beszédében e rugő nem volt fölfedve. 
Szerinten a rugó csak akkor lett volna tökéletesen 
fölfedve, ha azt mondták volna: „Ha eltűrjük azt, 
a mi Egerben történt, ha Heves megye rendele
tünket nem akarja végre hajtani, mit mondanak 
majd Bécsben ?" (Nagy zaj. Ohó! Ellenmondás.) Sze
rintem a rugót azon körülmény fedi föl teljesen,bogy 
e házon a félelem politikája uralkodik. (Nagy zaj. 
Ellenmondás!) Ha a félelem képezi politikánk alap
ját,soha sem tudjuk, hová és meddig megyünk, mert 
Robespiere azt mondotta: „Legtovább n é g y az, 
aki nem tudja, hova megy." (Nagy zaj. Ellenmondás.) 

És kérem, most megláthatják, hogy hova 
megyünk. 

Már most méltóztassanak nekem megmondani 
hogy mikép büntetik meg Kolozsvár városát a leg
közelebbi választásért? Kolozsvár városa körül-belül 
azt a bűnt követte el. a mit Eger városa. (Egy hang : 
Ez csakjiók bün volt! Zaj) Engedelmet kérek, Ko
lozsvár választói egy táviratot kaptak ifjabb Kos
suth Lajostól, a melyben kijelenti, hogy nem fo
gadhatja el a választást, ha rá esnék a szavazatok 
többsége. (Zaj. Dologra !)Kérem, én több parlament
ben voltam, és megszoktam, hogy végig hallgatom 
a zúgást s azután újból kezdem. (Nagy zaj.) Kolozs
vár városa, mondóm, táviratot kapott, — és ezt a zú
gás miatt kénytelen vagyok ismételni. (Nagy zaj. 
A dol >gra! Elnök csönget.) Kolozsvár városa egy 
táviratot kapot t . . . (Nagy zaj; nagy derültség. Do
logra !) Kolozsvár városa egy táviratot kapott . . . 
(Zaj. Nagy derültség. Halljuk!Halljuk! Elnök csön
get.) Tessék kinevetni. Ez tehát a majoritás tü
relme ? A többség csak meghallgathatná a kisebbsé
get. (Egy hang: Halljunk okosabb embert!) Halljuk 
azután őt, ha ő okosabb; nem tudom, ki az az úr, a 
ki félbeszakított. Kolozsvár városa . . . (Nayyzaj. 
Nagy derültség.) Ismételni fogom akárhányszor, mig 
a ház egyszer megengedi. (Nagy zaj. Dologra!) Ez
zel felelnek a hírlapírónak, nem a követnek, (Zaj. 
Halljuk!) Ismétlem, Kolozsvár városa . . . (Nagy 
zaj és nagy derültség. Elnök csönget.) Ha a mulatság 
tetszik, jó; de biztosítom önöket, hogy engem a 
phlegmából ki nem hoznak. (Nagy zaj. Rendre!) 
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Madarász József : Fölkérjük az elnök urat, 
hogy a tanácskozást függessze föl. 

Csiky S á n d o r : En is kérem az elnök urat, 
hogy ha a háznak nincs elég türelme, méltóztassék 
az ülést felfüggeszteni. 

Elnök (csönget) : T. ház ! Ismételve kérem, 
hallgassuk ki a képviselő urat. (Nagy zaj.) 

Csernátony LajOS: Kolozsvár városa (Derült-
ség)sgj táviratot kapott, amelyben, mintmondom, az 
volt, hogy ifjabb Kossuth Lajos nem fogja elfogadni 
a megválasztatást, ha rá esnék, mert 8 ne-u jöhet 
be addig, mig az 1848-diki törvények teljesen 
helyreállítva nincsenek. Én ezen kolozsvári ügyet 
nem akarom a tárgyba beelegyiteni, mert az nem 
illik ide, mint t á rgy : hanem csak azért akarom 
fölhozni, hogy megmutassam, hová vezet a félelem 
politikája: t. i. tökéletes impotentiára. Mert hát mit 
tehet a kormány, mit tehet az országgyűlés Ko
lozsvár városa ellen? Seminitsem. Legjobb eset
ben impotentiára ír egy ki politikája, a mely azt 
sugalja: Demonstráljunk a loyálitás mellett! Nem 
tudom, miért kell oly nagyon demonstrálni a loyá
litás mellett, mintha oly nagy veszedelem volna. A 
legszerencsésebb esetben tehát a félelem politikája 
impotentiára vezet. (Nagy zaj.) 

A belügyminiszter űr értesítette a házat, hogy 
neki két eljárás közöl kellett választani: az egyik 
a szigorú törvényes eljárás lett volna; a másik pe
dig a szelídebb rendszabály. És, kérem, választotta 
a szelídebbet, mint mondja. Miben áll ezen szelid-
ség ? Szelidségböl királyi biztos küldetett ki He
ves megyére, amint küldetnék minden más megyére, 
v ely nagy bűnt követ el. Szelidségböl felfüggeszti 
a bizottságot. Ez engem emlékeztet az „aufPulver 
und Blei Begnadigung"-ra. (Zaj.) 

A bal oldal, a melyhez szerencsém van ma
gamnak is tartozni, ez eljárást nem helyeselheti, 
s ezzel épen ő is egy alternatíva előtt áll, (Zaj) mely 
némileg hasonlít a belügyminiszteréhez: mert elő
ször van a vád alá helyezés indítványa, s azután 
Tisza Kálmán indítványa beadva. Én részemről a 
vád alá helyezést nem pártolhatom, mert nem aka
rok épen abba a hibába esni, melyet a miniszté
riumnál sem helyeselhetek, hogy t, i a gradatiot 
nem tartotta meg; azért szavazni fogok Tisza Kál 
mán képviselő úr indítványára. 

De, hogy a ház figyelmét tovább ne fárasz-
szam — különösen midőn nekem, mint első be
szélőnek, szükségem lett volna szívélyes figyel
mére — beszédem többi részéről lemondok. 

Zsarnay I m r e : Tisztelt ház! A mint a mai 
napi tanácskozás megkezdetett, én azon vélemény
ben valék, hogy a tárgy már ki levén merítve, egy
szerűen fogom véleményemet kimondani, hogy a 
minisztériumnak a Heves megyét illető interpella-

tióra adott válaszával megelégszem, s a kor
mány eljárását heyeslem. 

De miután tisztelt képviselőtársam és barátom 
Csernátony Lajos, ki mint a szabadelvüség képvi
selője, úgy lépett be a törvényhozás terére, többek 
ellen és ellenem is gyanút, vádat mert nyilván 
emelni, mintha én ki tudja micsoda aljas speeulatio-
ból szegődtem volna azon párthoz, melynek elvei 
mellett állok : ki kell jelentenem, hogy én ezen el
vekhez hü voltam már akkor, mikor Csernátony 

| képviselőtársam a haza ügyében szót sem emelt 
volt. Ezen gyanúsítást tehát visszatorlom, és saj
nálom azon embereket, kik talán magokból indul
va ki, mondanak mások felett ítéletet. (Helyeslés 
jobbról.) 

A mennyire szavait értettem, ő maga szólt és 
cselekedett úgy, hogy divergentiával vádoltathatik, 
más országból oly gyakorlatot s viszonyokat 
adván elő. melyek nálunk nincsenek. Bár keve
set, de egyet, mi a dologra tartozik, értettem beszé
déből, mert a Bodóné dolga ide nem tartozik. (He
lyeslés jobbról.) 

O azt állítja, hibázott a kormány eljárásában, 
mert elhamarkodta a dolgot. Ugyan kérdem az 
igen tisztelt urat, képviselőtársamat és barátomat, 
ha egy városi őr vagy több őrök mennének éjszaka, 
s látnák, hogy többen, nem gyujtogatási szándék
ból, hanem szél idején tűzre fogékony helyen tü
zet raknak és az ő parancsukra, hogy oltsák el a 
tüzet, nem oltják el s ellenszegülnek, erre pedig 
az őrök tömlöczbe zárják: mit Ítélne ő azon pró
kátorról, ki az őröket azért kárhoztatná s bün
tettetni kívánná, mert a falu meg nem gyúlt s a ka
zal és asztag nem égett meg ? 

Én tehát valóban nem látok hibát a kormány 
eljárásában; hanem miután Csernátony t. képviselő
társunk kimondta ítéletét a maga nézete szerint, 
engedje meg a tisztelt ház, hogy én is mondjak vé
leményt s Ítéletet a kormány eljárásáról. 

Tisztelt ház ! Ha ezen ítéletet ki akarom mon
dani, igen természetes, hogy teljesítenem kell min
den bírónak legszentebb kötelességét, hogy ne csak 
a tényt, hanem azon körülményeket és viszonyokat 
is vegye tekintetbe, mikor itéíni akar , a melyek 
közt valamely tény elkövettetett. Már most ha én 
a kormány eljárása fölött Ítélni akarok, tekintetbe 
kell vennem azon viszonyokat, melyek között a 
haza, a kormány jelenleg vannak. 

Hogy megismertessem ezen viszonyokat, en
gedje meg a t. ház, ha a történelemből egy hasonla
tot fogok előhozni. T. ház ! nézetem szerint a mos
tani kormány és hazánk ügye oly viszonyok közt 
és épen oly helyzetben vannak, mint Róma volt és 
voltak az első római consulok akkor, mikor a gyű
lölt Tarquinius király kiveretvén Rómából, népsza
vazat által választattak consulok és lettek senatorok. 
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Ekkor annyira vigyáztak a consulok és a kormány 
a nép szabadságára, és az uj kormányformára oly 
féltékenyek, minden legkisebb zavar s mozgalom 
miatt oly nyugtalanok voltak, hogy a szabadság
nak még új s gyenge fája valamikép ki ne döntes
sék, hogy Livius feljegyzése szerint nehéz megítélni, 
vajon, midőn az uj kormányt és szabadságot min
denkép védték, a mérséken nem mentek-e túl. Mit 
tett a kormány, azt nem tudom; de azt tudom és 
mindenki tudja a római történelemből, hogy mi
kor amaz ujonan alapított kormányrendszerek 
megbuktatására és a királyi családnak visszaál
lítására, a népszabadság eltörlésére néhány előke
lőbb családnak gyermekei és mások, kiket ezek 
föllazítottak, szövetséget kötöttek, akkor a két con-
sul, Brutus és Collatinus ezen ifjakat mind elfogatta 
s ítélőszék elé állíttatta. Az összeesküttek közt volt 
két fia Brutus eonsulnak. A halálos Ítélet kimon
datott ezek ellen is. A consul megindulás nélkül 
nézte, midőn két gyermekén a halálos ítélet végre
hajtatott. Tisztelt ház, azt hiszem, képviselőtár
saim közül mindenki megvallja, hogy ez eljárás 
rettenetes, s az emberi természettel ellenkező volt: 
de azért a hazát és népszabadságot szerető római 
polgárok közt senki sem találkozott, ki petitiot 
adott volna a népgyűlésre, hogy a kormány vád 
alá fogassék, a consulok tétessenek le, a kormány
forma változtassák meg. Volt-e valaki, a ki panasz
kodott volna, hogy az egyéni szabadság megsér
tetett, a népre terrorismus gyakoroltatott ? Ez Ró
mában, a római polgárok közt meg nem történt, ez 
erélyes eljárás szükségéről mindenki meggyőződött. I 
a kormányt e miatt mindenki még inkább tisztelte, 
a bizalom iránta még nagyobb lett: mert ez eljárás 
által a népszabadság minden veszélytől megmen
tetett, a birodalom jövője biztosíttatott. 

Heves megye eljárása, mely szerint ő nem 
tisztelve a 48-ki törvény 16-ikczikkét, mely a köz
szabadság biztosítása végett hozatott, melyben in
tézkedés tétetik, hogy addig is, míg a megyei ha
tóság rendeztetni fog, a közigazgatás meg ne gá-
toltassék, mondom, Heves megye eljárása, valamint 
a kormánynak is ez ellen fellépése a hazának és 
a felelős kormánynak hasonló viszonyai közt 
történt: azért én — épen azon ok és czél miatt, 
mert óhajtom, hogy a megyék jövőben fentartassa-
nak, de úgy hogy mííködésök a felelős kormány
nak az ő feladatában ne gátul, hanem könnyebbsé
gül szolgáljon — Heves megye eljárását nem 
helyeselhetem, azt, mint a 48-ki törvény vívmányai
val ellenkezőt, a közcsend és nyugalom érdekében 
tévesztett irányának nyilvánitom; a kormány föl
lépését pedig olyannak tekintem, melyet tenni 
nem csak joga és oka, hanem kötelessége is volt. 
Ezen okok miatt én a kormány által a hevesi inter- j 
pellatióra adott feleletet nem csak kielégítőnek ' 

vallom, hanem a kormány egész eljárásátpártolva 
kérem a házat, tegye a kormány eljárását sajátjává, 
s hozandó határozatában mondja ki, hogy azt úgy 
tekinti , mintha ezt a ház világos határozatának 
következésében tette volna a kormány. (Helyeslés 
jobb felöl. Szavazzunk! Zaj.) 

Csiky Sándor (folytonos zajongás és figyelmet
lenség Jcözt:) Tisztelt ház ! Ha belügyi országlár úr 
az okt. 30-dikán hozzá intézett interpellatiomra néz
ve megelégli azon feleletét, melylyelazt megelőzőleg 
hevesmegyei két követtársamnak hozzá intézett kér
déseire válaszolt, és az általa ebben mondottak
nál megnyugtatásul többet előadni nem képes, 
határozottan kijelentem, miszerint én ezzel kielé
gítve nem vagyok, és így mind a teljhatalmú ki
rályi biztosnak Heves megyébe történt küldetését, 
mind a megyei bizottmánynak általa lett feloszlatá
sát, mind Eger városa képviselő testületének abbeli 
jogos határozata erőhatalmas megsemmisétését, 
miszerint f. é. szept. 8-án Kossuth Lajos nagy ha
zánkfiának bizalmat szavazott, hazánk törvényei
vel homlokegyenest ellentétben lévő ténynek, 
mely az alkotmányos kormányzattal semmi tekin
tetbe sem egyeztethető össze, tekintem, következő 
okokból: mivel 

az 1848-ik évi 3 ík t . ez. világosan megrendeli 
3-ik pontjában azt, hogy a miniszterek a végrehajtó 
hatalmat a királylyal együtt a törvények értelmé
ben gyakorlani önmagok köteleztetnek, és így ezen 
végrehajtő hatalom gyakorlatát egy más hatalomra, 
vagyis teljhatalmú királyi biztosra, mint Heves 
megyében tette a kormány, nem is ruházhatják ; 
ezen tette tehát a kormánynak világosan a tör
vénybe ütközik, még pedig annyival inkább, mi
vel már az 1559-ik évi 7. t. ez. súlyos büntetés térbe 
alatt szigorúan tiltja a közszabadság elnyomása 
és a hazai törvények rendeleteinek féíretételére 
intézett királyi biztosok működésének alkalmazá
sát ; mivel ugyanazon 

1848-ik évi 3-ik t. ez. 26-ik §-a az ország 
minden törvényhatóságainak addigi törvényes ha
tóságát jövendőre is teljességében feltartandónak 
rendeli, az 1848-iki 16-ik t. ez. pedig a megyé
ket Magyarország alkotmányossága védbástyáinak 
nevezi. De hát micsoda védbástyái lehetnének a 
megyék az alkotmányosságnak azon esetben, ha 
végzéseiket és határozataikat bármelyik miniszter, 
mihelyest ez neki nem tetszenék, egy nyakukra 
küldött kir. teljhatalmú biztos által nem csak meg
semmisíthetné, de sőt magokat a megyéket is, mint 
most Hevesben történt , és ugyanennyi erővel 
mind az 52 megyében megtörténhetik, felfüggeszt
hetné, és így az átkos emlékű Bach-és Schmerling-
féle kényuralmat, a vészteljes ostromállapottal 
egyetemben életbe léptethetné? Ezen okokra nézve 
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tehát én azt, a mi Heves megyében a teljhatalmú 
kir. biztosnak kiküldetése és a megyei bizottmány
nak felfüggesztése által történt, egyenesen az al
kotmányos szabadságot biztosító törvények elleni 
pártütésnek tekintem, és ez okból a kormány el
lenében az 1848-ik évi 3-ik t. ez. 32. és 33-ik 
§§-nak, mely már a ház elé külön indítvány
ként be is adatott, alkalmazására, a teljhatalmú kir. 
biztos ellenében pedig, a ki ily alkotmányos szabad
ság elnyomására intézett megbízást elvállalni bátor
kodott, az 1507 ik évi 7-ik és 8-ik törvényczikkek 
értelmében való eljárás követésére szavazok. — Mit-
sem is használ ezek ellenében közoktatási minisz-
niszter urnák múlt oct. 31-én ezen házban elmon
dott azon beszéde, miszerint a megyék kormány
zatáról szóló 1848-ki törvényeket érthetetlenek
nek monda és hogy ezekből Heves megyének, 
kormányi rendeletek ellen szegülési joga kiolvas
ható nelegyen: mert a ki 1848-ki 26. tezikk értel
mét, mely szerint a megyéknek addigi minden 
jogai épségben fentartandók, megérteni nem bir-
ja, az vagy nem érti a magyarnyelvet, vagy ha 
igen, érteni nem akarja, és ez okból törekszik az 
érintett törvény szavait érthetetlenekké idomí
tani. 

Ha tehát ily kétségbevoiihatlan világosságú 
a szóban lévő törvény, az a kérdés merül fel itt, 
volt-e a megyéknek az 1848 előtti dicasterialis 
kormányhoz a törvénytelen rendeletek ellen nem 
csak felírási, de féíretételi joga is? Erre, azt hiszem, 
maga a kormány is igennel felel; és ha az előtt 
volt, az 1848-ki törvények pedig ezen megyei jo
got épségben hagyák, másik kérdés, miért kár
hoztatja tehát most is ép azon kormány, a mely 
önkénykedésével önmaga szegte meg a törvényt, 
azzal, hogy ez az o törvénybe és igazságba ütköző 
parancsszavát vak hódolattal nem fogadván, hozzá 
tiszteletteljesen felírt ? 

Es itt bocsánatot kérek, a midőn Aesopusnak 
a farkas- és bárányról szóló ismeretes meséje nem 
akarva is eszembe jutván, azon gondolatra jövök, 
hogy a kormány ezen szándékosan előtérbe rán
tott viszályt, épen a képviselőháznak együttléte 
idején, a midőn a megyék rendezésének kérdése a 
küszöbön áll, azért idézte öntudatos taktikával elő, 
hogy amennyiben a megyéknek önkormányzati 
joga a miniszteri omnipotentiának alkalmatlan
ságára szolgál, mely omnipotentia, ha létre jö
hetne, az alkotmányosság utolsó bástyája is leron
tatnék, ennélfogva azon téves tannak szerezhessen 
alapot, miszerint a parlamentáris kormányzat mel
lett, a mely a közösügyes törvényeknek a többség 
általi elfogadása után főleg nem egyéb önámitás-
nál és beburkolt csecsebecsénél, a megyék önkor
mányzati joga fen nem állhat. 

Mire csak ez a megjegyzésem van: biztos le

het abban a kormány, hogy ezzel egy önálló ér 
telmes embert se vezet tévútra ; ki is lesz mutatva 
a maga idején és helyén előtte az, hogy parla
mentalis kormányzat mellett is biztosan fönállhat 
a megyék s a többi hatóságok autonómiája, mihe-
lyest kötelessége szerint nem önkényes, hanem 
törvényes módon kormányoz, mint az 1848 ki 
kormány, a melynek ily baja a megyékkel soha 
se volt. Mielőtt azonban ezen megyei önkormány
zási kérdést szőnyegre hozni lehetne is, az a kor
mánynak elengedhetetlen kötelessége, mutassa ki 
tettel, hogy ő valóságos független felelős nemzeti, 
és nem az idegen bécsi kormány akaratának, mely 
a mi nemzeti érdekeinket szemei előtt soha sem 
hordta, végrehajtó eszköze legyen. 

Áttérek már most azon kérdés taglalására, 
volt-e törvényes alapja annak, hogy belügyminisz
ter úv Eger városának f. é. szept. 8-kán hozott is -
méretes határozatát Heves megye által megsemmi-
sitni parancsolhassa, csak azért, mivel Kossuth L. 
váczi választókhoz intézett ismeretes levelében, mint 

| azon kerület orsz. képviselője, azon véleményét 
i fejezte ki, hogy az osztrák dynastia fönáliását 

Magyarország függetlenségével össze nem férhető-
nek hiszi, holott ezen tant, a Bethlen, Bocskay, 
Rákóczy fegyveres fölkeléseit nem is említve, 
1849. évben a mostani kormányférfiak közül is 
többen a függetlenségi nyilatkozatra szavazásukkal 
önmagok, nem csupán szóval, de sőt tettel is erő
sítették; de tovább menve, tekintsék meg a jelen 
országgyűlést megnyitó fejedelmi tronbeszédnek, 
ugy az 1866-ik évi márcz. 3-án kelt fejedelmi le
iratnak tartalmát, ugy ennek következtében, a 
többség által a közösügyivel együtt elfogadott 
azon 1867-ki törvényeket, melyek a Magyarország 
önállása és függetlensége garantiáját képező 1848-
ki tczikkek koronázás előtti lerontására alkotvák 
például a nádorválasztásról szóló 2-ik, a minisz
terek választásáról szóló 3-ik, a nemzetőrségről al
kotott 22-ik, az országgyűlés évenkinti ülései
ről rendelkező 4-ik tcz. 6-ik §-a, stb. részint fel
függesztését, részint megsemmisítés ét, mely ek egyen
kint a nemzeti önállóság és függetlenség palládiu
mai valának, addig a fejedelem meg nem koronáz-
hatónak tekintetvén: és ha erre figyelnek, minde
nekelőtt önmagokat kell saját tettökért elkárhoz
tatni, nem pedig Kossuth Lajost, a ki ezen ténye-

i ket, mint magán hitét, csak megemlítette. Ezek 
azok, miket a hevesi bizottmányi határozatra vo
natkozólag előadni kívántam. 

A mi már a kormánynak Eger városa kép
viselőtestülete által f. é. szept. 8-án hozott határo
zata megsemmisítése iránt ugyanazon hó 14-én 
Heves megyéhez kiadott s a teljhatalmú kir. biz
tos által f. hó 20-án hatalom erejével már tettlege
sen végre is hajtott rendeletét illeti, erre tekintve, 
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előre kell bocsátanom azt, hogy igaz ugyan az, 
hogy az 1848-ik évi 24-ikt,cz. 2-ik § a azt rendeli, 
hogy,, a rendezett első bírósági hatóságu községek
nek közigazgatási állása a törvény további rendele
téig jelen állapotában megtartatik" e szerint tehát 
közigazgatási tekintetben Eger városa is, az 1848-ki 
törvények hozatala előtti állapotban hagyatott meg; 
de igaz ám e mellett az is , hogy ugyanezen 
törvények 1-ső §-a azt is rendeli, hogy a választá
sokról, választókról és képviselőkről szóló 1848-ik 
évi 23-ik t. ez. a rendezett tanácscsal biró közsé
gekre is kiterjesztetik. Az tehát itt a kérdés, mit 
rendel ezen törvény a királyi városi képviselők
ről? Ez nyilvánosan azt tartalmazza a 23-ik § ban, 
hogy „a városi képviselők a közgyűléseiben szemé
lyenkinti tanácskozási joggal és szavazattal bír
nak ; " és ha ők ezzel birnak, s ugyanezen joggal 
ruházá fel a törvény a rendezett tanácscsal biró 
községeket is, minő Eger városa: ez esetben 
kérdéses képviselők egyenjoguakká tétettek a 
törvénj^által mind a királyi, mind a rendezett 
tanácscsal ellátott községekben. És ha ezek 
„egyenjogrmk,"' az a másik kérdés merül itten föl: 
vajon a királyi városok képviselőinek van-e 
joguk politikai vitatkozásokba avatkozni, vagy 
nincs? és ha van, amint van: az illető megyék, me
lyek kebelében ily városok feküsznek, föl vamaak-
e jogositva arra. hogy az ő határozataikat ezek 
megsemmisitsék ? Ugy hiszem, hogy e tekintetben 
a t. háznak minden egyes tagja el fogja ismerni 
azt, hogy a kir. városok képviselőire vonatkozólag 
ily jogot a megyék nem gyakorolhatnak; és ha 
ezekre nézve nem gyakorolhatnak, a megfejtés 
készen áll, hogy a rendezett tanácsú, s e tekintet
ben a kir. városokkal egyenjogú mezővárosokra 
nézve se gyakorolhatnak. 

És mégis ezen világos és szabatos törvény 
rendelete ellenére arra akará a kormány, a mely 
egyéb tárgyakban . valamint 1848 ban , ugy 
1867-ben is közvetlenül közlekedik Eger városá
val, Heves megye bizottmányát kényszeríteni, 
hogy ez Eger városa képviselő testületének f. évi 
szept. 8-án hozott, s Kossuth Lajos érdemkoszo-
rus hazánkfiának bizalmat szavazó határozatának 
megsemmisítését jog és törvény ellenére foganato 
sitsa. Minthogy pedig ezt Heves megye bizottmá
nya teljesithetlennek nyilvánította, e miatt füg
gesztette föl, teljhatalmú kir. biztos befolyásával, 
bizottmányát múlt hó 14 én. 

Fölhozhatnám még én Eger városa jogainak 
bővebb kimutatására azt is, hogy ezen városi kö
zönség, mely már a legrégibb idők óta, és igy 
Szent István király ideje előtt is, már fallal körül-
keritett s erős várral ellátott város volt, Zsigmond, 
Rudolf, Lipót királyok által országos érdemeiért, 
melyeket a többi közt az 1553-ik évi 25-dik tör-
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, vényczik is hirdet, különös kiváltságokkal, és 
vérbirói hatalommal is, melyet a Schmerling féle 
szomorú korszakig folytonosan gyakorlott is, ellát
tatott, és igy soha földesúri hatalom alatt nem 
volt: 1713-ik évben különös 9 portát nyert, me
lyek később 13-ra emeltettek, és ezeket csak az 
1807-ik évi 19-ik tör vény czikk erejével teherköny-
nyitési szempontból veszité el; ezen fölül Lipót 
király és József császár által királyi városi rangra 
is emeltetett, meg}7ei hatalom alatt ennélfogva az 

j 1848-ki törvények előtt is kizárólag közigazgatási, 
j vagyis adókivetési és katonaszállitási tekintetben 
! állott, de egyéb belügyeit és politikai jogait saját 
j közgyűléseiben, melyekben hozott határozatai soha 
j jóváhagyás alá nem terjesztettek, gyakorlottá ; és 

igy az 1848-ki törvények által, melyek minden 
honpolgár jogait csak tágitották, de sehol meg nem 
rövidítették, az előtt gyakorlott jogai érintetle
nül hagyattak. 

De mivel ezeknek bővebb elsorolása e helyen 
a már felébb mondottak után Eger városa képvi
selőtestületére vonatkozólag felesleges lenne, csak 
azt jegyezem még meg, hogy azon alkalommal, 

j a midőn a f. év tavaszán, az alkotmány helyreál
lításának és a független felelős magyar kormány
nak akkoron még valóságként vett hirére, Eger 
városa a mostani kormánynak és Deák Ferencz 
képviselőtársunknak hasonló bizalmat szavazott, 
mint most Kossuth Lajos nagy hazánkfiának: 
épen nem jutott eszébe a kormánynak az, hogy 
ezen képviselői végzést azon okból, melyet most 
ürügyül felhasznál, jelesen, hogy a polikai tűnte 
tések terére lépvén hatáskörét áthágta, teljhatalmú 
királyi biztos által megsemmisíttesse. 

Befejezésül még azt kell megjegyeznem, hogy 
f. é. szeptember 8-dikán még a kormánynak az sem 

; jutott eszébe, hogy Kossuth Lajosnak a jászladá-
| nyiak választó kerületéhez f. é. augusztus 5-én 

irott és ismét a váczi választókerülethez ugyan
azon hó 20-án intézett s a hírlapokban közzétett 
hasonértelmü levelei miatt őíet elkárhoztassa. 

! Eger városa képviselőtestülete tehát azt. hogy 
j ezen levelezések közzétételét az 1723. évi 9. t. ez. 
I szigorúságával való fenyegetőzések utján sújtani 
] szándékozik a kormány, szept. 14-én épen nem is 
J tudhat ta ; de azt sem hihette, hogy a t. kormány 

magára birói szerepet is ölteni, és igy honáru
lás bűnében is elmarasztalni, ezt követve pe
dig a Kossuth Lajos nagy hazánkfiának bizal
mat szavazók iránt egy füst alatt bűnbocsánatot 
is adni hatásköréhez tartozónak lenni találja, 
még pedig annyival kevésbbé, mivel Eger városa 
közönségének Kossuth Lajos nagy" hazánkfia irá
nyában való bizalma, tisztelete és ragaszkodása 
koránsem a váczi levél keletkezése óta datáltatik," 
hanem hogy tovább ne menjek, az 1848-ik évben 
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alkotott azon, népjogot megadó, megtestesítő és I 
biztosító törvények létrehozatala óta keletkezik, 
melyek főleg az ő ernyedetlen emberbaráti és 
szabadelvű és magas törvényhozói képességének, 
buzgalmának tulajdoníttattak s a melyeknél fog-
va a törvényhozói egyenlőség . köztehervise- i 
lés. mindennemű nemzeti közhivatalokra vallás- i 
és születésre való tekintet nélküli képesség, szóval 
az egyenlőség , testvériség és szabadság jel- | 
mondatai megvalósíttassanak. Az ezekből eredett | 
bizalom, ragaszkodás és vonzalom idézte tehát | 
1849-ik évben és a midőn ő Eger városában 
megjelent, irányában azon példátlan jelenetet elő, 
hogy az ottani lelkes nők a neki tisztelegni akaró 
férfiak egész seregét az üdvözlet teréről hátra
szorítva, önmagok foglalák, több mint négyezerén, 
égő fáklyákat és gyertyákat ragadva bájos ke
zeikbe, az első helyet el, s ekként dicsőitek, tiszte
lék a közöttök megjelent nagy vendégüknek látoga
tását, s ekként rovák le iránta való háláj oknak méltó 
adóját. És ennek folytán monda, a mint az akkori 
ország kormányzója Debreczenbe kőrútjából vissza
tért, mire az akkoron ott velem együtt jelen volt 
képviselőtársaim kétségenkivül elevenen emlékez
nek is, azon nevezetes szavakat: hogy emiitett 
kőrútjában országszerte szívélyesen és ragaszko
dással fogadtatott ugyan, de oly kitűnő vonzalom
ra, minőt Egernek mindkét nembeli népe iránta 

tanusitott, sehol sem talált. Nagyot is hibázék te
hát a karmány a szóban lévő bizalom kifejezésére 
vonatkozólag is akkor, a midőn Eger városa kép
viselőtestületének érintett bizalmi szavazatát tün
tetésnek keresztelni törekszik, mert ez koránsem 
tüntetési vágyból, hanem a nép szivébe mélyen 
rejtett abbeli hálás érzelem kifejezése szándokából 
eredett, melyet az alkotmányosnak lenni vélt és 
hirdetett kormányzat alatt most már élő szóval is 
kijelenteni biztosan hitt, és a melyet abból erőha
talommal kitépni, nem csak emberi, de sőt a min
denható Isten hatalmának se sikerülne soha, ha
nem a megkísértett bizalom elnyomásával csak a 
rafiraszkodási vágra t fokozhatná benne. 

Szert tehetett volna hálás elismerésre és bi
zalomra Eger s az egész ország népénél a mostani 
kormány is, csak a valódi alkotmányosság és igy a 
1848-ki törvény valóságos helyreállítása utján, nem 
pedig a nemzeti önállást és függetlenséget elte
mető közösügyes ösvényen haladván, de e nél
kül soha. 

Mindezekre nézve tehát én a feljebb már ha
tározottan kifejezett indítványomhoz ragaszkodom. 
[Helyeslés a szélső bal oldalon) 

Elnök: Holnap 10 órakor folytatjuk a ta
nácskozást. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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CLXX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. november 5-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 : Bemulattatriak : Kassa város kérvénye a kassa-szigeti vasútvonal ügyében; Gellyér Nándor emlékirata a só-
kezelés ügyében; Borbély Ferencz kérvénye 1848-beli szolgálmányai megtérítéséért; Nagy-Kanizsa városé a biida-fi;;mei vasútvonal 
ránya iránt. A hevesi ügy tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., tíorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Mihó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10\/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét Dimitrievics Milos jegyző úr fogja vezet
ni ; a szólani kivánók neveit Grajzágó Salamon 
jegyző úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a nov. 
4-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Kassa város közönsége a kassa-
ungvár-munkács-nagyszó'lős-szigeti vasutvonalat 
a szerencs-szigeti mellőzésével országgyűlésikig 
megállapittatni kéri. 

Grellyér Nándor eperjesi lakos a só álladalmi 
kezelése tárgyában emlékiratot nyújtván be, azt 
figyelembe vétetni kéri. 

Borbély Ferencz volt esákókészitő az 1848-ban 
a magyar hadsereg Bocskay-csapata számára szál
lított fölszerelésekért 6413 frtnyi követelésének 
kifizettetését kéri utalványoztatni. 

Nagy-Kanizsa városa közönsége kéri. hogy a 
buda-fiumei vasút ne Zákánynak, hanem a surdi 
völgyön a Dráva partjánál Kaprineza felé Zág
rábba vezettessék. 

Mindezen folyamodványok a kérvényi bizott
sághoz utasíttatnak. 

Napirenden van a hevesmegyei ügy. 
B á n ó Józse f : T. ház! A, tanácskozások e 

tárgyról ötödik napja folynak. Én azt gondolom, 
hogy ezen kérdésnek törvényes oldala igen sok 
oldalról fel volt világosítva: azért bocsásson meg 
a t. ház, ha én egy másik szempontot veszek fel, 
t. i. a mostani nehéz körülmények és átalakulásnak 
szempontjából fogom a kérdést tekinteni. (Halljuk!) 

Ha valaki azon meggyőződésben van, és nem 
veszi figyelembe, hogy a 1848-iki törvény mily 
roppant kárpótlást nyújtott a megyékért a nem

zetnek ; ha valaki nem veszi figyelembe, hogy az 
1848-iki törvények alapították meg a felelős 
kormányt, a népképviseletet, ezek alapították meg 
a szabad sajtót, a juryt , és a mi legfőbb, ezek ad
ták meg a városoknak és községeknek az életet; 
ha valaki nem veszi tekintetbe, hogy egy szűk, 
szabad megyei élet helyett, egy tág országos sza
bad életet nyert a nemzet; ha valakinek mindig 
csak az jut eszébe, hogy mi volt hajdan a megye, 
és mi lett belőle; ha valakinek az jut eszébe, hogy 
azon szép institutioktól, melyekben oly szép na
pokat élt, talán örökre meg kell válnia : akkor 
valóban nem csodálom, hogy ezen kérdés ily vál
ságos helyzetbe jutot t ; és mégis meggyőződésem 
az, hogy habár történtek is már ezelőtt némi föl
lépések a megyék részéről, mégis e kérdést igen 
könnyű lett volna megoldani, hogyha a külföld
ről egy hatalmas hang bele nem vegyült volna. 
Kérdem ugyanis : ki van közöttünk, ki a me
gyéket meg akarná semmisíteni ? A megyékkel csak 
az fog történni, a mi márigen gyakran történt, mi
óta Magyarország áll, t. i. át fognak alakittatni oly 
formába, oly körbe, oly korlátok közé, melyek 
épen legszükségesebbekarra, hogy a nemzet javát 
előmozdítsák. De kérdem, hányszor történt már 
az, a mitől ma annyi nemes kebel retteg, hányszor 
alakultak már át a megyék ? Vegyük csak az ere
deti várrendszert, és hasonlítsuk össze azon me
gyékkeh melyek 1848 előtt voltak, és, uraim, alig 
fogunk rajok ismerni, annyira átalakultak. 

Véleményein szerint a mai kérdés nehéz ol
dala abban fekszik, hogy midőn 1848-ban a magyar 
alkotmány uj alapokra lett fektetve, midőn a me
gyéktől némely jogok elvétettek , ugyanez alkot
mány a megyék jogkörét nem korlátolta: más 
részről pedig a felelős minisztériumnak oly terhe
ket rótt vállaira, melyek őt a felelősség eszméjénél 
fogva természetszerűleg megilletik. 

De ha ezen szabályok nem voltak is kijelölve, 
azért az 1848-ik esetből igen jól tudhatta minden 
megye, hogy nemhogy több jogot gyakorolhat, 
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mint gyakorolt 48 előtt, de még annyi jogot sem 
gyakorolhat, mint gyakorolt 48-ig. És igy igen 
jól tudhatta különösen Heves vármegye,hogy mind
annyiszor a kormány rendeleteit visszautasítani 
nem lehet; igen jól tudhatta Heves vármegye, hogy 
van egy magasabb hatalom, van egy biróság, mely 
a kormány eljárása fölött itél és őt feleletre von
hatja, s ez az országgyűlés ; és azért igen jól tud
hatta Heves vármegye, hogy neki mint megyének 
egy országyülés jogkörébe vágni nem szabad. 

Hogy miért nem szabályozta ezen kérdést a 
48-iki országgyűlés: arra felelni nem szükséges. 
Nem szabályozta azért, mert erre physikai ideje 
nem volt. 

Azt tisztán ki lehet mutatni, hogy Heves me
gye mennyiben ment körén tul ; de hogy a kor
mány mennyiben sértette volna meg a törvényeket, 
a mint azt a bal oldal igen sok tagja állitá: azt 
véleményem szerint bebizonyítani teljes lehetetlen. 

Kivánják a túlsó oldalról, hogy a kormány | 
törvény szerint és szabály szerint járjon el; de 
kérem : mit fogunk megint arra felelni, ha a kor-
mány azt fogja reá mondani: ha kívánjuk, hogy j 
törvény szerint járjon el, legyenek törvények? És 
kérdem : vannak-e ily szabályok ? De ha volná
nak is, vajon lehet-e a mostani időt a rendes idő'k 
mértéke szerint mérni ? vajon lehet-e a kormány
tól azt kívánni, mégha e részben volnának is sza
bályok, hogy ily átmeneti korszakban ezen sza
bályokhoz rendszeresen tartsa magát ? vajon 
méltányos volna-e tőle azt kívánni, hogy a törvé
nyeket szigorúan tartsa meg, midőn, úgyszólván, 
minden törvények csak keletkezőben vannak? — 
Hogy ez igy van, annak, gondolom, tisztelt képvi
selőház, se a bal, se ajobbíoldalnem oka : de tény, 
hoery igy van. 

Ha én kényelmes országúton megyek, és 
engem ezen útról valami erőszak, egy nagyobb 
hatalom levon, s elvisz árkon, bokron keresztül 
és bevisz valami setét erdőbe, s összeköti kezei
met ; és akkor ott egyszerre azt mondja: „Én té
ged felszbaditalak , leveszem a köteléket szeme
idről, menj a honnan kiindulál!" Mi történik 
akkor? Legelőször is szétnézek sazt nézem, merre 
van az országút, a rendes országút, a honnan ki
indultam, és ha magamat e részben tudom tájé
kozni, akkor sebesebb léptekkel és nagyobb ug
rásokkal fogok a rendes országút felé haladni; de 
ugyanazon árkon, bokron és tüskén kell keresz
tülmennem, hogy oda jussak. Véleményem sze
rint igy van most a kormány is. Mi rá bíztuk, 
hogy árkon bokron keresztül vezessen minket a 
rendes országútra, a törvényesség útjára. De kér
dem, t. képviselőház ! lehetséges-e ez egyszerre ? 
Meg vagyok szentül győződve, hogy a kormány

nak az feladata, az czélja, hogy a nemzetet — ha 
lehet — még ma a rendes törvények útjára vezesse ; 
de a természeti törvények szerint azt oly köny-
nyen kieszközölni teljes lehetetlen. 

És mégis ilykörülmények közt csodálatos 
dolog, hogy min den bajok között a kormányra 
még azt 'sem lehet ráfogni, hogy a törvényeket, 
vagy hogy a nemzet jogérzetét sértette volna. 

A jóságos gondviselés mindig ad a nemzet
nek oly eszközöket, melyek lételét biztosítják. 

Meghajlok a megyéknek múltja előtt ; 
elismerem, hogy a megyék megtartották a 
nemzetet, ha más okból nem, megtartották 
legalább azon okból, hogy 52 oly tűzhe
lyet alakítottak a nemzetnek, melyen a nemzeti 
érzület örök táplálékot talált. De, uraim, a mint 
ezt elismerem, ugy világosan bevallom, hogy ezen 
túl nem csupán a megyét tartom azon eszköznek, 
mely képes az országot megmenteni, hanem azon 
eszköznek tartom a népképviseleten alapuló, 
nemzeti érzelmű, szabadelvű, becsületes kor
mányt. (Helyeslés jobbról.) Véleményem szerint ez 
fogja Magyarországnak ezentúl jövőjét biztosíta
ni, azt nagygyá emelni: és azért tisztán kimondom, 
t. képviselőház, hogy midőn mi ezen oldalon a 
kormányt pártoljuk — bármennyire tiszteljük 
is egyenkint a személyeket, mégis jól tudják Ők 
is, bár mit gondoljanak a tul oldalon — hogy 
nem személyökért támogatjuk, hanem támogatjuk 
azért, hogy végre valahára azon rendszer, melyet 
Magyarország 18 év előtt megállapított, ezen or
szágban megerősödjék : mert véleményem és véle
ményünk szerint ezen rendszertől függ hazánk 
üdve, java és jólléte. Es igy, t. képviselőház! 
én még ezt sem átallom kimondani, hogy a ki a 
megyéknek oly jogot kivan adni , mint volt 
1848 előtt, vagy még ennél is többet: az egye
nesen a 48-diki törvények ellen,,, nem mondom, 
szándékosan, de mégis a 48-dikí törvények ellen 
vét (A szélső bal oldalon: Ohő!) és indirecte azo
kat kívánja csonkítani. {Úgy van ! jobbról.) 

Nincs, t. képviselőház, e kormánynak más 
baja, csak az, hogy ily 18 év után, ily iszonyú 
1 8 év után ő az első. De azt hiszem, t. képviselő
ház, ez teljességei nem ok arra, hogy ezen kor
mánynak gátakat vessünk s akadályokat csinálni 
kívánjunk, hanem inkább ok arra, hogy még in
kább tiszteletben tartsuk, mert ilyen áldozatra 
csak a legtisztább hazafiasság képes. 

Hiszen személyeket megbuktatni utóvégre 
is igen könnyű, és még csak nem is hiba. De ha 
ezen személyekben oly rendszert buktatunk meg, 
mely rendszernek még most gyönge csemetéiből 
valaha hatalmas életadó fa nőheti ki magát, akkor 
magokat a személyeket is megbuktatni, véleme-
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nyem szerint, nem csak hiba, hanem igen nagy, 
kimondhatatlan, megbocsáthatlan hiba. 

De hová vezetne a képviselőháznak ezen el
járása ? Vegyük a dulgot úgy a mint van. A kép
viselőház egy részéről beadatott egy indítvány, 
mely a kormány eljárását roszalja, Heves megye 
és Eger városa eljárását pedig helyesli. A másik 
oldalról beadatott egy vád a kormány ellen. Kérem 
a túlsó oldal t. tagjait — végig hallgattam t. kép
viselőtársunk Grhyezy Kálmán beszédét, melyben 
igen szépen fejtegette azon feladatot, mely egy ellen
zék előtt áll — de kérem tagjait a túlsó oldal
nak, magyarázzák meg* nekem azon talányt, hogy 
ők Eger városának és Heves vármegyének eljá
rását helyeslik, hogy ők a kormány eljárását 
roszalják, holott nagyon jól tudják, mi oka volt a 
kormány eljárásának, s nagyon jól tudják, hogy 
épen a váczi levél volt annak indoka, azon vá-
czi levél, mely a pragmatica sanctioba egye
nesen ütközik ? (Nyugtalanság a bal oldalon.) 
Igen jól tudom, t. képviselőház, hogy azt fogják 
erre mondani: „Itt nem elvekről, itt az eljárásról, a j 
takikáról vagy a formáról van csak szó." De én 
erre azt mondom, h^gy, én legalább, tígy vagyok 
meggyőződve, ha valaki egy testületnek vagy 
egy pártnak az eljárását s támadási formáját he
lyesli, jót állok érte, t. képviselőház, hogy az 
emberek kilencz tizede azon véleményben lesz, 
hogy akkor ezen pártnak nem csak eljárását, hanem 
elveit is helyesli. 

Hiszen, kérem, vegyünk csak példát. Például 
vegyük itt a hallgatóságot. Ha a hallgatóságnak 
egy része helyesli azon eljárást, azon taktikát, me
lyet a bal oldal követ, jót állok érte, hogy akkor 
ugyanazon elveket, melyeket a bal oldal magáéi
nak vall, szintén helyesli. Én legalább ebből más 
következtetést vonni nem tudok. 

Hiszen mi is csak a kormánynak eljárását 
helyeseljük; de ezen helyesléssel egyszersmind desa-
vouáljuk azon elveket, a melyeket magáéinak vall 
Heves vármegye és a melyek a váczi levélben nyer
tek kifejezést. 

De ha ezt nem tekintjük is, tisztelt ház, ha csak 
annyiból Ítélünk is, a mennyit már eddig láttunk 
az országban is , látunk e teremben , vajon nem 
adunk-e ez által elégtételt azon absolut, megbukott 
kormánynak, a mely mindig azt kiabálta az egész 
világnak, hogy Magyarországon kormányozni nem 
lehet az ügynevezett „komitatswirtschaft" miatt? 
Vajon nem fog-e a reactio markába kaczagni, mi
dőn azt fogja látni, hogy a felelős magyar kor
mánynak ugyanannyi -baja van a megyékkel, 
mint neki volt? nem fog-e markába nevetni, midőn 
azon csodálatos tüneményt fogja látni, hogy épen 
a legmagyarabb megyék, melyek egykor igen ter
mészetesen ellene a legnagyobb oppositiot formál

ták, épen azon legmagyarabb megyék, melyeknek 
most a magyar kormány legerősebb támaszául kel
lene szolgálniok, ép azon magyar megyék formál
ják a mostani kormány ellen is a legerősebb ellen
zéket ? 

Aztán, ha sikerülne is a bal oldalnak, vagy 
sikerülne akármelyik pártnak megbuktatni a kor
mányt, én azt hiszem, hogy azért még a megyéket, 
az 1848 előtti megyéket, úgy a mint voltak, hely
reállítani még sem lehetne. Megbukhatik egy kor
mány, megbukhatnak egyes személyek. de a me
gyéket régi szerkezetökben visszaállítani nem lehet. 
Nem kell messze mennünk: ott van az 184% esete: 
ekkor megbukott minden, de a megyék semmi 
alakban helyreállítva nem lettek. 

A mi a második kérdést, t. i. a vád kérdését 
illeti: igen szeretünk mi hivatkozni a római törté
netre . különösen nagyon szeret arra hivatkozni 
Madarász képviselőtársunk. Legyen szabad nekem 
is a római történetből egy esetet röviden előadnom 
(Halljuk!) a római történetnek legszebb korából, 
Caesar és Cicero korából. Akkor egy párt alakult 
Rómában, melynek azon czélja volt, hogyafenálló 
rendet fenekestül felforgassa ; akkor tájban Cicero 
igen hatalmas és majdnem dictator volt; ő észre
vette ezen pártnak ezéíjait, és hogy megsemmisítse, 
felhatalmazást kért és kapott is asenatustól. E föl
hatalmazás tág körű volt, és valósság'gal Cicerónak 
sikerült is azon párt czéljait megsemmisíteni, és igy a 
veszedelem a hazáról el lett hárítva. Hanem ráfogták 
Ciceróra, hogy ó' ezen eljárása közben a törvényeket 
sértette meg, és ha nem sértette is meg, neki tör
vénysértőnekkellett lennie, mert azt kívánta egy ha
talmas férfiú, akinek Cicero útjában állott. És előál
lott, uraim, a néptribunus, és ilyforma kérdést tett 
Cicerónak : „Cicero ! esküdjél meg, hogy megtartot
tad a törvényt !í£ Cicero pedig felelt: „Esküszöm, 
hogymegmentettemahazát." A vége azlett,hogy Ci
cerót pörbefogták, elitélték, és számkivetésbe ment. 
A néptribunus győzött, mert mellette állott a ha
talmas Caesar, a ki már akkor nem sokat gondolt 
a nép érdekeivel. Én azt hiszem, t. képviselőház. 
hogy e hasonlatnak vége nem fog beütni, mert 
Rómában a szabad alkotmány megbukott nem so
kára és Róma is a zsarnokság martaléka lett; azt 
hiszem, mondom, hogy ezen hasonlatnak vége nem 
fog beütni: Magyarországban az alkotmány nem 
fog megbukni, Magyarország a zsarnokság marta
léka nem lesz, a kormány legalább vád alá helyez
tetni nem fog, s Cicero sem fog számkivetésbe 
menni, mert mögötte állasenátus nagy része, mely 
nem oly lanyhán fogja őt védeni. mint a római 
senátus Cicerót, de egész erélylyel fogja védeni, 
és mellette áll Caesar, nem azon Caesar, a ki a 
nép érdekeit tekintetbe nem veszi. hanem azon 
Caesar, a ki rósz tanácsadóival meg nem elégedve, 
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a néppel kibékült, és kibékülve a néppel. ezzel 
egyetértésben kívánja koronáját viselni. 

Én, t. képviselőház! a kormány eljásását pár
tolom. (Helyedéi a közéuen.) 

P a p p P á l : T. képviselőház ! (Halljuk!) Midőn 
az országgyűlés a kormány eljárását birálja, hi
vatva van épen ugy, mint bármely más biróság. a 
a törvényekre alapítani határozatát. A törvények 
köteleznek fejedelmet, kormányt, képviselőházat 
egyaránt. Tiszteljük, uraim, azon törvényeket, me
lyeket önmagunk hoztunk, mert ha mi nem tisz
teljük, nem igényelhetjük, hogy mi tiszteltessünk. 

A tárgyalás alatti ügyben három vélemény 
nyilvánult a képviselőházban. 

Az első a törvények mellőzésével a puszta el
mélkedésre alapítva határozatát, helyesli a kormány 
eljárását. Én ezen tisztelt képviselőket nem kisérem 
elméleteikkel az ország határain tul, idegen államok 
parlamentális törvényeiben vagy gyakorlataiban 
keresve a kérdés niegoldásámak kulcsát akkor, midőn 
törvényeink határozottan és szabatosan rendelkez
nek. Nem ismerem el azt sem, hogy a törvények 
világos szavai ellenére akár a törvényhozás tenden-
tiája, akár a törvények erőszakolt szelleméből 
menedéket lehessen keresni, nem különösen a jelen 
esetben, midőn jól tudjuk, hogy ugyanazon tör
vényhozók, midőn a parlamenti rendszert életbe 
léptették hazánkban, ugyanazon időben a megyei 
hatóságok jogait teljes épségben meghagyták nem 
csak, de szükségesnek találták, hogy az alkotmány 
védbástyáinak törvényileg kimondották. (Iga:! Ugy 
van! a szélső bal oldalon.) Azon felül, hogy szüksé-
gesnek tertották a megyéket meghagyni teljes al-
kotmányos jogaikban, függetlenségükben, tanúsága \ 
annak az, hogy még a királyi városokat is ugyan- j 
ily hatóságokra emelve, ezen hatóságokat szaporí
tották. Nem áll tehát az, hogy a törvények tiszta I 
szavainak ellenére a törvények szelleméből vagy 
a törvényalkotó intentiójából lehessen a kormány | 
eljárását, a törvények világos rendeletei és szavai j 
ellenére, helyeselni. < 

A másik vélemény roszalva a kormány eljá- ; 
rását. szembe állítva azt az élő törvényekkel, a 
kormány eljárását nem helyesli. 

Én, t. ház. véleményemet következőkben j 
nyilvánítom. 

Eger városa jogosítva volt, nem mint a kor
mány mondja, tűlhágva hatáskörét, hanem igen
is szerintem jogosítva volt a 48-kiXXIII t. ez. 23 
§. értelmében, mely szakasz a királyi városok 
képviseleteinek megadja a tanácskozási és ha
tározati jogot — a 48-ki XXIV. t. ez. 1. §. 1 fe
jezete kiterjeszti e jogot a 16 szepesi városra 
is, kiterjeszti egyszersmind a rendezett tanácsú 
községekre—jogosítva volt tehát ezen törvényeknél 
fogva Eger városa határozni. Hogy pedig azon 

bizalmi szavazatot, melyet Kossuth Lajosnak 
tett, jogosan cselekedte, arra alapítom, hogy Kos
suth Lajosnak, ki e haza hatoságai, birói hatosá
gainak egyike által sincs elmarasztalva, ép 
úgy szavazhatott bizalmat Eger városa, mint bár
kinek másnak, (Helyeslés a szélső halon) azon 
különbséggel, hogy oly férfiúnak szavazta bizal
mát, ki a 48-ki korszakot alkotta, s ama törvé
nyeket nagyrészt keresztülvitte, mely törvények 
nélkül elsodorta volna a zivatar alkotmányunkat, 
elannyira, hogy nem volna a szabadelvű világon 
senki, ki egy sóhajjal kisérné azt, midőn az enyé
szet ölébe dől. 

Heves vármegye nem találta magát jogosí
tottnak a kormány rendeletét végrehajtani oly 
hatóság irányában, mely vele ugyanazon egy 
színvonalon áll. Heves vármegye midőn vonako
dott végrehajtani a kormány intézkedését, egy
szersmind midőn Eger városa bizalmi szavazatát 
magáévá tette, akkor csak magához méltóan cse
lekedett. 

Feltéve, t. képviselőház, de meg nem enged
ve, hogy Heves megye kötelességét nem teljesí
tette, s hibázott, midőn a kormány rendeletét vég
re nem hajtotta, feltéve, mondom, de meg nem en
gedve, azt kérdem: ildomos volt-e azon eljárás, 
melyet a kormány Heves megye irányában köve
tett? nem volt-e már azelőtt gyakorlatban a me
gye minden hatóságai által mindannyiszor recla-
mált gyakorlat, mely szerint kir. biztosok az ef
féle határozatokat megsemmisítették? szükségel-
tetett-e az, hogy ily romboló eljárást kövessen a 
kormány ? (Helyeslés a hal oldalon.) Uraim, meg
sértette a kormány a parlamenti rendszert az által, 
hogy a felelősséggel járó végrehajtó Imtalomban a 
koronát a király személyében állította elő. Meg
sértette az 1848-kí 3-k t. czikk3. fejezetét, mely a 
törvények értelmében rendeli a végrehajtó hata
lom gyakorlatát. Hol van olyan törvény, mely 
a kormány ezen eljárását helyeselné ? (A hal olda
lon: Ügy van! Jobb felöl: Nincs úgy!) Megsértette 
az 1848 3-ik t. ez. 26-ik fejezetét, mely az or
szág minden eddigi törvényes hatóságának jogát 
teljes épségben fentartani rendeli. Megsértette az 
1848. 1 T-ik t. ez. 3-ik fejezetét, mely azt rendeli, 
hogy az állandó bizottmányok, főispánok vagy 
alispánok elnöklete alatt annyiszor és addig, a 
mint és meddig szükségeltetik, egybegyűlvén, eddi
gijogaikat a törvény és alkotmány szerint minden 
tekintetben gyakorolhassák. Megsértette, mondom, 
felfüggesztvén a megyei bizottmányt, megsértette 
az f. alatti fejezetet, mely a megyei bizottmányt 
jogosítja fel, hogy tisztviselőivel határozatikig 
rendelkezzék, midőn a kormány követelt feltétlen 
engedelmességet tisztviselőitől. Ezen rendelete 
által a megye törvényhatósága leromboltatván, a 
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megyei közélet megsemmisíttetett. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Tekintve az elősorolt kormánytényeket, me
lyek a törvények világos megsértésével, mondom, 
a kormányzatra vonatkozó törvények minden 
egyes czikkének minden kivétel nélkül megsérté
sével hajtattak végre, miután nincs oly vonatkoz
ható1 törvényczikk, mely mentené a kormány el
járását: mindezekből következtetve, az 1848 I I I 
törvényezíkk 3 §-nak a. fejezete szerint, a kormányt 
az alkotmány biztositékainak, a törvények rende
letének megsértéseért feleletre vonhatónak ren
delő törvények után a 33. §. értelmében a harma
dik véleményhez járulok és vád alá kívánom fo
gatni a kormányt. [Felkiáltások: Szavazzunk.') 

KaCSkOViCS IgnáCZ: T. ház! A parlamenti 
vitatkozás hevélyei közt tegnap azon megrovás
ban részesült a ház, hogy de omnibus rebus et 
quibusdam aliis beszélve, eltértünk a tárgytól; én 
e tanácsot, bár a tanácsadó maga nem követte, 
helyesnek találva, a kérdéshez törvényes szem
pontból kívánok szólani, s ez irány komolysá
gánál fogva, nem óhajtom a ház azon derültségét 
igénybe venni, mely amott teljesen sikerült. 

A dárdai kerület képviselője éles logikával 
állította csatarendbe a hevesi ügyet, Hogyha jól 
fogtam fel syllogismusát, annak iránya ez : Eger 
város bizalmi szavazatát megsemmisítő rendelete a 
kormánynak törvénytelen levén, Hevesmegye e 
törvénytelen rendeletet végrehajtani nem tarto
zott; következőleg a kormánynak Hevesmegye 
autonómiáját felfüggesztő rendelete törvénytelen. 

Valódi csatarend, erős középpel, mely jog- és 
törvényre támaszkodik, mint hátvédre ; a két szár
nyon két erős vád; éllel a minisztérium ellen. 

E nyilt tér ellenében én is constatálom ál
lásomat. 

Bár a parlamenti felelős kormányt az eddig 
ösmert kormányformák között a legtökéletesbnek 
s a megyei rendszerrel teljesen összeférőnek tar
tom, feltéve, hogy a megyei rendszer a zavaros 
idő-viszonyok közt reá ragadt salaktól megtisztul 
úgy, a mint törvényeink szelleme szerint lé
teznie kell: mégis ha azon szomorú kénytelen
ség állana elő, s a kettő közül választani kellene, 
habozás nélkül a megyerendszer mellett nyilat
koznám : mert a parlamenti kormánynak is azon 
gyengéje van, mint minden kormánynak, hogy a 
legjobb, legszabadelvú'bb férfiakból alakult minisz
térium helyébe a hatalom egy tollvonással az 
előbbinek ép ellentétét állítja, s az ezt követ
hető izgalmak, sajátságos viszonyaink, s azon kö
rülménynél fogva, hogy a hatalom, saját állam
erőnkön túl, más hatalommal is rendelkezvén, 
minden erősb izgalom a permansio kérdésével ál
lít szembe, melynek a központban paralysált ál

lam-élet nem nyújt biztosságot, a megyékbe mene
kült energia nélkül; ellenben a megye-rendszer 
áldásait nem egy tollvonás, de hadseregek sem 
semmíthetik meg, mert a kik a szabadságot, alkot
mányosságot , s a közügyek iránti buzgóságot a-
megye-életből szívták verőkbe, az akadályok elhá
rítása után újra teremtik azt, a közszellem nem 
egy, de 50 menhelyet talál, s az ország legtávo
labb részeit a politikai műveltség egy színvonalára 
emeli. S ha ily szellemben ép előttem szólott 
Bánó József képviselő úrral együtt szavazok 
hálát a megyéknek, hogy megmentették a hazát; 
de nem osztozom azon véleményében (bár külön
ben elvbarátom), „hogy a megyét az 1848-ki tör
vények szerint visszaállítni nem lehet, és hogy jö
vőre a népképvíseletre alapított felelős kormány
tól várjuk a haza üdvét." Ettől várom én is a nem
zet szellemi ás anyagi felvirágzását; de a ne
héz válságok idején, midőn a központi kormány 
hatása paralysáltatik, a megmentés szerepe is
mét a megyéknek fog jutni. Épen ezért, és mert 
ismételve felmerült azon agg-odalom, hogy a me
gyékkel kormányozni nem lehet, magokból a 
a törvén}rekből szándokom kimutatni, hogy azon 
törvények semmiféle kormányzati következmé
nyekkel nincsenek ellentétben, hanem az ily eljá
rás, minő a kérdéses hevesi eljárás, homlok-egye
nest ellenkezik a törvényekkel. E czélra azon ér
vekre sincs szükség, melyek a kormány felelőssé
géből r ly szép dialektikával vonatnak: mert én 
a törvénykönyvben minden hivatal felelősségét 
feltalálom, Szent István tanácsossaitól kezdve, kik
re az „erue oculum et abscinde manum* alkalmaz
tatott, Ulászló híítlen tanácsosain keresztül a 
consilium legújabb felállításáig, melyről a felter
jesztő országos határozat ezen szavakat mondja : 
„Consilium hoc oneri responsionis regi et re-

| gno obnoxium érit." A felelősség ugyanaz; a kü
lönbség nem ezen eszmében rejlik, hanem a kor
mányalakítás módjában s a feleletre vonás köny-

| nyebbségében. 

Áttérve a hevesi ügyre, mindenek előtt tisz-
! lába kell lenni az iránt, minő alapon nyug*osznak 
j azon jogok, melyeket Hevesnek s a megyéknek 
követelnek. E követelt jogok: 1. felirati jog, 2. tör
vénytelen rendeleteket félre tenni, és 3. az ily vég-

1 rehajtástól a segédkezet megtagadni. 

A felírási jogot az 1723. 112. „De informatio-
ne a comitatibus et civitatibus per consilium ac-
cipiendis" biztosítja; s tagadhatatlan, e törvény 
alkotmányunk egyik legszebb gyöngye, mely a 
megyéknek kötelességévé teszi a törvények vég
rehajtását gátló körülményekről a kormányt érte
síteni; számos tévedés megakadályoztatására nyújt 
az által alkalmat, hogy a hiányosan értesült fel-
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sőbb hatóságnak a körülmények- s törvényekkel 
öszhangzó felvilágosítást nyújt. 

De azon jogot, hogy a kormány rendeleteit a 
megye félreteheti, vagy annak végrehajtását meg
tagadhatja : erről nem csak hogy egy betű sincs a 
törvényben, de számos törvények szelleméből épen 
az ellenkező tűnik ki. 

Ennek kiderítésére, úgy egyúttal annak be
bizonyítására, hogy Eger városnak vagy bármely 
hatóságnak a törvényben kimondott elvekkel nem 
szabad magát ellentétbe helyezni: constatálom a 
következő alaptételeket: 

1. Minden hatóságnál, mely a múltban követ-
utasítási, most kérelmi joggal él, két külön foglal
kozást jelöl ki a törvény, a birói vagy végrehajtói 
szerepre kimondván, hogy „judicandum est non de 
legibus, sed secundum legem." 

2. Nincs jogában a hatóságoknak törvény
nyel ellenkező határozatot hozni. íme a törvény : 
„Comitatus contra constitutiones regni nihil de-
terminet." 1599.23. 

3. Á törvények elleni agitatiót oly szigorúan 
tiltja, hogy azokra, kik az országos határozatokat 
nem csak akadályozni akarják, de azokkal ellen
kező törvény hozatalára törekednek, dracoi szigor
ral hütlenségi büntetést szab. íme a törvény így 
szól: 1597. 46. „Quia saepe numero accidit, quod 
regnicolae de comitiis domum discedentes sug-
gestione aliisque de causis. ea quae in ipsis comi
tiis publico suffragio statuta fuerunt, non modo in-
terrumpere satagant, sed etiam contraria eis con-
stitui debere enituntur : inpoena art. 1. 1504. con-
vincantur.u Ezen büntetés hűtlenség büntetése : be
csület- élet-és vagyonvesztés. Meg kell jegyeznem, 
hogy e most felolvasott törvény az országgyűlés 
tagjairól szól: de az 1599. 23. e tilalmat s bünte
tést mindenkire kiterjesztette. 

Alkalmazzuk e törvényeket. Eger városa oly 
elvek iránt határozott csatlakozást, melyek az ország 
szentesített alaptörvényével ellenkeznek s a kor
mány által már perbefogással megrovandóknak ta
láltattak; s ha mégis, e köztudomás után, ugyanazon 
alaptörvény elleni izgatásnak engedve határozott: 
sértette ezen 1599. 23.tczikket.E törvénynyel szem
ben a határozat megsemmisítése igen szelíd meg
rovás. Ugyanezen törvény tilalma alá esik Heves-
megyének azon tette, melylyel Eger városnak vé
delmére kelt. 

Most áttérek azon kérdésre, hogy a megyék 
részére követelt jog, a felsőbb rendeleteket félre
tenni, sőt a végrehajtást megtagadni, honnét vette 
eredetét? — Sokan azon véleményben vannak, 
hogy az í. Lipót és Ferencz király idejebeli adó
felemelések alkalmával jött szokásba; azonban 
nyomai felvezetnek azon időkre, midőn e szeren
csétlen ország két királyt uralva, a pozsonyi ren

dek a tokajiakat, és viszont, hazaárulóknak nyil
vánították s hozzátartozóikat eltiltották a másik 
fél rendeletei elfogadásától. De szabad-e azt, a mit 
a természet és az államjog az államnak ép úgy, 
mint a magánosnak enged,az extrema necessitas esz
közeit békés időkre átvinni ? vagy saját felelőssége 
ellen gyakorolni azt, a mi csak ellenséggel szem
ben menthető ? 

A másik példát és alkalmat erre adta Ulász
ló 1504. 1. czikke, mely tiltja, hogy az ország 
rendéi beleegyezése nélkül bárki adót, vagy más 
hadisegélyt adjon, a különben cselekvőt a legkö
zelebbi országgyűlésre bejelentendőnek s becsü
let-, élet- és vagyonban büntetendőnek rendeli. 
Miről szomszédink némelyike azt hiszi, hogy az 
állambiztosítékokat Pölicz, Aretin vagy Rotteck 
„staatsbürgerliche" garantiái systematisálták, azt 
őseink a magna chartánál előbb alkalmazták. Már 
András és Kálmán alatt az ország törvén)Te szab
ván meg az adót, ezt a törvények oly kizáró
lag az országgyűlésnek tartották fen, hogy min
dent, ki ahhoz nyúlni mer, szigorúan sújtotta, 
mintha villany-bateriákkal vette volna magát kö
rül. Ennek azon üdvös következése lett, hogy ez 
irányában minden hazafi karja megbénult s 
kitért előle. Ez hozta szokásba régibb időben a be
hajtás megtagadását, mely utoljára 1823-ban for
dult elő. De hogy e törvény sem adhatott jogot 
arra, hogy a kormány rendeleteinek felmondja a 
segédkéz-nyújtást, megtetszik azon törvényekből, 
melyek a végrehajtó hatalom körét megszabták. 

Midőn a helytartótanács 1723-ban fölállittatott, 
annak hatáskörét először negatív irta körül: „Contra 
positivas patriae leges nihil determinet." 1723. 102. 
A positiv hatáskört hasonló laconicusrövidséggel: 
„Dietales conclusiones per eos quibus incumbit 
effectui mancipaii faceiet." Minő culminatioja ez a 
törvényhozói bölcseségnek : rövid, átlátszó, világos 
és mégis szilárd. Az ország törvényeit azok által, 
kiknek kötelessége (t. i. megyék és városok által) 
hajtassa végre. E törvény szavaiból világos, hogy 
a megye nem coordinált hatóság, melynek az in
cumbit és mancipari szó értelme szerint szolgai 
engedelmesség a törvény a legfőbb végrehajtó ha
tóság irányában s nem hivatása vele a törvények 
értelme felett vitázni vagy az engedelnességet meg
tagadni. 

Azon ellenvetésre, hogy ha a megye szolgai 
engedelmességgel tartozik, miként lehet kiengesz
telni a törvény azon másik rendeletével, melyben 
a felírási jogot megengedi: e kérdésre megfelel 
maga a törvény: az 1723. 112. „Ad tollenda quae-
vis publicorum et dietaliter conclusorum effectum 
remorantia impedimenta comitatus et civil ates 
consilio regio informationes suppeditabunt. §. Quas 
si dare ornisermt, consiliumsuae majestati repraesen-
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tabit, ut congruum remedium ordinare possit." íme 
a törvényhozás bölcsesége a kormány számára 
megyéknek és városoknak engedelmességet paran
csol; de megengedi, hogy a létezhető nehézségekről 
felirás utján értesítést nyújtsanak, hogy a végre
hajtó hatalomnak alkalma legyen a nyert fel vi-
lágositáshoz képest helyesb határozatot alkotni ; 
de ha a megye e felterjesztést elmulasztotta vagy 
megtagadta, ez esetben ő felségéhez terjeszti fel, 
hogy kellő eszközöket alkalmazhasson. 

Itt szükséges kiemelni azon körülményt, mért 
nem küld a kormány saját nevében biztost, és miért 
rendeli mind az 1723 : 112., mindaz egyszázaddal 
utóbb hozott 1805. 8. t., hogy az összeütközés vagy 
akadály ő felségéhez terjesztessék; nem csupán 
azon okból, hogy monarchicus országban, különö
sen nálunk a koronázási eskü szerint, a végre
hajtás a király nevében történik; ennek mé
lyebb politikai oka van. Azon sajtátságos helyzet, 
ha a királyi hatalom, az országon kívül álló érdekek 
által is vezetve, s ez ország erején tul más erők 
felett is rendelkezve, a magyar kormányra oly 
nyomást gyakorolt nem egyszer, melynek ellent 
állani nem birva, s kitérni előle az egyéni szilárd
sághiány nem engedvén, törvény telén rendeleteket 
bocsátott ki, a további összeütközések kikerülé
sére a törvényhozás bölcseségét oda utalta, hol 
a baj forrása lehetett; és nem egy szer történt, hogy 
a megyék tömeges feljajdulása a korona elébe 
terjesztetvén, a helytelen nézet megváltoztatását 
eszközölte, s egy „doluit paterno cordia lecsen
desítette a felháborodott kedélyeket. S ha ez sem 
volt elég, az 1504. 1. szelleme a törvénytelen 
adót vagy subsidiumot behajtó rendelet ellen—a tör
vény azon specialitásában, hogy az egyes személyt 
is, ki azt végrehajtja, sújtja — míg eszközt nyújtott 
a személyes kitérés (resignatio) által, de az ellentál
lást se egyesnek, se megyének nem engedte meg. 
E kitérést — bár a törvényt nem tisztelő kormány 
elébe akadályokat teremt — mint kötelező' elvet fel
állítani a törvény nem akarta s nem akarhatta 
épen a haza érdekében: mert mig a hazafiakból 
álló megyei tisztviselőség, nehezen tűrve a tör
vénytelen pressiot, első alkalommal szabadulni akar 
e pressiotól, addig az idegenekből pótolt tisztvise-
ló'ségből a járom eszközei szaporodnak. 

Mindezekből, s számos törvényekből, melyek
kel a tisztelt házat terhelni nem akarom, kétségtelen, 
hogy a magyar törvényhozás mely csodálandó 
bölcseségg-el vezette az állam hajóját az örökös 
Seyllák és Charybdisek közt: nem volt, nem lehetett 
szándéka az alsóbb hatóságokat a felsőbbek birá-
jáva tenni s így örökös összeütközéseket okozni 
8 az anarchiát előkészíteni. Hisz ez alkotmány ha
sonló a természet nagy alkotmányához, s mig a | 
despoticus vagy centralisált államokban egymásra ), 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/,. v. 

halmozó öntudatot, önkormányzást nem ismerő 
chaoticus tömegek a központból kapják — nem az 
életet, de a mechanicus lökést a mozgásra: addig 
nálunk öntudatos életet folytató részekből áll az 
egész, melyek mindegyike saját kimért körében 
mozog: saját körén, sphaeráján belül a megye ha
tároz, alkot szabályt, itél, végrehajt, a mint maga 
s felsőbb hatósága rendeli, szervez, kormányoz,min-
dent felsőbb felügyelete alatt; de ha e körön ki
vül lép, szigorú törvény hűtlenséggel sújtja, meri 
sphaericus pályájáról hűtlen eltért. A kormányról 
ki mondhatja, hogy e megyei sphaerán belül áll ? 
Kivül áll és felette : «, központnak, a törvény
hozásnak éltető melegéts világosságát árasztja szét 
az apró részekre, s a hatás s ellenthatás szent tör
vényei felett őrködve, a kisebb, önkörükben mozgó 
testeknek kiméri pályafutását. E bölcs alkotmány
ból még az összetartó erő sem hibázik: s ezt a ko
rona kapcsaiban leljük fel. 

Ne bántsuk kíméletlen tettekkel e dicső 
müvet, „compagem saeculorum usu roboratam"; s 
ha van, mit a korhoz kell alkalmazni, az nem a fe
lelősség, mely mindig létezett, de a közlekedési 
eszközökkel megsebesült ügyfolyam érdekében 
szükséges kijelölni az ügyrend elveit, melyek 
az intra domínium felírást az ország érdekében 
követelik, mig a többi, a miniszter felelősségére, rög
tön, gyűlést se várva , végrehajtandó, s utólag 
extra domínium a megye számára fenmarad a 
felirás, szükség esetére ország előtti panasz. 

Most áttérek azon kérdésre : vajon a minisz
térium Heves megye autonómiájának felfüggesz
tésével a helyes eszközt, mint a törvény mondja: 
„congruum remedium" választotta-e? 

Ez nem csak azengedelmesség megtagadás tény é-
ből, de politikai szempontokból is bírálat alá veendő. 

A királyi biztos alkalmazása engem is meg
lepett, mert minden alkotmányos férfiúnak óhajtani 
kell,hogy minél ritkábban vagy soha se találkozzunk 
ez eszközzel, mely végre is az ultima ratiora em
lékeztet; de széttekintve, s látva az agitatiot azon tör
vény ellen, mely a quota- és államadósságban rész
vétel eszméjétszentesitette, s látva, hogy a sajtó egy 
része azok ellen fordul, kik a sajtószabadságot visz-
szaállitották, a megyék azok ellen, kik a megye, 
termek ajtait megnyitották, az élczlapok azon irányt 
vették, mint 48-ban,hogy gúnyt űzzenek törvény- és 
törvényhozóval, aláássák az érdemet, megméte
lyezzék a nemzet érzelmeit, hogy öntudatlanulkészit-
sék elő az anarchiát, veszélyeivel, utóbajaival, mind
ezt látva, meggyőződtem, hogy veszély tán ez, t t 
ház, melynek orvoslását el nem hanyagolni a mi
nisztérium kötelessége. 

Ki tagadja ? Az agitationak volt és lehet nemes, 
dicső czélja: helyreállítani az alkotmányt a közel 
múltban, felemelni hazát, nemzetet a jövőben. 

18 
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De lehet káros iránya s veszélyes következ
mény e. Utalok 48-ra. A megyékben volt egy osz
tály, mely a megyei ügyek kezelésében buzgó, 
áldozatteljes részt vett s az árvaügyeket a törté
netben páratlan önzetlenséggel kezelte; lesznek 
köztünk számosan, kik emlékeznek, hogy az élcz-
lapok addig faragták ellenökaz élczet, mig állásu
kat elhagyák. Mint kőbányákban apró ékecskék, 
óriás szikla körül rakva s viz által feldagaszfcva 
olv tömeget választnak el a hegy kebelétől, mire 
emberi erő képtelen: az élez megtette hatását; de 
azóta nincs , ki az árvák ügyét kezelje ingyen! 
A bár mérsékelt napidijak, fuvarok, végrehajtások, 
s azon körülmény, hogy nincs meg többé az a te
kintély, mely az árvák adósságterhelt viszonyait 
kiegyenlitni segítse, az ennek hiányából előállt 
perek sok ezer árvát ütöttek el az apai birtoktól s 
űztek ki az ősi házból. Golkonda minden kincse 
nem érné fel a kárt, mit az ez irányban űzött élez 
okozott. S mi volt oka ez iránynak ? Az , hogy e tisz
tes férfiak egy része,ösmerve az alkotmány kincseit,s 
azt megőrizni, s mert volt is mit, azt megtartani, 
conserválni akarván, conservativoknak kiáltattak. 
No ezek fizetését csak nem lehetett sokallani, mint 
egy mai lap a tisztviselők fizetését. Hisz az összes 
tábla-birák fizetése ennyiből á l l t : „Segítsen Isten 
ugy, mint az árvák ügyét igazán kezelem.a 

A mai agitationak mi czélja? Ne ámítsuk ma
gunkat : ma még nem czélja a minisztériumot meg
buktatni; de népszerűtlenné tenni.bogy a kiegyezés, 
mint 1848-ban, ne sikerüljön. Többen vannak itt, 
kik emlékezhetnek, hogy az 1848. pesti országgyű
lés megnyitása előtt a rendek nagy többsége nem 
volt idegen az bécsi kormány által kért 10 millió 
évi kamatot az addigi vívmányok békés kifejtéséért 
s a jó viszony s béke megszilárdítására áldozatul 
hozni. A hírlapok agitatioja s a szélutczai Karczag-
házból kiindult pressio a kiegyezés útjáról leso
dorta az országgyűlését. Itt volt a vész alphája, Vilá
gosnál ómegája. 

Ma az ár sokkal nagyobb. Ki az oka ? A bécsi 
pazarlás ? Nem egyedül; azok is, kik kényszeriték 
Acheronta movere, s ha a kiegyezés lehetlenné 
tétetnék, nem fogják-e az acnerontákat újra 
megmozgatni, nem tudom. De azt tudom, hogy az 
európai pénzhatalom hatalmas szövetséges lenne. 
Mert mióta a franczia forradalom azon hibát kö
vette el,hogyaBourbon-adósságotelfogadtaahelyett, 
hogy a domaineket vetette volna oda a hitelezők-
nek,kiknek addig nem volt egyéb basisuk, s igy a 
fejedelmek és népek hitelsolidaritását inaugurálta: 
azóta az államadósságoknak nem találtak más 
orvosságot a bankerottnál, vagy lehetlenné tenni a 
további adosságcsinálást. A ki tehát akiegyezés 
halogatására agitál, Sibylla könyveit hányja tűzbe. 

Mi czél, mi remény fejében agitálnak ma ? — 

Azon cultus, melynek naponkint tömjéneznek tul, 
még nem világítja meg az utat és módot, melyen 
üdvözül e haza; s ha ott a jelen útjait nem tárják 
fel: a jövő útjait, melyet caliginosa nocte pre-
mis deus, ne rontsák el! Hisz mi is tiszteljük a láng
észt , dicsőségével s rajongó hazaszeretetével; 
de e naponkinti cultus int figyelni a történet azon 
tanúságára, hogy a lángész tervei ritkán sikerülnek, 
a kivitel s nem a tervelés az ő szerepe: mert saját 
tehetségei s lelkesedései mértékével méri a viszo
nyokat. Csoda-e, ha igy az akadályok kisebbeknek, 
s maga a lehetlenség a lehetőség körébe számít
tatik ? Elfogulatlanul nézve : nem ily lehetlenség 
tünik-e fel minden tervben ? 

A múlt tervei felett itélt a sikeretlen ség'. De 
a bizalom várt. Várt éjszak és dél, kelet és nyugat 
felől egy I I . Ottó Bavarust, ki nyeregkápában a 
felajánlott koronával a szenvedések közepett föl
emelje a nemzet ideálját. Nem volt e terv eszmé
jében a lehetlenség? Hisz a ki elég hatalmas 
megküzdeni a Dunáért, az népei vérét, pénzét nem 
áldozhatja ily óriás harezra; a ki pedig nem elég 
erős, e miatt nem fogadhatta el. 

Hasonló lehetlenséggel saturált a másik terv, 
mely azontúl, hogy három hatalmat kellene le
győzni, a fajrokonság uj alakulását hozná magá
val, mi az országot számban és térben gyengitné, 
ráadásul Belgrád- s Bukurestbe vándoroltatná tar
solyban a quotával. 

Legújabban az 1861-ki alapra utaltatunk. 
É n a cserében nem előnyt, de hátrányt látok. Fény
oldal: parlament, mely nem alkuszik, nem áldoz, 
megtartja az elveket — minő^ elveket ? a ki nem 
egyezés elvét! — nem áldoz mást, mint időt. a 
nemzet tönkremenését; parlament, mely nem alkot
hat törvényt, mert nincs ki sanctionálja — h a csak 
a 24ultima ratio nem, mely naponkint ajtaja előtt 
sétál el. Kint adó, melyet nem a parlament szabott, 
executio, idegen érdekek felülkerekedése. Itt 
vannak az 1861-re utalás gyümölcsei, lehetienségei. 

Vagy mutassák ki tisztán, világosan, mint 
mi, mely utón hiszik a nemzetet boldoggá tenni! 
De a homályba burkolt agitatio visszaejtheti 
a nemzetet azon lázba, melynek sorvasztó utóba
jaiból még ki sem épült; s bekövétkezhetik Széchenyi 
jövendőlése: hogy Magyarországot nem a forrada
lom, nem a harezok ölik meg,hanem a különböző né
pek s idegen érdekek hínárjai közt mocsárba vész. 

A kiknek utjai a miénktől eltérnek, azoknak 
egy vigasztalást ád a nemzetjog. 

Vagy jó, legalább eltűrhető lesz, s fejlődé
sünketnem akadályozza a kötendő szövetség: akkor 
nincs ok, miért ne tartson nemzedékről nemzedékre. 

Vagy rósz lesz : akkor vigasztalják magokat a 
természetjoggal, melyetamai állam jogtudósok, Vat-
telésWeaton az államjogtanba ia átvittek, mely »z í 
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mondja: minden államszerződés addig érvényes, 
mig az a szerződők egyikének államéíetfeltételei
vel ellentétbe nem jön: ekkor az önfentartás 
kötelességével előáll a jog azt fentarthatni. 
Régenten e jogot az állam tanból kitörölték ; de 
ma sokat köszönnek neki népek és fejedelmek egy
formán. Ezt jó lesz tul a Lajtán is megjegyezni, hogy 
nekünk is, nekik is azon kell törekedni, hogy a 
kötendő szövetség egyik állam életérdekét se 
sértse. Ez magyarázza meg, miért nem változtatott 
Magyarország a közösügyi törvényen Sadova 
után. Hisz a gyengébb Ausztriától kedvezőbb 
feltételeket lehetett volna kicsikarni! hiszik s mond
ták sokan. Tévedtek: mert minden államszerző
désnek kölcsönösségen kell alapulni. E kölcsönös
ségnek s paritásnak nem elve, de keresztülvitele az 
utolsó írnokig az, a mi hiányzott I. Ferdinánd 
óta; s minden, a törvényben ezerszer megújított, 
de soha keresztül nem vitt elv daczára, daczára 
minden függetlenségi önhittségünknek: maradt Ma-
gyaroszág Ausztria coloniája, mig a kölcsönösség s 
a közkormány együttes kezelése s a politika együt
tes vezetése valódi szövetségtársakká nem lesz. 

Ez irány, e politika az, a mi ellen agitálnak; 
s a hevesi engedelmességfelmondás a mélyen 
elterjedt kór egyes jelenete, mely, mint 1848-ban, 
magára a törvényhozási szabad tanácskozásra, szét
terjedése által pressiot gyakorolhatott volna. 

A kormány mulaszthatlan kötelessége volt 
az engedetlenség megfékezése által az anarchiát 
megelőzni, ép ugy, mint kötelessége lesz a szabad
ságot a szabadság kinövései ellen, a szabad sajtót 
a sajtó féktelensége ellen megótalmazni, nehogy 
mindkettő önmagának gyilkosa legyen. 

A minisztérium eljárását helyeslem. (Helyes
lés jobb felöl.) 

Olgyay LajOS: T. képviselőház ! A szőnye
gen lévő kérdés már hosszasabban tanácskozás 
tárgya, hogysem én a t. házat soká akarnám fi
gyelemre kérni; rövid leszek, és hiszem, hogy igé
retemet meg is fogom tartani. 

Kimondom előre mindjárt, hogy — a mint 
Perczel képviselőtársam utoljára mondta — én ezen 
bonyodalmakból a kimenekülést a nélkül hogy a 
képviselők a szavazásnál bizonyos kényes állásba 
ne jöjjenek, máskép elkerülhetőnek nem tartom, 
mint az által, ha a minisztériumnak hozzájárulá
sával ezen kérdés mellőztetik és a napirendre té
rés kimondatik. 

Én azt tartom, hogy a tárgyalásokból ki
tűnhetett már az , hogy minden képviselő
nek, ha szavazni akar, nehezére lesz állása: mert 
egyfelől kétségtelenül áll az , hogy ezen kérdés 
miniszteri kérdésül, vagyis tárczakérdésül tüze
tett ki, és mivel olyan, a mostani körülmények 
között, azt tartom, kevesen vannak, kik elvállalnák 

a felelősséget azért, hogy e kérdésben kimondanák 
a bizalmatlanságot; más részről pedig, ha valaki 
a képviselők közül a minisztérium eljárásának föl
tétlen helyeslését mondaná ki, összeütközésbe jön
ne — nézetem szerint — törvényes kötelességével, 
mert minden képviselőnek törvényes kötelessége 
az élő és még fenálló törvényeket mindaddig 
meg akarni tartani és megtartatni a végrehajtó 
hatalommal, mig azon törvények rendes, törvényes 
utón nem lesznek megszüntetve. (Helyeslés a szélső 
bal oldalon.) Már pedig az, hogy a 48. törvények 16. 
szakaszából ezen szó : „eddig" ki volna törülve ; és 
hogy ezen szónak ott léte megengedné azt, hogy 
a minisztérium a törvényt magyarázza: megfogni 
nem birom. Ha valaki meg birja fogni, az ő dolga, de 
én azt a magam meggyőződésével összeegyeztetni 
nem tudom. Azt tartom, hogy mindaddig, mig az 
1848-ki törvény 16. czikke azt mondja, hogy a me
gyék a magok jogait, régi jogaikat gyakorolhat
ják, mindaddig a minisztérium ezen eljárását nem 
követhette el. De azt tartom, nincs kétség a fö
lött — miután a t. miniszter úr maga elmondotta 
— hogy nem a törvények betűje és logikája sze
rint történt az eljárás, hanem történt a parla
menti elmélet alapján történt magyarázatból. Már 
pedig azt tartom, t. képviselőház, hogy a végre
hajtó hatalom köréhez a törvény magyarázata 
nem tartozik; és ha ez a végrehajtó hatalom köré
hez nem tartozik, akkor a törvényt minden esetre 
meg kellett volna nekie szigorúan, szorul szóra tar
tani : mert nem osztom azt, a mit Pulszky Ferencz 
képviselőtársam mondott, hogy mi ugy okoskod
nánk , hogy éljen a §, meghal a haza, mert 
igen is meg tudom különböztetni azon esetet, me
lyet ő hozott fel, a mostanitól. Akkor, midőn 
egy megyében két , három komiszárius volt, 
azok rendkívüli esetek voltak. Még a legszigorúbb 
Angolországban is ily esetekben fölfüggesztik a 
habeas-actát. Azon időben, melyre méltóztatott hi
vatkozni, nem is volt indemnity nélkül a miniszté
rium, mert akkor, mikor 48-ban a minisztérium le
mondott és a honvédelmi bizottmány alakítva lett, 
az ennek kezébe adta a hatalmat, és ha ez ki nem volt 
is mondva, a törvény betűje által tettleg át volt adva. 

Azt tartom, ha a kérdés föltételére nézve kettő 
között volna a választás, t. i. vagy kimondani, hogy 
a minisztérium lépjen le, vagy pedig azt, hogy az 
1848-ik évi 16-ik és ugyanazon évi 26-ik t. ez. 
kek szüntessenek meg . . . (Zaj. Eláll!) 

Méltóztassanak megengedni: elkezdettem be
szélni, most már nem állok el. 

Mellőzöm — mert rövid akarok lenni — mel
lőzöm azon kérdést, hogy az 1848-ki 16-ik t. czikk-
ből ki nem magyarázható azon álláspont, me
lyet a cultusminiszter úr itten elénk adott, mintha 

18* 
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t. i. az 1848-ki 16, t. ez.-ket értelmezni lehetne a 
1848-iki alkotmány szerint, mert ezen §.-ban az 
„eddig* szó van ben, nem pedig a „jelenleg" szó. 
Mellőzöm továbbá fejtegetését annak is — csak
hogy rövid legyek — hogy az 1848-ik évi me
gyék nem azon álláspontból nem kivántak utasi-
tástadni, a mely álláspontot a cultusminiszter úr 
tulajdonított nekik, hanem azért, mert a képvise
lőkre nézve, egy kidolgozott rendes törvény ho
zatván, a képviselőválasztás a megyéktől elvétetett; 
ha pedig a megye nem választ követet, kinek ké
szítsen utasítást? Mellőzöm továbbá az aristokra-
tia kérdését; mellőzöm észrevételeimet a megyei 
szervezésről a miniszter úr által mondottakra, s 
halasztóm akkorra, ha majd a megyei kérdés 
szóba jön. 

Azt tartom, hogy miután a megyékre vigasz-
talólag hathat az, a mit mindnyájan örömmel ta
pasztaltunk itten, hogy t. i. a megyék rendezésére 
nézve nem kell attól félnünk, a mitől a megyék 
félni és aggódni kezdettek, hogy t. i. a megyék 
rendezése az ő hátrányukra fog keresztülvitetni 
ezen országgyűlésen, a miből azon csüggetegség 
ered, mely a megyékben uralkodik, miután, mon
dom, a megyék ezen tárgyalásokból azon meg
nyugtató meggyőződést szerezhették magoknak, 
hogy itt a megyékre nézve egyforma kedvező né
zet uralkodik, a mit pedig nem hittem volna: min
dezeknél fogva azt hiszem, a megyék, a mostani ren
dezetlen állapot daczára, nyugodtak lesznek azon 
reményben, hogy a minisztérium mielőbb fog a 
megyék rendezésére nézve előterjesztést tenni, és 
addig hasonló esetek nem fognak előfordulni. 

Tekintetbe véve továbbá azt, hogy a minisz
térium azon kedvező állásban van, hogy bevégzett 
tényekről van most már szó, mert ugy vagyok 
értesülve, hogy miud Hevesben, mint Pesten már 
befejeztetett a dolog; tekintetbe véve továbbá, 
hogy a kormány akkor, midőn látja, hogy a kép
viselő ily kényes és kellemetlen helyzetben van, 
hogy önmagának compromissiója nélkül nem he
lyeselheti eljárását, szintén segédkezet fog nyúj
tani az egyes képviselő állásának könnyítéséhez: 
ezen szempontokból indulván ki, remélem, a minisz
térium hozzájárul ahhoz, mert nagy a különbség 
a között, ha ő hozzájárul, mintsem hogy ellene 
történjék a szavazás, hogy ezen kérdés fölött egy
szerűen napirendre térjünk át. Ezt annál inkább 
remélem, mert ellene egy okot sem hallottam. 

Pulszky képviselőtársunk azt mondotta, a 
magyar nemzet nem simulékony, nem olyan, hogy 
könnyen megadja magát, egyszer hozott határozata 
mellett meg is marad. 

Pulszky Ferencz: Ezt nem mondottam, 
O l g y a y L a j o s : Az állandóság jellem, és ezt 

tisztelem; és a magán, a gavallér életben ilyen 

tulvitt állhatatosság otthonos lehet; de a politiká
ban, a hol államférfiasan kell föllépni, mérlegelni 
kell a körülményeket és azok szerint határozni, 
nem pedig a consenquentiához ragaszkodni. 

É n tehát azt hiszem, itt az alkalma és ideje, 
hogy ezen kényes kérdés, melyet nem is kellett 
volna tanácskozás tárgyává tenni, visszavitessék 
oda, a honnan kiindult, t. i. szűnjék meg a tanács
kozás tárgya lenni, a nélkül, hogy praecedens állít
tassák föl. 

S i m a y G e r g e l y : (Zaj. Szavazzunk! Eláll! 
Elnök csönget.) Azok helyzete, kik a vitatkozásnak 
ilyen előre haladt stadiumábankénytelenek atárgy-
hoz szólani, valóban igen hasonlít azokéhoz, kik 
azon háládatlan munkára vannak kárhoztatva, 
hogy a tarlón böngészve egyes elmaradt kalászo
kat felszedjenek. Indiscretiónak tartanám a tárgy 
ezen előre haladt stádiumában hoszasabban nyi
latkozni, (Heh esés) s ezért a lehető legrövidebbre 
vonom össze nyilatkozatomat. 

Nézetem szerint, t. ház, a minisztériumnak 
nem csak jogai, hanem kötelességei is vannak, és 
szerintem a fönforgó tárgy is épen ezen utóbbi 
szempontból birálandó meg. Mondatott, t. ház, 
hogy a minisztérium felelős még az emberi téves 
fölfogás cselekvényeiből keletkezhető mulasztá
sokért is, és ez igenis talál egy angol publici
stának a miniszteri felelősségről szóló definitiójával; 
de épen ezért, t. ház, bírnia kell a minisztérium
nak egyszersmind azon eszközökkel, melyek meg
kívántatnak , hogy a felelőség lehető legyen : 
mert a ki akarja a czélt, akarnia kell az eszközöket 
is. A miniszteri jogok gyakorlatának s a miniszteri 
kötelességek teljesítésének igenis Scylla és Cha-
rybdis-szerü állásában, kérdem, mit tehetett volna 
a minisztérium a fönforgó tárgyban eszélyesebbet, 
mint hogy jogával, nem ugyan annak szigorú vég
letével élve, egyszersmind kötelességének ele
get tett? Es ha a minisztérium rendelkezésére állott 
eszközök közöl a szelídebbet választotta, ezért 
őt nézetem szerint nem kárhoztatás, hanem elis
merés illeti. 

Nem hagyhatom, t. ház, megjegyzés nélkül 
azt, mit itt különösen kiemeltek a túlsó oldalról, 
mintha a minisztérium nem volna jogositva a 
municipiumok hivatalos cselekvényeinek megbirá-
lására, hanem erre szükséges volna a birói eljárás. 
Én ezen elvet teljességgel nem oszthatom; és kér
dem, ily elv mellett mi válnék a kormányzásból? 
A kormány és a kormányzottak hivatalos cselek
ményei folytonos pör tárgyai lennének s igen sok
szor a legsürgősebb és veszélylyel Összekötött 
tárgyak végrehajtása ad calendas graecas elodáz-
tatnék; és maga a felelősség, mely utólagosságot 
föltételez mindenkor, ily birói ítélet után tökéle
tesen lehetetlenné tétetnék. 
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Én, fc. ház, azt hiszem, hogy hatalom felelő
ség nélkül despotismns, de más oldalról felelős
ség hatalom nélkül nevetséges báb. (Helyeslés.) 

Vegyünk a magán életből egy példát. Ha 
valaki gazdaságának kezelését felelősség terhe 
alatt gazdatisztjére bízza, de más oldalról el
vonja tőle a gazdasági eszközöket, nem csak, de 
egyszersmind elnézi, hogy a gazdasági személy
zet megbízottjának intézkedéseit és rendelke
zését tetszés szerint teljesítse vagy ne teljesítse: 
miként fogja az illető gazda, gazdatisztjével szem
ben, érvényesíteni a feleletre vonás jogát ? 

É n teljességgel mitsem akarok levonni azon 
állítás fontosságából, hogy a munieipiumok való
sággal az alkotmány védbástyái. De engedjék 
meg nekem az ezen állításhoz ragaszkodók, hogy 
viszont én is állithassam, hogy én az alkotmány
nak épen oly és nem kevésbbé erős védbástyainak 
tartsam a miniszteri rendszert és a miniszteri fele
lősséget. (Helyeslés jobb felöl.) 

A miniszteri felelősség, t. ház, két irányban 
nyújt gyakorlati hasznot: egy részről biztosítja 
a nemzetet a koronának önkényes eljárása ellen, 
mit eddig semmi municipium nem biztosított; 
más részről biztosítja az országot magának a kor
mánynak lehető törvénytelen túlkapásai ellen. 

A miniszteri felelősség, a mint a 48-diki törvé
nyeinkben körvonalozva van, igen nagy bizto
síték. Kimondja a 48-iki 3-ik t. ez. 3. §-a, hogy ő 
felsége Magyarországon a végrehajtó hatalmat 
csak is felelős magyar minisztériuma által gyako
rolhatja ; minden rendeletei, parancsai, határoza
téi csak ugy érvényesek, ha magyar felelős mi
niszterei egyike által is aláírattak. A 32-ik §. 
kimondja a miniszterek felelősségét tetteik- és mu
lasztásaikra nézve. A 33-ik §. meghatározza a 
vád alá helyeztetést. A 33. §., a mi legfőbb, kije
lenti, hogy az elitélt miniszterre nézve még ő fel
sége is csak az átalános közbocsánat esetében 
gyakorolhatja a kegyelmezési jogot. I ly szigorú 
rendszabályok mellett, tisztelt ház, azt hiszem, 
minden miniszter kétszer meg fogja gondolni, mi
előtt törvénytelen rendeletet kiad vagy ellenje
gyez. 

Engedje meg a tisztelt ház, hogy Csernátony 
urnák Eger és Kolozsvár városa összehasonlítá
sára vonatkozólag csak egy rövid megjegyzést 
tehessek. Én részemről ezen összehasonlítást tel
jességgel nem látom correctnek : itt nem analóg 
esetek forogtak fen. Maga Eger városa mint tör
vényhatóság működött, tehát okot adott a kor
mánynak a beavatkozásra ; Kolozsvár városának 
pedig egyes választói gyakorolták választási jo
gukat, mit a kormánynak korlátolni semmi joga 
nem lehet. 

Végül mindezekhez járul az, hogy én meg

fontolva, miszerint a jelen, még nem egészen con-
solidált országos állapotban, mondhatnám átme
neti korszakban a minisztériumot eddig is törvé
nyeink és törvényes gyakorlataink által megil
lető jogában maga a helyzet is megtartani paran
csolja — értem a politikai helyzetet — midőn 
kijelentem, hogy a jelenleg hozandó határozat 
által szerintem az országgyűlés semmi oly prae-
cedenst fel nem állithat, mely által a megyék állan
dó rendezésére egy elv lenne praeoccupálva, ha
nem akkorra a törvényhozásnak szabad keze ma
rad fen: én részemről a belügyminiszter úrnak az 
interpellatiókra adott válaszát elfogadhatónak tar
tom. (Helyeslés.) 

Beniczky Gyula: T. ház! Előttem több 
elvtársam oly bőven és tüzetesen szólalt már 
ezen tárgyhoz; annyira megczáfolhatlauul bebizo-
nyitták, hogy a kormány eljárása Hevesmegye 
ellenében nem csak az alkotmányosság átalános 
elveivel s kívánalmaival ellenkezik, de különö
sen positiv törvényeink sorából mostanáig még ki 
nem törölt, világos, félremagyarázhatlak törvénybe 
is ütközik: hogy alig maradna egyéb mondani 
valóm, mint hogy Tisza Kálmánnak igen tisztelt 
elvbarátomnak indítványát teljesen és egész terje
delmében pártolom, ha a vitatkozások folyama alatt 
túl nem terjeszkedtünk volna ezen speciális eset 
megbirálásán, ha egyátalában ezen kérdést vitatva, 
lehetséges volna a municipális autonómiához vagy 
a miniszteri omnipotentiához ragaszkodást, leg
alább indirecte, ki nem fejezni. 

Én egészen röviden azoknak, a kik hazánk
ban a municipális jogok romjain akarják életbe 
léptetni a modern centralisatiot, csak azt kívá
nom mondani: eszközölték volna ki, vagy eszkö
zöljék ki, hogy a mi országgyűlésünk legyen va
lóságos parlament, függetlenül minden idegen be
folyástól és minden beavatkozás mellőzésével ma
ga intézze el országunk ügyeit, rendelkezzék vé
rünk s pénzünk felett; eszközölték volna ki, vagy 
eszközöljék ki, hogy a mi kormányunk ne csak 
felelős, de ő felségét, a magyar királyt kivéve, 
minden más hatalom és befolyás irányában füg
getlen is legyen; (Helyeslés a bal oldalon) eszközöl
ték volna ki, vagy eszközöljék ki, hogy Magyar
országnak legyen nemzeti hadserege, mely nélkül 
biztosított állami léteit én képzelni sem tudok: 
(Helyeslés a bal oldalon) én leszek az első, ki meg
hajlok előttök, s kész leszek a municipális jogok
ból feláldozni annyit, a mennyit a parlamentalis* 
mus vindicál magának. (Helyeslés a bal oldalon.) 
De jelen szerencsétlen helyzetünkben ne vegye 
rósz néven senki, hogy mi a municipiumoknak az 
1848-ki törvények által is épségben tartatni ren
delt jogaihoz szigorúan ragaszkodunk; ne vegye 
nekünk rósz néven senki, ha azokhoz, mint azon 
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garantiák egyik legfóbbikéhez ragaszkodunk, mely-
lyel az 1867-ki XII . t. ez. által oly süppedezó' 
alapra rakott alkotmányunkat támogatni, és idő
vel tán regenerálni is képesek leszünk; ne vegye 
nekünk rósz néven senki, ha azon kormány iránt, 
mely a municipiumok ezen, a törvény által biz
tosított jogait kétségbe vonja, tagadja, és a jelen 
esetben megsértette, ezen kormány iránt — mon
dom — a helyett, hogy az igazság szigorú törvé
nyei szerint bizalmatlanságunkat nyilvánitanók, 
önmegtagadással beérjük azzal, hogy a kormány 
ezen alkotmány- és törvényellenes eljárását nem 
helyeseljük. (Zajos helyeslés a hal oldalon.) 

Borcsány i J á n o s : T. ház! Igen helyesen 
jegyezte meg Pest belvárosnak nagy érdemű 
képviselője, midőn ez ügy fölmerült, hogy ez 
irányban csak a tárgy bővebb megfontolása és 
vitatása után hozzunk határozatot. Magam is azon 
véleményben vagyok, hogy e kérdésnek tüzetes 
kiderítése nem csak a munieipalis jogok kegyelőit 
— mert vannak, a kik kiválólag ilyenekül kivan
nak tekintetni — de a parlamenti kormányrend
szer elvén alapuló miniszteri felelősség tisztelőit 
is nagy részben meg fogja nyugtatni. Az igen tisz
telt képviselő' ár e részbeli óhajtása már eddig is 
nagy részben teljesült: megvitattatott a kérdés 
nem csak terjedelmesen, de a megoldandó problé
ma mellett oly indokok hozattak is föl, oly indo
kok leple is kitakartatott, a melynek betakarva 
maradni sokkal parlamentálisabb dolog lett volna. 
(Helyeslés a jobb „oldalon.) 

A tényállás magában az, hogy egy megol
datlan közjogi kérdéssel állunk szemben, nem le
vén positiv világos törvényünk, mely a megyék 
régi jogait egyenesen megszüntette volna. Az 
1848-iki törvényhozás életbe léptetvén a parla
mentáris miniszteri felelősséget, kormányzatot, a 
megyék korszerű szervezését egy későbbi törvény
hozásnak tartotta fen. De a kérdés, mindnyájunk 
előtt tudva levő okoknál fogva, mindeddig eldön-
tetlenül maradván, Hevesmegye bizottsága most 
ezen helyzetet arra használja fel, hogy oly állást 
foglaljon el a miniszteri felelősséggel szemben, a 
mely a parlamenti kormányzatnak maradandó ér
vényesítését — határozottan kimondom — lehe
tetlenné tenné. Ha vannak a munieipalis életnek kö
vetelményei, melyeknek érvényesítése a közügy 
érdekében kívánatos: épen ugy megvannak igé
nyei a miniszteri felelősségnek i s , melyeket se 
félreismernünk nem lehet, se visszautasítanunk a 
köz szabadság érdekében nem szabad. (Helyeslés 
a jobb oldalon.) 

Igenis áll azon elv, hogy mig valamely tör
vény világosan eltörölve, helyettesítve vagy mó
dosítva nincs, addig az előbbi tőrvényt életben le

vőnek és hatályban állónak kell tekinteni. De vi
szont igaz marad az is, hogy a miniszteri felelős
séget nem azért léptette életbe az ország, hogy az 
arra vonatkozó törvényt egy másik törvénynyel, 
t. i. a municipiumok hatáskörét szabályozóval 
nyilt ellentétbe hozza. I ly irányzatot, ily törekvé
seket az 1848-iki törvényhozásban hasztalan ke
resnénk. 

Ismerek ugyan az államban két egyenjogú 
hatalmat, melyek közt az alkotmány alapelvei sze
rint a souverainitas meg van osztva — e két hatalmi 
tényező egyike a fejedelem, másika pedig az ország 
törvényhozó testülete, annak természetes kifolyá
sával a parlamenti kormánynyal — ; de, hogy e két 
egyenjogú hatalmi tényező mellett még egy har
madik is, hasonló vagy csak megközelitő hatás
körrel fenállhasson, annak én se szükségét, se 
czélszerüségét, se jogosultságát el nem ismerhetem, s 
fenállását az alkotmány követelményeivel össze
egyeztetni nem tudom. (Helyeslés.) 

A mennyiben tehát az 1848-iki törvényekben 
a megyék hatásköre a felelős minisztériummal szem
ben tüzetesen meg nem határoztatott, abból nem 
lehet más következtetést vonni, mint azt, hogy az 
országnak egyenesen kijelentett és a dolog termé
szetéből folyó akarata nem volt más, mint az, hogy 
a municipiumok a felelős minisztériumnak minden 
nem szorosabb megyei ügyben alá legyenek ren
delve. A parlamenti kormány gyakorlatiságá-
nak szempontjából tehát kivánatosnaktartom, hogy 
a megye akár mostani, akár jövendőbeli szervezé
sében mindenesetre csak a felelős miniszteri rend
szernek megfelelőleg működjék. 

Ezt láttam szükségesnek, t. ház, azon álláspont 
némi megvilágosításául fölhozni, a mely álláspont 
nézetem szeidnt a megyéket a felelős miniszteri 
rendszerrel tényleg és jogilag megilleti. 

Én tehát Heves megye jelenlegi magatartását 
nem helyeselhetem, már azért sem, mert azt se 
a felelős kormányzattal, se a népképviseleti kor
mányzás lehetőségével összeegyeztetni nem tudom. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

Mondatott, hogy a kormánynak Heves megye 
irányában követett eljárását ha lehetne is jogi szem
pontból indokolni, de nem lehet igazolni politikai 
tekinteteknél fogva. Ha nem csalódom, Várady 
Gábor képviselő mondotta ezt. Ez annyit jelent, 
hogy a kormány legalább is tapintatlanul járt el, 
midőn Heves megyébe királyi biztost küldvén a 
megyei bizottmány tevékenységét felfüggesztette. 
Nem oszthatom ezen véleményt, mert a közszabad
ságnak egyik alapfeltétele a kormányközegek 
biztos és öszhangzó működése. Nem lehet tehát oly 
rendszabályban s oly eljárásban politikai hibát 
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látni, mely a politikai szabadság alapfeltételével és 
a kormányzás lehetőségével teljes öszhangzásban 
van. Én ugy tudom, t. ház, hogy mielőtt a királyi 
biztos a megyei bizottmány tevékenységét tényleg 
felfüggesztette volna, a megye főispánja felszólí
totta a bizottmányt, vonná vissza előbbi határo
zatát, és csak miután a megye határozottan megta
gadta, de nem csak megtagadta, hanem egyenesen 
óvását jelentette ki ellene, nyúlt a királyi biztos 
azon rendszabályhoz, mely rendszabályokban én 
mind jogi, mind politikai szempontból tökéletesen 
correct eljárást látok. 

Ennélfogva az interpellatiora adott miniszteri 
válaszban tökéletesen megnyugszom és ezt határo-
zatilag is kimondatni kívánom. (Helyeslés jobbról.) 

Szontagh P á l {nógrádi): Tisztelt képviselő
ház ! Vallási és közoktatási miniszter úr csütörtöki 
beszédében kijelentette, hogy a szőnyegen levő 
tárgyat nem tekinti pártkérdésnek. 

Én is azon óhajtásomat fejezem ki, vajha ne 
tekintetett volna az egy oldalról se pártkérdés
nek, mert akkor reménylenem lehet vala, hogy 
az az általam is óhajtott értelemben fog meg
oldatni. 

Ha ugyanis tisztán tárgyilagos szempontból 
biráltatik meg a kérdéses ügy, lehetetlen lenne 
bárkinek is a mélyen tisztelt miniszter urat azon 
elméleti térre követnie, melyet ő magának válasz
tott, hogy azon szokott ragyogó ékesszólása csata
eszközeivel mozogjon. Ertem az elmélet azon terét, 
mely szerint a vita ne arról folyjon, vajon a me
gyék jogkörét körülíró, fenálló törvények épségben 
tartásával járt-e el a kormány a hevesi ügyben, 
hanem arról, mikép kelljen ezen jogkörnek jövőre 
meghatároztatnia, hogy az a képviseleti rendszer 
s erre alapított felelős kormányrendszer keretébe 
a jelenleginél jobban bele illjék. Ezen útra követ
nem a cultusminiszter urat nem lehet szándé
komban : nem pedig kiváltképen azért, mert azok 
közé kívánom magamat soroztatni, kik annak 
idejére, midőn e tárgyról tüzetesen leszen szó, vé
leményük függetlenségét teljes épségben kívánják 
fentartani; mit pedig koczkáztatva látnék akkor, 
ha ezen napi kérdésben előre nem abstrahálnék 
azon kérdéstől, miképen kívánnám a megyék jog
körét a törvényhozás utján jövőre meghatározott
nak látni. 

Az én szempontomból tehát, ez alkalommal, 
nincs és nem is lehet másról szó, mint arról, hogy 
a *• kormány a hevesi ügyben nem hágta-e tul 
hatalmi körének azon korlátait, melyeket neki 
törvényeink, még pedig ugy régibb szokásbeli, 
mint világosan formulázott ujabb törvényeink 
szabnak? 

Nézetem szerint igen is tulhágta azokat. 
Ismétlésbe esném, ha a megyéknek a felsőbb 

rendeletek végrehajtására vonatkozó korábbi gya
korlatára, ha az 1848-iki H L ez. 26 §-ra s a XVI . 
ez. 2-ik §. d. pontjára újból hivatkoznám. 

Kettőt azonban emlitetlen nem hagyhatok. 
Egyik az, hogy, Pulszky Ferencz barátommaz 

ellenkezőleg, a miniszteri felelőséget s a minisz
tériumnak a törvényhozástól nyerhető absolutioját 
nem magyarázhatom oly szélességben, hogy a 
kormánynak szabad legyen, nem praeter, hanem 
contra legem eljárni, bár olyan esetben is. mely
ről biztosan tudná, hogy az együtt levő törvény
hozási test többsége vagy akár unanimitása eljá
rására nézve vele egyet fog érteni, s ha bizonyos 
volna abban, hogy egy vagy más kérdés a meg
változtatásra már teljesen megérett. Mondom, nem 
tartom az ily eljárást jogosultnak, mert ily esetben 
a megváltoztatást forma szerint kezdeményezni s 
a meglevő állapotot forma szerint szükséges meg
változtatni. Mielőtt azonban ez meg-történik, a 
még nem létező állapotot via facti anticipálnia 
nem szabad, de kormányozni kell, kormá
nyozni tudnia kell , azon törvények megtar
tásával (Helyeslés bal felöl), melyek épségben 
léte mellett a kormányzásra felelősség mellett, 
nem mondom , vállalkozott, hanem iukább magát 
elszánta; és ha nem igy jár el, könnyen azon gya
núra is adhat alkalmat, hogy a majdan, kezdemé
nyezése folytán előállított állapotokat, ha akkori 
viszonyaihoz azokat illőknek előforduló esetben 
nem tartaná: azokat ép oly kevéssé fogná respe-
ctálni, mint a jelenben meglevőket, ha azok kel
lemetleneknek látszanak. 

Szinte hallom Pulszky Ferencz barátomat — 
sajnálom, hogy nincs itt — 

Pulszky Ferencz: Itt van ! 
Szontagh P á l (nógrádi): . . . hogy mondja : 

„íme itt a legisticus, az államférfiúi magasabb 
színvonalra emelkedni képtelen prokátori fölfo
gás." Nem igénylek magamnak magas államfér
fiúi fölfogást, különösen nem igénylem, hogy az 
ő vagy bárki más államférfiúi tapasztalataival 
versenyezhessek. De csak azt mondom — s itt 
Bánó József képviselőtársamra is vonatkozom — 
hogy ha valamely kormányférfi gyakran hivatkozik 
Róma consulának azon mondatára: „juro, qnod 
servavi rempublicam," hivatkozik pedig kisebb 
és csekélyebb értékű dolgokban is, az ily államférfi, 
az ily kormány könnyen elkophatik, és akkor nem 
birja teljes tevékenységét kifejteni, midőn a „juro 
quod££-ot a legnagyobb eredmények után kellene 
és lehetne kimondania. (Elénk helyeslés balról.) 

Itt tehát ellenkező eljárás igazolására csak a 
salus reipublicae hozathatnék fel, és, ha jól tudom. 
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még egy positiv törvény 1805-ből a kir. biztosok 
intézményét illetőleg. De mind az 1805-ki tör
vény, mind a salus reipublicae rendkívüli eseteket 
feltételez , melyeket pedig a fenforgó esetben bár
mennyire kerestem, feltalálni nem birok: mert, hogy 
egyebet ne említsek, épen magában Heves me
gyében és egy más megyében is a rendes orvosi 
szerek elégségesek valának, már előbbi esetekben 
oly állapotok meggátlására, minőkre nézve itt a 
legdrasticrsabb egyikéhez látta szükségesnek a 
minisztérium hozzá nyúlni. 

Aztán, valljuk meg, uraim! hogy az a királyi 
teljhatalomra hivatkozás, az avval járó sujtásokkal 
és sallangokkal, süvegfeltevési symbolicus eljá
rással, a király személyes jelenlétét redoleáló ficti-
oval, bizony nem demokratikus szagú, s nem azon 
kormány szinét viseli magán, mely a legszélesebbb 
demokratikus alapnak köszöni származását, s nem 
a népsouverainitás eszméjének, hanem az absolut 
fejedelmi hatalom eszméjének zászlóra tűzését és 
annak magasan lobogtatását látszik feltüntetni, bár 
egyéni nézetem szerint ez esetben inkább csak a 
hatásra, és talán ad terrorem populi számítva. 

Más, mit még mondani akarok, ez: alig mul
tak még el az aranyjuezi szép napok, midőn a 
jogcontinuitásnak mikénti értelmezéséről oly mély
re ható, legalább nekem szivem mélyére hatott 
előadásokat hallottunk: és elfeledtük volna már 
az elvben elismerés, meg a hus és vér szerint élő 
törvény viszszállitás közötti különbségekről hallott 
fejtegetéseket? S ha elfeledtük volna, nem szük
ségképen és a dolog természetéből folyóan kell-e, 
hogy azok ez alkalommal újból eszünkbe jus
sanak , midőn a cultusminiszter urnák fényes, 
de mert fényes, azért kápráztató előadását hall
gattuk , olyan dolgokról, melyeknek tán közel 
jövőben jönniök kell, de melyek még a jelenbea 
nem léteznek ? 

Végzem szavaimat; csak még egy ártatlan 
adomának elmondásával fárasztom önök türelmét. 
(Sálijuk!) E g y velem merőben ellenvéleményü 
barátom azt monda az oktatási miniszter úr elő
adásának hallatára, hogy ő helyesli ugyan a mi
nisztériumnak Heves megye elleni eljárását, de 
nem helyesli a miniszter úr előadásának elveit. Nem 
jellemző mondás-e ez a situatióra nézve, mely a kor
mányrendeletek feltétlen végrehajtását, s nem az 
azt igazolható elveket helyesli ? s kérdem, nem 
volna-e logikailag sokkal jogosultabb csekély egyé
niségem azon nyilatkozata: én sokban szeren
csésnek tartom magamat közoktatási ügyér úr 
nézeteivel találkozhatni; de a hevesmegyei kor
mányeljárást határozottan helytelenítem s Tisza 
Kálmán barátom indítványát pártolom. (Elénk 
éljenzés a bal oldalon.) 

Dapsy Vilmos: T. ház! Annak, hogy a sző

nyegen forgó, különben igen fontos tárgy felett 
oly huzamosan és szívósan vitatkozunk, okát ab
ban kell keresnem, én legalább abban találom azt, 
hogy nincs törvény, mely a megyék hatáskörét, 
szemben a felelős minisztériummal, világosan kör-
vonalozná; ha törvényünk lenne, szükségtelen 
volna a vitatkozás : magát a törvényt kellene fel
olvasni, akár az engedelmességet megtagadó He
vesmegye, akár a törvényt sértett minisztériumra. 

A szőnyegen forgó kérdés, akár miként vizs
gáljuk és taglaljuk, mindig a körül forog, vajon 
helyeseljük-e vagy kárhoztassuk azon eljárást, 
melyet a minisztérium Eger városa, illetőleg He
vesmegye irányában követett? 

Azon észrevételek, melyek a kormánynak 
Eger városa, illetőleg Hevesmegye irányában kö
vetett eljárása ellen felhozattak, három pontban 
foglaltatnak össze. Nehezteltetik ez eljárásban elő
ször az, hogy a minisztérium Eger városának ha
tározatát megsemmisíttetni rendelte; nehezteltetik 
másodszor az, hogy a minisztérium Hevesmegyébe, 
miután az a kormánynak Eger városára vonat
kozó rendeletét végrehajtani megtagadta, királyi 
biztost küldött; végre nehezteltetik harmadszor az, 
hogy a kormány a kir. biztost oly utasítással látta 
el, mely szerint Hevesmegye bizottmányának gyű
léseit bizonyos időre felfüggesztette: és mindezen 
észrevételekből azon következtetés vonatik le, hogy 
a kormány ezen eljárása által a törvényt és tör
vényes gyakorlatot megsértette; ugyanazért in
dítvány tétetett, miszerint mondja ki a ház, hogy 
a kormánynak ezen eljárását nem helyesli. 

A kik az indítványt pártolják, két kérdéssel 
adósak maradtak, adósak maradtak annak kimu
tatásával, hogy jelenleg Magyarországon létezik 
oly törvény, mely a megyéket feljogositotta a kor
mány minden rendeleteinek végrehajtását feltét
lenül megtagadni. (Közbeszólás a bal oldalon: Nem 
minden rendeletről van szó, csak a törvényellene
sekről !)Ha a t. baloldal emberei e tekintetben ne
kem csak egy törvényt képesek felmutatni, szíve
sen lépek nyomukba, szívesen osztom nézeteiket; 
azonban mig ezt nem teszik, engedjék meg, hogy 
indítványukat el nem fogadhatván, annak mind a 
három pontjához hozzá szóljak, mindhárom pontjára 
feleljek. {Halljuk !) 

A mi az első pontot illeti, az eddigi vitatko
zásokban elégtételt találhatott már a kormány 
Eger városa iránt követett eljárását illetőleg, a 
mennyiben ime, már négy napja folytonosan vi
tatkozunk a kormánynak Eger városa irányában 
kibocsátott rendelete felett, és, két szónok kivéte
lével, senki sem volt, ki Eger városának határoza
tát positive helyeselte volna; sőt megforditva, 
maga az indítványt tevő Tisza Kálmán képviselő
társunk is elismeri előadásában, hogy mindenben 
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nem helyeselheti, a mit Eger vámosa tett; és én tö
kéletesen osztom nézetét, s azt azzal egészitem ki, 
hogy a mi nem helyeselhető Eger városa eljárá
sában, azt a kormánynak rendreutasítani nem csak 
joga. de kötelessége is volt: kötelessége volt ezt 
tenni Eger városa iránt, annyival inkább, mert 
kétséget sem szenved, hogy Eger városa tüntetni 
akart 'A kormány, az országgyűlés többsége ellen, 
tüntetni akart a már meghozott és koronás fejedelem 
által szentesitetttörvények ellen, és ezen tüntetést ak
kor követte el, midőn már tudva volt, hogy a kor
mány felelősségénél fogva a váczi levél ismeretes 
passusát a törvény és fejedelem iránti hűségbe ütkö
zőnek jelentette. I ly tüntetést, hogy a kormány 
el nem szenvedhet, nagyon természetes, és ebből 
következik, hogy maga azon eljárás, melyet a 
kormány követett, se törvényt, se törvényes gya
korlatot nem sértett. Hogy törvény sértve nincs, 
azt az előttem szólottak oly bőven kifejtették, hogy 
én azok előadását ismételni nem akarom; szó
lok tehát csak második részéről a dolognak, arról 
t. i., vajon a törvényes gyakorlat megsértetett-e a 
kormány intézkedései által. Ezen kérdésre azt 
mondom, hogy nem sértetett meg : ugyanis a kor
mány, felügyeleti jogánál fogva, a 48-ki évet meg
előző időben is gyakorlatában volt azon jognak, 
hogy a hozzá fölterjesztetni kellett jegj zőköny-
vekben mindazt, a mit a rend és a törvény ellen 
levőnek talált, módosította, megváltoztatta, illető
leg megsemmisítette. Épen ezen folytonos gyakor
lat gyengíti meg a túlsó oldalról többször előho
zott azon ellenvetést is, hogy miért nem állította a 
kormány a bűnösöket a biró elé, ha Eger városa 
eljárásában törvénysértést látott. Ezen ellenvetés
re többen feleltek már az előttem szólottak közül, 
következéskép azok észrevételeit ismételni nem kí
vánom. Az egyet azonban meg* kell e pontnál je
gyeznem, miszerint nincs törvény, mely a tanács
kozó testületeket, mint ilyeneket, határozataikért a 
büntető bíróság elé rendelni határozná. Majd 
annak idejében, ha a megyék szervezéséről és a 
községek rendezéséről leend szó, igen fontos kér
désnek fogom találni még akkor is azt, vajon el
határozandó legyen-e az , miszerint a megyei és 
községi testületek, mint ilyenek, határozataikért 
büntető bírák elé legyenek állitandók, mondom, 
felette fontosnak tartom ezen kérdést, és épen 
azért, mert igen fontos, nagyon csodálkozom, hogy 
a túlsó oldali szónokok épen per exeerpta. per tan-
gentem akarják ezen igen fontos kérdést itt eldön
teni. A törvényes gyakorlat az volt, hogy a köz
igazgatási utón hozott határozatokat a felsőbb ha
tóság, régebben a helytartótanács és a 111. udvari 
kanczellária mindig közhatósági utón változtatta, 
erősítette vagy semmisítette meg. Ez levén a foly
tonos gyakorlat, midőn a kormány Eger városa 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . V. 

irányában ugy járt el, azt hiszem, se a törvényt, 
se a törvényes gyakorlatot nem sértette meg. 
Ugyanazért én a kormánynak ezen pontbeli eljá
rását tökéletesen osztom és helyeslem. 

A mi a második pontot illeti, ezen pontnál is 
elismerte Tisza Kálmán képviselő úr azt, hogy azt 
sem lehet mindenben helyeselni, a mit Heves vár
megye tett; elismerte továbbá azt, miszerint a 
múltban is gyakorlatában volt a kormány annak, 
hogy kir, biztosok közbejöttével szerzett érvényt 
azon rendeleteinek, melveket az illető törvénvha-
tóságok végrehajtani megtagadtak. Ezen elis
merés után, azt hiszem, nem szükség tovább bizo
nyítgatnom azt, hogy a kormány akkor, a midőn 
Heves vármegyébe kir. biztost küldött ki, azon 
tekintetből, hogy a végrehajtatni megtagadott ren
deletnek érvényt szerezzen, törvénytelenséget 
teljességgel nem követett el. A mit a kormány 
Heves megye irányában tett, és azt, a mit ismét 
Heves megye tett a kormánynyal szemben, oly 
hiven adta elő Somssich Pá l képviselőtársam teg
napi remek beszédében, valamint oly jelesen értel
mezte azt is, miben áll tulajdonkép a megyék fel
írási joga , és kimondotta akkor azt is, hogy az 
által, hogy a törvényhatóság a kormány rende
leteinek végrehajtását minden feltétel nélkül egy
szer mindenkorra megtagadta, az engedelmességet 
is megtagadta. Azon sérelmeket, melyek a kor
mány által Heves megye irányában és vi
szont Hevesmegye által a kormány irányában el
követtettek , ismételni nem akarom; meg kell 
azonban az előadottak után mondanom a követ
kezőket. Világos azon eljárásból, melyet a kor
mány követett, hogy a kormány a graduális eljá
rást Heves megye irányában is követte, mert leg
inkább ezen okból volt a kormány eljárása meg
támadva, hogy a régebben szokott graduális eljá
rást meg nem tartotta, hanem dracói szigorral járt 
el. Miután Somssich Pál képviselőtársam eló'adásá-
ból kitűnik, hogy a graduális eljárást a kormány a 
régi rendszer szerint megtartotta; ellenben világos, 
hogy Heves vármegye egyszer mindenkori-,', 
megtagadta a kormány rendeletének végrehajtá
sát, szóval, hogy az engedelmességet felmondotta: 
természetesnek, sőt elmaradhatlan következésnek 
tartom azt. miszerint a kormány Heves vármegyébe 
kormánj^biztost küldött. E szerint magában azon 
tettben, hogy Hevesmegyébe kir. biztos lett küldve, 
se a törvény, se a törvényes gyakorlat sértve 
nem levén, a kormány e részbeli eljárását tökéle
tesen helyeslem. (Hehjeslés a jobbon.) 

A mi végre az utolsó pontot illeti, melyre mi
nél kevesebben tettek észrevételeket, e tekintetben, 
ha Nyáry Pál úr elveit kellene követnem: elég len
ne e pontbeli nehézségre azt felelnem, hogy miután 
nincs törvény, mely megtiltaná a kormánynak azt, 
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hogy a bizottságok üléseit bizonyos időre felfüg-
geszsze , a kormány positiv törvényt nem sértett 
akkor, midőn királyi biztos által Heves megyének 
gyűléseit bizonyos időre felfüggesztette. He én 
ezen argumentummal egyátalán élni nem akarok; 
én a Heves vármegyében kifejlettek természetes 
és elmaradhatlan következményének tartom azt, 
hogy a királyi biztos Heves vármegye bizottságá
nak üléseit bizonyos időre felfüggesztette. Ugyan
is mindaddig, mig Heves megye állandó bizottsága 
ülésezett, azon tisztelet- és felelősségnél fogva, 
melylyel minden tisztviselő a megye határozatai 
iránt viseltetni tartozik, lehetlenné vált, hogy He
ves vármegye tisztviselői, szemben a föntartott 
határozattal, a kormánynak Eger városa iránt ki
adott rendeletét végrehajtsák. El kellett tehát min
denek előtt háritani azon akadályt, mely a tisztvi
selőket a kormány rendeletének végrehajtásában 
gátolta. Az akadály a megyei bizottság ülésezése 
volt, következéskép természetesen meg kellett 
szüntetni ezt addig, mig a kormány rendeletét a 
tisztviseló'k végrehajtották. Különben minthogy 
belügyminiszter úr fölvilágositásával világossá lett 
az, hogy a kormány nem szándékozik Heves me
gye bizottságát örök időre föloszlatni (Zaj), hanem 
csak addig, mig a kormánynak Eger városa irá
nyában Heves megyéhez indított rendelete fo
ganatosítva lesz: részemről a kormánynak ezen 
nyilatkozatával teljesen megnyugtatva találom 
magamat, és igen is túlságosnak találom azon ag
godalmat, mely a túloldalról a megye autonómiá
j a tekintetéből azon szempontból hozatik föl. mert 
a kormány megkezdett eljárása által, azt hiszi, 
az alkotmány védbástyái egyenkint fognak romba 
döntetni. 

Szivemből üdvözlöm mindazokat, kik a me
gyei institutiót, vagyis az önkormányzatot föntar-
tani, és azért síkra szállani készek. En is megyei 
ember vagyok, s szivemhez nőtt a megyei élet, és 
ha e háznak minden tagja hajlandó volna a mi
niszteri felelősségnek áldozatul hozni a megyei 
életet, és ha magam fognék is maradni, soha. ah
hoz járulni nem fognék, hogy a miniszteri felelős
ségnek a megyei önkormányzatot áldozatul hoz
zuk. Örömmel ismerem el, hogy a megyék a múlt
ban ugy, mint a jövőben alkotmányunk védbás
tyái. De, uraim, mikor megemlékezünk a megyék
ről, mint védbástyákról. nem lehet akkor megfe 
ledkeznünk magáról a várról: az pedig nem más, 
mint az alkotmányos önkormányzat. Ugyan he-
lyeselhetnők-e azt, hogy ugy és addig védelmez
zük a bástyát, mig e védelem mellett maga a vár 
légbe röpittetett ? (Helyeslés jobb felöl.) 

Összevonván beszédemet, miután én a kor
mánynak mind Heves megye, mind Eger városa 
irányában követett eljárásában se a törvényt 

! se a törvényes gyakorlatot sértve nem látom: a 
. miniszteri eljárást helyeslem, és csakis azt tudom 
; helyeselni. (Zaj. Szavazzunk!) 
; P a t a y I s t v á n : Tisztelt ház! (Halijuk! Hall-
! juh!) Kegyes engedelmökből a mostan szőnyegen 
; forgó tárgy fölötti tanácskozásunk modorára nézve 
; meg kell jegyeznem, hogy az a ház méltóságához 
i nem illő és e házon kivül mindkét részen a keserű 
1 gyümölcsöket meg is szülte. (Nayy zaj é; de-
[ rültség.) 
j Most pedig — röviden, mint szoktam — a 
i tárgyhoz szólok. 

Azok közöl, kik az országgyűlés kezdetén kö-
! veteknek elválasztattunk; alig van egy e teremben, 
| a ki vagy önszántából magát ajánlani óhajtván, 

vagy mint én, ki népgyűlés által szóiittattam föl, 
programmot ne készített vagy mondott volna el. 
(Zaj.) És a melyeket szerencsés voltam olvasni. 
azokban mindenütt a főbb pont a 48-iki törvények 

j szűzies megőrzése, sőt, ha lehetséges, tovább fej-
I lesztése volt, s erre fektették a súlyt. Es én mégis 
i fogom tartani ezt, még ha Damokles kardja függ 
] is fölöttem. 

Uraim! hogy a miniszteri bureau emberei, a 
! kiktől itt az ideje, hogy megszabaduljunk.. . 
; (Nagg derültség.) És meg is fogunk tőlök szaba-
j dúlni, ha beadott törvényjavaslatunk, mely szerint 
j hivatalnok és követ egy személyben ne lehessen, 

napirendre kerül, és akkor majd fölkérjük azokat 
az urakat, hogy Cicero pro domo ne beszéljenek. 
(Nagy derültség.) Úgyis, kérem, minden okos 
ember átláthatja (Nagy derültség), hogy a ki a bu-
reaubanjó tanácsos, (Zaj) az bizonyára rósz követ 
(Nagy zaj és derültség), mert egy időben két urnák 
nem lehet megelégedésre szolgálni. Egyet minden
esetre teljesíthetnek: hogy a gázsit mindkét rész
ről fölvehetik; a mit, ugy hiszem, pontosan is tel
jesítenek. (Nagy zaj és derültség.) Hogy, mondom, 
a bureauk hivatalos emberei mestereik mellett sza-

t váznak: ezen nem csodálkozom; de hogy azon fér-
] fiak, kik magokat függetleneknek hirdetik, sőtma-
i gokról azt is mondják,hogy szabadelvűek, kik már 
[ az opportunitás szempontjából a vért és pénzt föl-
j áldozták, most az alkotmány szentélyéhez nyúlnak, 

és annak védbástyáit le" akarják rombolni, (Zaj. 
Jobb felöl: Ki akarja lerombolni? Eláll!) ez nekem 
nagyon fáj ; és azoknak fülébe súgom, hogy nem 

i igen grata personák már városon kivül s a választó 
; kerületekben. 

Trefort Ágoston.- Az az ő dolguk. 
! P a t a y I s tván : Tetszik szólani ? (Átalános 
! nevetés.) Tessék magát fölíratni. 

Én, aki független vagyok mind alulról, mindfe-
j lülró'l, a kinek nem kell se hivatal, searanysarkantyu 
! (Nagy zaj) s a legfelsőbb előtt sem rettenek meg soha* 
[ most is nyíltan és ünnepélyesen a minisztériumnak 
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eljárását nem csak törvénytelennek, hanem veszé
lyesnek is mondom, és határozottan az eljárás el
len szavazok. (Ataldnos nevetés.) 

Vadnay L a j o s : T. képviselőház ! Miután 
igen sok oldalról meg van már vitatva a tárgy, én 
tisztán a kérdésre szorítkozva fogom lehető rövid
séggel előadni nézeteimet. (Halljuk!) 

Magam is azok közé tartozom, a kik a me
gyei élet iskolájában növekedtek, s a kiknek volt 
módjuk és alkalmuk megismerkedni a megyei rend
szer fény- és árny-oldalaival. Én is az alkotmány 
védbástyáinak tekintettem mindig, és fogom te
kinteni ezután is a megyéket; de sajnosán láttam 
a védbástyákon tátongó azon rést is, a melyen sza
badon járhattak ki és be elleneink, s nem egyszer 
ingatták meg erősségünk alapköveit a nélkül, 
hogy meggátolhattuk volna: nem gátolhattuk 
pedig azért, mert nem volt felelősség, s a felelős
ség hiánya képezte Achilles-sarkát a megyei rend
szernek. Nem volt más fegyverünk, mint a fölirási 
jog, irtunk föl gyakran, volt is rá elég okunk és 
alkalmunk, s irtunk sokszor olyatén hangon is, a 
mely alkotmányos országban fejedelem és nemzet 
között alig lett volna engedhető. De mindamellett 
a fejedelem palástjába burkolózott tanácsosok 
előállottak mindannyiszor egy-egy dörgő parancs
csal a király nevében, s elődeink sokkal eszelye-
sebbek voltak , hogysem tanácsosnak vélték 
volna egyes alkotmány-sértésekért koczkázíat-
ni a megyei önkormányzat jótéteményeit: lőn te
hát belőle gravamen; s országgyűlésről országgyű
lésre erőt és időt pazarolva, folyt az elkeseredett 
meddő csata a hűtelen tanácsosok tetteiért a feje
delem ellen, azon fejedelem ellen, a ki megkoro-
aáztatásakor ünnepélyes esküt tőn, hogy maga is 
szentül megtartja s másokkal is megtartatja az 
alkotmányt. 

És mégis, e lényeges hiánya mellett is, te
kintve viszonyainkat, tekintve összeköttetésünket 
— ha nem érhettük volna el azt, a mit elértünk 
most, és ha csak e kettő közöl lehetett s kellett 
volna választanom, tudniillik vagy felelős minisz
tériumot municipium nélkül, vagy municipiumot 
felelős minisztérium nélkül: én annyira municipá-
lis érzelmit vagyok, hogy inkább választottam 
volna a municipiumot. 

Igen természetesnek fogja tehát találni a tisz
telt képviselőház, hogy most, miután az 1848-ki 
törvények alapján viszszanyertük a felelős kor
mányt s befalaztuk a védbástyák réseit, én két
szeresen ragaszkodom a megyei autonómiához: j 
mert teljesen meg vagyok győződve, hogy a fele- I 
lős minisztérium, a megyék ellenőrködési joga föl- | 
fással, illetőleg fölterjesztéssel az országgyűlésre, 
s e kettő között egy hatalmas parlament azon 
tényezők, a melyek példányképét fogják egykor 

fölmutatni olyan alkotmányos szabadságnak, a 
minővel kevés nemzet dicsekedhetik. 

E tényezőket kellő öszhangzásba hozni — a 
mit közeljövőben mellőzhetetlen szükségnek tar
tok — a törvényhozásnak leend föladata; s ehhez 
redékesen szólni ugyan lehet, de nem tartom szo
rosan a kérdésre tartozónak. 

Én tehát tisztán a kérdést fogom föl. (Hull-
juh!) 

A kérdés az : vajon helyesen járt-e el a mi
niszter Heves megye ellenében? 

Az, hogy a miniszteri eljsrás helyes-e, vagy 
helytelen ? szerintem három szempontból Ítélen
dő meg: 

1) nem sértett-e eljárásával olyan lényeges 
jogot, a mely a fönálló törvények és gyakorlat sze
rint teljesen megilleti a megyét ? 

2) volt-e oka, volt-e motívuma az eljárásnak 
a megye korlátozásában ? és 

3) nem használt-e a minisztérium törvényte
len eszközt a maga eljárásában akkor, a mikor ki
rályi biztost alkalmazott? 

A mi az elsőt illeti: én nem tudok, s ugy hi
szem, más sem igen tud olyan törvényt, a mely 
arra jogosítaná a megyéket, hogy a kormány-ren
deleteket egyszerűen félretehessék, vagy a kor
mány-rendeletek végrehajtását egyszerűen megta
gadhassák. A megyéknek van joguk fölírni, de 
nem félretenni: e kettő között pedig lényeges a 
különbség. A midőn Heves megye, a fölirási jog 
helyett, egyszerűen megtagadta a kormány-rende
let teljesítését, olyan jogot akart gyakorolni, mely 
a fönálló törvény és gyakorlat szexánt nem illeti 
meg a megyét se jogilag , se gyakorlatilag: 
mert az 1848-ki törvény egy szemernyivel sem 
ad több jogot a megyéknek, mint a mennyivel 
azok 1848 előtt birtak. És igy, midőn a miniszter 
igénylett félretevési jogában korlátozta a megyét, 
olyan jogban korlátozta,amely se jogilag, segyakor-
latiíatilag nem illeti a megyét, jogsértést tehát eljá
rásával nem követhetett el. Azok is, a kik némi
leg pártolnák Heves megye tettét, egy kis logikai 
hunyorítással, mellőzik a megtagadás védelme: 
és csupán a fölirási jogsértést emlegetik; holott a, 
miniszter nem a fölirási jogot, hanem az igénylett 
megtagadási jogot korlátozta. {Ugy van ! jobbról.) 

A második kérdés : volt-e oka, volt-e motívuma 
az eljárásnak a korlátozásban ? — Itt a váczi levél 
kérdéses passusának az értelmezésébe kellene bocsát
koznom : de nem cselekszem,, mert ez nem tartozik 
a jelenleg fenforgó kérdéshez. Itt csupán publico-
politicus és tapasztalati szempontból kell és lehet, 
véleményem szerint, kiindulni. Meglehet, megen
gedem, hogy a kérdéses passus különbözőleg ér
telmezhető ; azt is megengedem, hogy a kérdé
ses passus vehet föl lágyabb, vehet föl kémé-
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nvebb magyarázatot; de az mindenesetre tagad
hatatlan, hogy a nagy száműzött kétértelmű sza
vai, az azokat megelőző és követő tételekkel egybe 
vetve, teljességgel nem fokozták a dynastia, a ko
ronás király és a magyar királyi minisztérium 
iránti bizalmat, s átalában nem növelték a szentesi
tett uj törvények iránti tiszteletet a népben. Már 
pedig alkotmányos országban a fejedelem és tör
vény iránti tisztelet valódi talapzata és biztosítéka 
az alkotmányos szabadságnak. Ezt a tiszteletet 
föntartani, ezt a tiszteletet megóvni, ezt a tiszteletet 
megrenditeni nem engedni, kötelessége minden ál
lamban minden kormánynak, főleg pedig a felelős 
kormánynak. Volt tehát oka, volt motívuma az el
járásnak. 

Mondatott ellenvetésképen, hogy nem is 
volt már helyén az eljárás, mert ha kezdetben 
nem látta a miniszter veszélyesnek a levelet, az 
későbben sem vált veszélyesebbé. Ebben nem 
nyughatom meg. Miért nem lépeti föl hama
rább a minisztérium V azért-e. mert nem látta kez
detben veszélyesnek, vagy lehettek talán más 
okai is ? azt most nem keresem ; sőt megengedem 
azt is, hogy talán nem ártott volna hamarább is 
föllépnie; de már abból, hogy a miniszter nem 
látta kezdetben veszélyesnek, teljességgel nem 
következik, hogy eljárása helytelen, ha későbben 
veszélyesnek találta. 

Mondatott az is , hogy nem volt időszerű az 
eljárás, mert a levél szót, gondolatot, véleményt 
tartalmaz, a mely nem szült tettleges eredményt. 
Igaz, hogy nem szült physicai tettleges ered
ményt, s ezt a nemzet higgadtságának és dicsősé
gére rovom föl; de azt is tudom, hogy szült igen 
nagy tettleges szellemi mozgalmat. Ne feled
jük, uraim, hogy eszme a szülő-anyja a tetteknek. 
A gondos háztulajdonos előre készen tartja a 
fecskendezőt, ha tűzveszély környezi: lehet, hogy 
nem használja mindjárt ; de használnia kell, ha 
már füstöl a ház; későn használná akkor, a mikor 
lángba borul a ház fedele. A régiek sem ok nél
kül mondják : „principiis obsta, sero medicina pa-
ratur." (Hdyedés a jobb oldalon.) 

A harmadik kérdés: nem használt-e a minisz
ter törvénytelen eszközt a maga eljárásában akkor, 
amikor királyi biztost alkalmazott? — Én, uraim, 
sohase voltam nagy barátja a királyi biztosok kikül
detésének, és nagyon óhajtom , hogy ez mind 
gyérebben alkalmaztassák: de a jelen esetben mégis 
kénytelen vagyok azon véleményemet kimondani, 
hogy a minisztérium ezen eljárása által nem sértett 
törvényt. Tudtommal nincs törvény, mely a ki
rályi biztos küldését törvénytelennek mondaná; 
de nem is mondhatja, mert akkor megfosztaná a 
kormányt, a végrehajtó hatalmat igen sok esetben, 
kivált szemben a törvényhatóságokkal, a köztök 

fölmerültető viszályok kiegyenlítése eszközétől. 
A fölhozott 1805-ki V. tcz. állitásom mellett szól. 
Igaz, hogy ebben az mondatik, hogy királyi biz
tos csak a szükség esetében küldessék ki; de azt 
hiszem, a Heves megye által követett eljárás, te
kintve a jelen átalakulási kényes állapotot, nem 
tartozik a rendesek közé: itt tehát a szükséff fon-

• 
forgott. Egyébiránt a királyi biztosok kiküldeté
sét illetőleg, emlékezzünk viszsza az 1822-ki ese
ményekre, az akkori törvénytelen adókivetés és 
ujonczállitás körül elkövetett erőszakoskodásokra. 
Nagy volt akkor a zaj, lárma és elkeseredés az 
egész hazában, és méltán. Következett rá az 
1825-ki országgyűlés : nagy volt e tárgyban a tö
rés, magam is tanuja voltam. De nem emlék
szem, hogy a legszabadabbelvü követ is elvileg 
támadta volna meg a királyi biztos küldése tör
vényességét. Nem az volt a sérelem, hogy királyi 
biztosokat küldöttek, hanem sérelem volt az ügy, 
melyben királyi biztosokat használtak és a királyi 
biztosok magukat vak eszközöknek használtatni 
engedték; sérelem volt az ügy, mely élet-erébe 
vágott az alkotmánynak. Olvassa meg bárki az 
1827 ki 3. és 4. törvényczikkelyeket: azokban egy 
szó említés sincs a királyi biztosokról, vagy a 
királyi biztosok küldése törvénytelenségéről.; ha
nem van a megsértett törvényekről, a melyeket 
akkor újra megerősítettek. 

Felhozatott még azon. már mások által is fel
emiitett ellenvetés, hogy a miniszter, ha küldött is 
királyi biztost, nem volt helyén fölfüggeszteni a 
gyűlések tartása szabadságát. Ha a miniszter ön-
kényileg s tetszéséig függesztette volna föl, magam 
is helytelennek mondanám az eljárást; de hogy 
fölfüggesztette addig, míg érvényt szerezhet rende
letének, az nagyon természetes: mert nem enged
tette meg , hogy folytonos gyülésezéssel reactiokra 
s akadályokra szolgáltasson alkalmat. Egyébiránt 
nem is lehet e részben aggodalom, miután tisztelt 
miniszter úr teljes alkotmányos szellemben nyilvá
nította, hogy mihelyt be lesz végezve az ügy, leg
nagyobb örömének fogja tartani , hogy a gyűlés 
termeit ismét megnyittassa. (Helyeslés jobb felöl.) 

Felemlittetett több képviselőtársam által azon 
ellenvetés is, hogy az alkotmányos szabadsággal 
meg nem egyeztethető az, hogy valaki, annyival ke-
vésbbé hatóság politikai szabadságától megfosztas
sák mindaddig, mig a tett felett biró nem ítélt- Már, 
méltóztassanak megengedni, ez azon erősségek közé 
tartozik, melyekről a logikában azt szokták mon
dani, hogy sokat bizonyítanak. Közigazgatásídol-
gokban ugyanis, kivált az ország közbékéjét és 
köznyugalmát tárgyazó ügyekben, ezen elvet még 
semmiféle alkotmányos nemzet el nem fogadta; de 
más részről mi következnék ebből? Hiszen akkor 
az ország felháborított csöndessége ellen alakxdt 
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titkos társulatokat, összeesküvőket nem lehetne 
mindaddig politikai szabadságukban korlátozni, 
mig minden egyes tagjaik annak rendje sze
rint perbe nem fogatnak, ki nem hallgattatnak és 
a bíró reájuk az ítéletet ki nem mondja. Már, mél
tóztassanak megengedni, ily erősségről el lehet mon
dani, hogy ennyire kiterjeszteni az alkotmányos 
szabadságot, egyértelmű volna a szabadossággal. 

Mondottjaiinat összevonva, miutáu a miniszteri 
eljárás nem sértett olyan jogot, a mely a fenálló 
törvények szerint megilletné a megyéket; miután 
volt oka, volt motívuma is az eljárásra; és miután 
nem használt törvénytelen eszközt akkor, a mikor 
királyi biztost alkalmazott s ideiglen fölfüggesztette 
a gyülekezést: kimondandónak vélem, hogy igen 
tisztelt képviselő társam Tisza Kálmán úr indít
ványával ellenkezőleg, a képviselőház helyesli a 
miniszter eljárását. (Helyeslés a középen. Szavazzunk!) 

I v á n k a I m r e : Tisztelt ház! Mindenek előtt 
egy észrevételt bátorkodom tenni, és ez abban cul-
minál, hogy ha minden egyes közjogi kérdés felett 
még öt napot fogunk vitatkozással eltölteni, való
jában alig fogunk hozzá jutni, hogy az osztályok 
munkálataikat bevégezzék. (Felkiáltás: Igaz! He
lyes ! Szavazzunk!) Én részemről, ha azok, kik utá
nam fel vannak irva, elállanak, eílállok a szótól. 
(Helyeslés. Szavazzunk !) 

Gajzágó Salamon jegyző: Lázár Kálmán 
gróf! 

Lázár Kálmán gr.: Elállók föltételesen. 
Dimitrievics Milos jegyző: Nagy ignáez! 
N a g y Ignáez í Föltételesen elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző: Bánó Miklós! 
B á n ó M i k l ó s : Föltételesen elállók. 
DimitrieviCS MilOS j e g y z ő : Böszörményi 

László! 
Böszörményi László: T. ház! (Nagy zaj. 

Eláll!) Én el nem állhatok a szótól, (léhát Ivánka 
következik !) 

Ivánka I m r e : Átadom a szót Böszörmé
nyinek. 

Böszörményi László: T. ház! Én nem 
tudom, sőt tagadom is, hogy joga legyen valaki
nek az átadott szólási jogot igénybe venni (Közbe
szólások : Van joga!) a nélkül^ hogy beleegyezzenek, 
a kik előtte voltak fölirva. Én még nem követke
zem a sorban, előttem ezen oldalon is Nagy Ignáez 
van fölirva; de ha az illetők beleegyeznek, szólani 
fogok. (Halljuk!) 

T. ház! Sajnálom, hogy bevezetéssel kell 
kezdenem szavaimat, a mi nem szokásom; hanem 
épen Ivánka Imre barátomnak a tárgyalás bezárása 
iránti fölszólalása folytán kell megemlítenem, mi
szerint teljesen osztom t. cultuszminiszter urnák 
azon kijelentését, hogy alig kerülhet e ház tanács
kozása alá egy-egy fontosabb kérdés, mint a jelen-

I légi. Én ugyan nem azon szempontból tartom ezt 
fontosnak, mint cultusminiszter úr: mert tagadom, 
hogy a ház e speciális esetnél érvényesen mond
hasson véleményt vagy épen határozatot a minisz
teri felelősség elve és megyei rendszer közti vi
szonyra nézve; hanem azért, mert a megyei önkor
mányzat sérelme forog fön. És mivel fontosnak 
tartom a kérdést, nem látom elvesztegetve az időt, 
a mit az e fölötti tanácskozásra fordítunk, és nem 
látom át, hogy annyira szükséges legyen sietnünk, 
a mint azt Ivánka képviselő úr véli. 

Most a ház engedelmével legelőször megjegy
zem, hogy nem csak helytelennek nem tartom azt. 
miszerint főleg ily fontos kérdéseknél a szólók tá
volabb érveket is keresnek állításaik támogatására; 
sőt egyenesen jogosultnak tartom ezt, csakhogy 
azon, bár távolabb érvek mégis a kérdés indokolá
sára, földerítésére vonatkozzanak. 

Hanem ha az eltérő beszédek magúval a kér-
déssel majd semmi összeköttetésben nincsenek, 
csak is jóformán egyenes denunciátíóra, gyanúsí
tásra czéloznak: az ily eljárást e házban nem tar
tom jogosultnak. 

Megengedem a cultusminiszter úr előadása 
foytán, bár jogosan tagadhatnám, hogy egyes con-
cret esetnél is a törvénynek nem csak betűjéből le
het okoskodni, hanem tekinteni kell szükségkép a 
törvény szellemére i s ; azt is megengedem, hogy a 

j törvényhozók szándékát tekintetbe kell venni: mert 
| hiszen mihelyt a törvény szellemére figyelmezünk, 
j ebben már egyúttal benne foglaltatik az is, hogy 
| tekintetbe veszszük a törvényhozó szándékát. Mind-
j ezt én elfogadom ezúttal; elfogadom még egyene-
! sen azon specificua kérdést is, hogy a kormányzati 

felelősséggel összefér-e, vagy nem a megyéknek 
eddig gyakorlott jog-a ? t>e én természetesen nem 
azon feletetet fogom ezen kérdésre adni, mitt. cul-

• túsz miniszter úr méltóztatott, hogy t. i. nem fér 
össze; hanem azt mondom, igen is összefér. 

| A közelebbi időkben sajátságos jelenetekkel 
j kellett találkoznunk alkotmányos küzdelmeinkben: 

főleg egy év óta nagyon előtérbe jutott egy törek
vés, t. i. minden tehetséggel kimutatni akarni azt, 
hogy nekünk a múltban nem volt alkotmányunk, 
csak lesz alkotmányunk. (Jobbról ellenzés.) 

Méltóztassanak megengedni, az nem csak itt 
a házban foglalt tért, hanem az irodalomban is. 

Itt e házban és épen a túlsó oldalon nagyon 
i erősen vitattatott előbbi törvényeinkből, ami igen 
föltűnő, hogy az uj alkotmány alapjai, a közös 
ügyek a mi előbbi törvényeinkből folynak, és hogy 

I ez uj alkotmány igen czélszerü. Mondatott ugyan, 
| hogy ez áldozattal lesz elfogadva; de többször 
i mondatott, hogy nagyon czélszerü. 

Hanem ezen törekvésnél még feltűnőbb az, 
i hogy valamint a közös ügyeknek elfogadtatását 
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főkép a 48-iki törvényekből igyekeztek sokan in
dokolni, ugy most a megyei jogok korlátozását 
ismét a 48-iki törvényekből igyekeznek bizonyí
tani. Mindenik esetre a 48-iki törvények ugyan
azon czikke szolgáltat alkalmat, s ez a 3-dik t. ez. 
Azt mondják, hogy a közös ügy a 3-dik t. czikk-
ben foglaltatik, holott Magyarországnak az ő fel
sége többi örökös tartományaival való, a personal-
unióban gyökerező viszonyát épen ezen törvény 
szabályozta legszabatosabban és legérthetőbben: 
ezen törvény fejezte ki azt, hogy ő felsége Magyar
országot érdeklő minden katonai, pénzügyi, vallási, 
államgazdasági stb. dolgokban csak magyar füg
getlen felelős minisztériuma által rendelkezhetik és 
kormányozhass mégis, mondom,ezen törvényczikk-
ből akarják indokolni azon helyzetet, melyet a de-
legatios kiegyezés létrehozott. Ez rendkívül fel
tűnő. (Dologra! Zaj.) Feltűnő az, mondom, hogy 
csak azért, mivel e törvényben említtetik az is, mi
szerint azon viszonyokban, melyek ő felsége örökös 
tartományaival közösen érdeklik Magyarországot, 
ezt egy ö fölsége személye körül levő magyar mi
niszter fogja képviselni, azt álliták a törvény többi 
világos szavai ellenére, hogy az 1848-iki törvény 
alapította meg a közös ügyeket, ha azelőtt nem 
léteztek volna is. (Fölkiáltások: A dologra!) 

Most, t. képviselők, hasonló esetben vagyunk. 
Valamint a nagy alkotmánykérdésben annyiszor 
elmondatott, hogy mi 1848-hoz ragaszkodunk, ezt 
hajszálig egészen megtartjuk; ugy most ellenfeleink 
annyi szépet elmondottak a megyei institutio czél-
szerűségéről, hasznosságáról a múltban és a jövőre, 
s maga legkülönösebben a cultuszminiszter ur i s : 
és mégis, méltóztassanak megbocsátani, én állí
tom , hogy ezen egész vita érdemileg és legna
gyobb részben egyenes agitatio a megyei, átalá-
ban az önkormányzati j o g korlátolására. (Zaj, zú
gás a jobb oldalon.) És a véletlen ugy hozta 
magával, hogy a megyék jogaínak korlátozása 
szintén az 1848-ik 3-ik t. ez. által indokoltatik. 

A t. cultusminiszter úr nemcsak azt monda, 
mit Csernátony barátom tegnap felolvasott, hogy 
ha a törvény betűjét tekintjük, meg a logikát, akkor 
Heves megyének tökéletes igazsága van, hanem 
azt is monda, hogy a megyék előbbi joga az 
1848-iki 3-k t. czikkben megalapított felelősség
gel össze nem fér, „s ezért azt már akkor az 
egész ország megszűntnek tekintette." No már, 
hogy épen akkor tekintett az ország és ország
gyűlés megszűntnek egy jogot, mikor azt nem 
csak el nem törülte, mint a cultusminiszter úr 
mondani méltóztatott, sőt, miképen ugyanő fel
olvasta, világos törvényt alkotott, melyben minden 
kifogás nélkül fentartotta azon jogokat, melyeket 
világosan el nem törült: ezt én elhinni nem tudom. 

Most, méltóztassanak megkülönböztetni: nem 

az a kérdés, hogy mind azon jogokat akarja va
laki a megyéknek revindicálni, melyeket 1848 előtt 
a megyék élveztek: p. o. az utasítási, követválasz
tási jogot visszakívánni esze ágában sincs senki
nek, mert mihelyt eltörölte a 48 : V. t. a követ
küldést, eo ipso eltörölte az utasítást is, melyre 
nem volt többé szükség, s ezt fölösleges volt kü
lön törvényben kifejezni. 

De ebből nem következik, hogy azon jogo
kat is eltörölte, a melyeket uj, világos -törvény
nyel positive föntartott. Már ha, t. ház, valakinek 
szándokára kell következtetni, azt tartom, hogy 
e következtetésnek legkisebb alapja sincs akkor, 
ha a szándékot semmi jel nem mutatja ; a vilá
gosan kifejezett szavakból pedig az ezekben 
nyilvánult akarattal merőben ellenkező szándékot 
következtetni, megsértése nemcsak a logikának, 
hanem az igazságnak is. 

Midőn az 1848-ki törvényhozók ugyanazon 
III. tezikkben szabályozták a parlamenti kor
mányt, melyre annyiszor hivatkoznak, és szabá
lyozták a parlamenti kormány felelősségét, mire 
ugyanannyiszor hivatkoznak: egyszersmind a me
gyék addig gyakorolt jogát is föntartották a 26-
ik szakaszban a kormány felelőssége mellett; 
s a föntartott jogok gyakorlatát azon törvény
hozók épen nem tevék függővé az 1848. 
törvényben szabályozott felelősségtől, mint a cul
tusminiszter úr kimagyarázni törekszik: mert épen 
nem azt mondák a XVI. tezikkben, hogy azon 
jogokat fogják gyakorolni a megyék, melyek 
őket törvény és alkotmány szerint megilletik, ha
nem, hogy azon jogokat fogják gyakorolni, me
lyek addig, tudniillik a 48. törvény hozatala előtt 
őket megilletek; s így azon állított határozatlan 
kifejezés: törvény és alkotmány, nem foglaltatván 
a törvényben, az alatt a 48-ki alkotmányt, fele
lősséget keresni megfoghatlan törekvés. 

Ezért mondám én, hogy ezúttal a törvényhozók 
szándékát is elfogadom alapul: mert az előadottak 
szerint a világosan kifejezett szándék nem azt mutatja, 
hogy a megyék föntartott joga nem fér össze a fele
lősséggel, sőt egyenesen azt, hogy igenis összefér. 

Hogy mit fog tenni a törvényhozás jövőre 
nézve a megyék kérdésében, az a jövő dolga; de 
hogy az 1848-ikiak mit akartak tenni, erre nézve 
a logika és törvény betűje szerint nem lehet ta
gadni, hogy azt akarták mondani, hogy a felelelős 
kormány és a megyei hatóság összefér és hogy 
az utóbbi sértetlenül fentartandó. 

Ezen felelősségi kérdés, mely a házban csak 
későbben lesz tárgyalható, egyike az emlstell távo
labb érveknek; és ha igaz volna az összeférhet-
lenség, minden esetre figyelmet érdemelne. 

Ellenfeleink általában már most ismételve 
elmondották, hogy nem lehet a megyei jogok fön-
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tartása mellett kormányozni. Erős állítás ez, mert 
ha tényleg nem lehetne csakugyan kormányozni, 
mivel kormányzás nélkül egy óráig sem lehet az 
ország, ekkor előállott volna egy rendkívüli eset, 
mikor a „salus republicae suprema lex" követe
lése szerint menthető volna a kormányzást meggá
toló törvény megsértése. 

De a kormánynak az összeférhetlenség mi
atti lehetetlensége teljességgel nincs bizonyítva. 

Különben is a suprema lex alkalmazását 
igazoló veszély átalában egyéni nézet szerint vál
tozó fogalom. Például igen t. képviselőtársam 
Somssich Pál tegnap méltóztatott megrakni a 
tüzet a kazal mellett, és azt monda, hogy már a 
tüz ki is gyúlhat ; pedig még messze van a kazal 
meggyulása, ha tííz van is mellette. (Fölkiáltások 
a jobb oldalon: Nem ö mondta !) Mert az ily példánál, 
kérem, figyelembe jöhetne az, hogy mily közel 
van a kazalhoz a tűz, a mi nem volt előttünk le
rajzolva, azért nem is ítélhetek róla; hanem azt 
átalában tagadom, hogy oly veszély forgott vol
na itt fen, mely felforgassál fenyegette a hazát, a 
mint ezt őelőtte és utána is többen méltóztattak 
kifejezni. 

Hogy a t. minisztérium eljárása irányában, 
vagyis annak kimentése végett a legerősebb ar
gumentum a veszély fönforgása volna, ez magas 
politika szempontjából is kétségen kívül áll. 

A magas politikai szempontot fölemiitette t. 
képviselőtársam Perczel Mór is ; és én egyenesen 
kijelentem, hogy ő a minisztérium eljárása vedel-
meül elmondta, a mit mondani lehet, ha nem si
került is kellően indokolnia a magasabb szem
pontot ; s a t . minisztérium irányában a legked
vezőbb helyzet az leendett, a mit ő javasolt, azaz: 
ha ezen kérdésről vita nem keletkezik, vagy ha 
már keletkezett, minél hamarább befejeztetik. 

Most, t.kép viselők, miután nem sikerült az,hogy 
azzal a gyönyörű 48-ki III . czikkel meg lehessen 
gyöngíteni a megyék jogát, valamint nem áll az. 
hogy magát a 48-ki alkotmányos önállást is épen 
azzal lehessen ostromolni: csak is az fi kérdés ma
rad fön, hogy jelen van-e azon veszély, vagy azon 
magas politikai szempont, mely itt fölemlíti etett ? 

A veszélyre nézve megjegyeztem, hogy nem 
állott elő. A magas politikai szempont — megen
gedem — igenis jelen van, de csakis oly módon 
van jelen, miként jelen volt folytonosan ezen or
szággyűlés két év ótai működésénél; és ez első 
lépéseink természetes következése. Méltóztassa
nak visszaemlékezni. Közönséges volt itt köztünk 
azon beszédmód: azon kell igyekeznünk, misze
rint Ö felsége jóakaratát megnyerjük és biztosít
suk ; később azt hallottuk, hogy a mit már meg
nyertünk, ne koczkáztassuk oly nézetek kijelen
tésével, raebyek talán a bizalmat a legmagasabb ; 

helyen kétessé tehetnék. És fájdalom, elmondtuk 
bár föliratunkban, hogy az uralkodó jóakarata 
magában nem biztos alapja az alkotmánynak: 
mégis e magasabb szempont elvezetett bennünket 
alkotmányunk romjaihoz. 

Most is t. képviselőtársam Tóth Vilmos azzal 
fejezte be beszédét, hogy a kormány kötelessége 
volt a törvény és uralkodó iránti hűségét kimu
tatni azzal, mit e kérdésben tett; mire én megjegy
zem, t. képviselők, hogy ez mindnyájunknak tör
vényszerű kötelessége (Fölkiáltások: Bizony köteles
sége! Derültség a jobb oldalon) és midőn valaki ezt 
a kötelességet csak a minisztériumra akarja elkü
löníteni, akkor többet vét az uralkodó iránti hű
ség ellen, mintha azt föl nem emiitette volna. (Ugy 
van! Ellenmondái.) Ezt mellékesen megjegyezve, 
átalában óhajtanám én. és ez természetes követelmé
nye a parlamentális életnek még akkor is, ha az 
csak olyan félig meddig parlamentális. mint a 
mienk, hogy az uralkodó személy minél keve
sebbszer vegyittessék a tanácskozásokba. 

Mondom, az említett magasabb szempont most 
is megvan ; de épen mivel ez folytonosan fönálL 
nem állítja elő a rendkívüli okot, mely a törvény 
sértését kimentené. 

Miként többször mondák önök, csakugyan a 
váczi levél a jelen kérdésnek közvetlen alapja, 
(Ugy van! Derültség a jobb oldalon) szerintem ürügye. 
(Ellenmondás. Helyeslés.) 

T. képviselők! Nem csak azért, mert az idő 
nagyon előhaladt, főleg-, mert tőlem tolakodás 
volna, védelmére vállalkozni azon férfiúnak, ki 
meg van védve a történetben, meg van védve a 
népek millióinak szivében, (Ejenzés a bal oldalon) 
ezért nem bocsátkozom a felhozott méltatlan vá
dak czáfolatába; de annyit meg kell jegyeznem, 
hogy mert itt bűnös izgatás fön nem forog, nem 
tartom még a távolabb érvelések közé tartozónak 
sem, vádolni egy távollevőt, épen e képviselőház
ban, mely végre is nem bíró, és vádolni akkor, 
midőn a képviselőházban így kifejezett vádak — 
főleg hazánkban, a hol még a bírói függetlenség 
nincs ugy kifejlődve, mint például Angoloszágban 
— bizonyosan nyomást gyakorolhatnak sok birói 
tagra. De helytelennek tartom ezt annál inkább, 
mert ha a kormány saját fölfogása szerint, melyet 
saját felelősségére alkotott magának, talán a köz
csend és rend irányában károsnak tartva a váczj 
levél terjedését, ennek szerzőjét közigazgatási 
utón jogtalanul elitéite i s ; de az, hogy azon váczi 
levél szerzője bíró elé állítás nélkül még itt is el
itéltessék, s nemcsak ez. hanem hogy azok, a kik 
a kormány felfogása szerint bűnös egyén irányá
ban bizalmat nyilvánítanak, bűnrészeseknek ítél
tessenek, az minden jog és törvénykezés fogalmá
val ellenkezik (Helyeslés a bal oldalon) 
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Ez oda vinne, hogy a biró, a ki a vád fölötti 
bíráskodásra lenne hivatva, már előre vád alá he
lyeztetik e ház által azon esetre, ha 8 meggyőző
dése szerint fölmentésre akarna szavazni. (Igaz! 
a bal oldalon.) 

T. képviselőház! A kormány eljárásának vé
delmére — mint mondám — Perczel képviselő úr 
hozta fel a legkedvezőbb javaslatot; utána a t. 
cultusminiszter úr és Somssich Pál képviselőtár
sam tették a legnagyobb erőfeszítést; de mindnyá
jan siker nélkül. Megkísértette Somssieh Pál kép
viselő úr kimutatni, hogy hibázott először Egei-
városa, aztán hibázott Heve.s vármegye: mert állí
tása szerint, Eger város akkor szavazott bizal
mat a levél szerzőjének, mikor az már el volt kár
hoztatva a kormány által. Ez által akarta a minisz
teri eljárást menteni. De épen nem áll azon állítás, 
hogy a miniszteri kárhoztatás után tette Eger vá
rosa a maga lépését. Mert bocsássanak meg önök, 
igaz ugyan, hogy megjelenése után két nap múlva 
betiltatott a váczi levél további árulása ; ez tény : és 
ezzel kapcsolatban van azon másik tény, hogy sajtó
kereset indittatott Heckenast ellen, de nem a vá
czi levél szerzője ellen. (Mozgás a jobb oldalon. A 
dologra ! Elnök csenget.) Továbbá, t. ház, maga a 
kormány csak 15—16 nappal később jött arra az 
elhatározásra bizonyos oknál fogva, melyet ő ala
posnak vélt, hogy kihirdesse a váczi levél egy ki
kapott tételét, melyet előbb csak sajtóvétséget képe-
zőnektekintett, főbenjáró bűnnek, és ezt már ma
ga a szerző ellen. Ámde már akkor megtette Eger 
és Abony városa a bizalmi szavazást, mikor ezen 
rendelet kiadatott, sőt ezen rendelet már épen Eger 
és Abony városa bizalmi szavazásának következ
ményéül keletkezett. Tehát a szerző elleni inerimi-
natio nem történt meg Eger város nyilatkozata 
előtt oly módon, mint itt sokan Somssich képvi
selővel együtt előadták. Tehát nem forgott fen 
azon eset, a melyet Somssich Pál t képviselőtár
sam hangsúlyozott, mintha Eger városa provocálta 
volna a kormányt: nem provocálta; és igy az 
sem áll, hogy tüntetést akart volna csinálni a 
kormány ellen. A mint felolvastattak oda át né
mely dolgok, bizonyára, ha azokban a bizalmi 
szavazatokban valami^ olyféle lett volna, a mi vád 
alá eshetik, azt is fölolvasták volna, De tudjuk, 
hogy azok oly egyszerűek, miszerint sem az állított 
tüntetés, sem az, hogy föltétlenül vagy hódolattal 
követik az illetők a váczi levél szerzőjének 
minden lehető lépéseit, azokban föl nem található, 
hanem csak a meleg rokonszenv és elismerő tiszte
let kifejezése. 

De kérdem én, t. képviselők! habár valaki 
nem csak elfogatott, hanem el is itéltetetett. 
már az iránt tilos-e az egyéni véleményt nyilvá-
nitani ? (Nyugtalanság.) Tilos-e az, hogy egy sep-

temvirális táblai ítélet irányában azt mondjam, 
hogy nem tartom törvényesnek? Nem egyéni 
jog-e ez, tisztelt képviselők? Lehet-e ezt megta
gadni valakitől ? Nem. 

Hivatkoznak önök arra, hogy Eger városának 
átalában, mert nem sz. k. város, nem volt joga ily 
bizalmat nyilvánítani. T. képviselők ! ha következ
tetni szabad jogosan a törve nyék szelleméből, ak
kor én állítom, hogy ezen jogosultság ben van a 
48-ki törvényekben, mert a mint a 48-ki törvény
hozók a képviseleti rendszert akarták behozni, a 
követutasitási jog helyett természetesen más jogo
kat akartak fölállítani, úgymint a sajtószaba dsá-
got, petitionalis szabadságot, a nyilatkozási és gyü
lekezési szabadságot. De hát lehetne-e csak petitiot 
is intézni az országgyűléshez tanácskozás nélkül? 
Egy falu, egy város, kisebb vagy nagyobb, vagy 
egyesek a nélkül, hogy tanácskoznának és határoz
nának, nyilváníthatnak-e politikai véleményt egyes 
személyek vagy testületek eljárása iránt ? Az ily vé
lemény nyilvánítási jog nélkül nem képzelhető kép
viseleti alkotmány. Miután ez minden kétségen felül 
áll, legelső helyen megsértette a kormány eljárása 
az egyéni jogot, mely pedig legelső kivánata az 
alkotmánynak. (Helyeslés a bal oldalon.) Azt tartom, 
t. képviselők, hogy nem az az alkotmányos elv, a 
mit I. Napóleon mondott, hogy : „mindent a népért, 
de semmit a nép által;" hanem az önkormányzat és 
alkotmányos egyéni jog követelménye az, hogy 
mindent a népért és mindent a nép által. (Ellenmon
dás a középen, zajos helyeslés a szélső balon.) 

Már mikor az egyéni jog, mit biztosítani az 
alkotmány legfőbb hivatása, igy van korlátozva, 
igy van megsértve: meg van sértve maga az al
kotmány és annak biztositéka. 

De, t. képviselők, nem csak az egyéni jog 
van itt sértve, de különösen meg van sértve a me
gyei jog: mert már—bocsássanak meg azon t. kép
viselőtársaim, kik ismételve állították, hogy múlt
ban sem volt joga a megyéknek félretenni vagy 
végre nem hajtani a kormány törvénytelennek 
tartott rendeleteit — én e tekintetben fontosabb-
nak tartom cultusminiszter urnák nyilatkozatát, 
ki egyenesen megmondta, hogy megvolt azon jog 
a múltban, ha nem minden törvényhatóság vette 
is igénybe. De hogy megvolt, arról a törvény is 
világosan szól. Hogy Pulszky Ferencz képviselő 
úr nem emlékszik ily positiv törvényre, mely a me
gyék ily jogát biztosította volna, erre csak azt 
felelem: „usus te plura docebit," mert Magyar
országnak, mint minden országnak, sok törvénye 
van, melyeket az usus szentesitett. 

Nem az a kérdés tehát, h o g r 48 előtt volt-e 
a megyéknek felírási joguk, hiszen ezt meg akar
ják engedni jövőre is; hanem az, hogy volt-e joguk 
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félretenni a kormány rendeleteit'? És ezt kétségbe 
vonni valósággal túlságos és hiu törekvés. Hát 
honnan tanultuk amaz ismeretes határozati zá
radékot: „cum honore seponi?" 

Mig tehát a véleménynyilvánítás korlátozá
sával az egyéni joggal együtt a megyei jog is 
sértve van, megsértetett a megyei jog még külö
nösen a királyi biztos alkalmazása által is. 

Tehát most a kir. biztosról kell szólanom! 
Én állitom, hogy ha csakugyan áll, hogy kép
viseleti kormányzat van behozva, ez már magá
ban megszünteti a kir. biztosi eljárás lehetőségét: 
ez szükséges postulatuma a felelős képviseleti 
kormányzásnak. A kormány, hol ezt a törvény 
megengedi, küldhet ki teljhatalmú kormánybizto
sokat, de nem királyi biztosokat. A jelen esetben is, 
ha ok lett volna rá, intézkedhetett kormánybiz
tos által, de a királyi biztos küldése által ő felsége 
királyi személyét vinni a vidéki vitákba, nem volt 
helyén. 

Maga tehát a kir. biztos alkalmazása is meg
sértése a képviseleti alkotmánynak De nem tekintve 
ezt, tisztelt ház! tekintve csak azon gyakorla
tot, mely régi alkotmányunk mellett a múltban a 
kir. biztos küldése és eljárása iránt fönállott: hatá
rozottan állitom, hogy hazánkban, koronás király 
alatt, békés időben soha kormány oly rendeletet ki 
nem adott, mely a kir. biztost egy megye jogainak 
confiscálására, hatósági működésének bizonytalan 
ideig felfüggesztésére fölhatalmazta, utasította vol
na, mint ez most történt. 

Hivatkoznak önök az 1848 — 49-re. Tudom 
én, tisztelt képviselők, hogy akkor egy egész me
gyében uj tisztikart nevezett ki egy kormány
biztos, s a bizottmány működését betiltotta. Ámde 
akkor (1849) a háború zajában igenis fönforgott 
a „salus republicae" elv alkalmazása, melyre 
most alap nélkül méltóztatnak hivatkozni, s mely
re az akkori kormány alaposan hivatkozhatott. 

Azt is tudom én, hogy József császár és a 
közelebbi absolut kormány alatt föl volt függeszt
ve a megyék működése; de ilyen idő'kró'l termé
szetesen nem lehet szó.; s ne méltóztassanak félre
érteni, olyan esetet értek átalában, midó'n koronás 
király és alkotmány van. j 

A kormánynak tehát legfőbb hibája az, j 
hogy oly hatalommmal küldött kir. biztost, mely- : 
nélfogva az Heves megye bizottmányi üléseit bi
zonytalan időre fölfüggeszthette, Régen, ha kor
mánybiztos küldetett ki, ennek eljárása csak arra ' 
szorítkozott, hogy megvizsgálta az elkövetett 
kihágásokat vagy bűntényeket s a vizsgálati 
irományokat összeállítva átadta a törvényes 
birónak, és a törvény utján intéztetett tovább a 
megtorlás. De az említett readelezésre nincs pél
da történetünkben. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. V. 

És épen ezért még akkor is, ha hibázott 
volna Eger városa, ha hibázott volna Heves me
gye, még akkor is tehát, ha mindenik tulhágta 
volna alkotmányos jogkörét, ekkor is menthetlen 
volna a kormány eljárása a rendelet tartalma 
miatt. És annál inkább vád alá esik egész eljárása, 
mivel mindenik alkotmányos jogát gyakorolta, 
miben a város jogtalanul gátoltatott, s a miért a 
megye jogtalanul sújtatott. 

Tisztelt ház ! Nem akarok hosszabban azon 
kérdésre visszamenni, hogy jövőre minő szükség 
van és micsoda mértékben van szükség a köztör
vényhatósági jogok föntartására vagy eltörlésére ? 
E kérdésben véleményemet is sok részben 
igen helyesen elmondotta tisztelt Perczel Mór 
képviselőtársam. Csak röviden nyilvánítom, 
hogy én még akkor is, ha Magyarország számára 
ugy lehetne irni alkotmányt, mint átalában egy 
tökéletesen külön álló ország számára, még ak
kor is, ha nem volna újból csinálva alkotmá
nyunk a közösügyi transactio által, még akkor 
is, ha 1848-ki törvényeink szerint valódi füg
getlen kormányzás és parlamentális élet léteznék: 
én még akkor is nagyon óvatos lennék a köztör
vényhatósági jog oly bőkezű feláldozásában, mi
ként talán elvrokonaim közül is sokan hajlandók. 

Ez lenne tehát a kérdés jövőre. (Fölkiúltások 
a jobb oldalon: Persze, hogy az a kérdés !) De én ál
litom, hogy mára 48-iki törvényhozók e kérdésben 
is határoztak; de ez nem azt teszi, hogy a jelen 
törvényhozásnak ne volna joga azon módosítani. 
Véleményem szerint ők fen akarták tartani azon 
jogokat, a melyeket el nem törültek; tehát a me
lyeket el nem törültek, azok továbbra is a függet
len magyar kormány által is föntartandók voltak 
és föntartandók jövőre is. 

Ezt bizonyítja a törvénynek a tisztelt közokta
tási miniszter úr által fölemiitett azon tartalma, 
hogy a miniszter csak annyiban felelős mulasztá
sáért, a mennyiben ezek a törvény által rendelke
zésére bízott eszközökkel elháríthatok valának: 
maga tehát a felelősséget szabályozó szakasz sze
rint nem átalában és mindenért, csak azon tények-
s mulasztásokért, melyeket a törvényhatósági jogok 
épsége mellett is intézhet, illetőleg elháríthat. (Zaj.) 

Ez oly világos, tisztelt ház, hogy ennek elle
nében maga a cultuszminiszter úr is azon valótlan, 
ellenmondó állitással látta szükségesnek beszédét 
befejezni, hogy ^a kormányt minden mulasztásért 
felelőssé teszi a 48-iki törvény." (Zaj.) 

De ez nincs a törvényben, s ezért alaptalan 
az egész felelősségi okoskodás. Különben én állitom, 
hogy káros is volna, ha a kormány mindenért fe
lelős volna: mert épen a mely mértékben nő a kor
mány hatalma, azon mértékben csökken a felelős
ségre vonás lehetősége. 

20 
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Más részről is én nem csak abban keresem a 
kormány felelősségét, hogy meg legyen írva, mi
szerint büntetés alá vonható, mert ez magában véve 
nem elég biztosíték; hanem oly institutiokban kere
sem a biztosítékot, melyek lehetetlenné teszik a tör
vény megsértését; (Zaj) igenis, oly institutiokban. 
melyek lehetetlenné tegyék, hogy a kormány tör
vénysértésre vállalkozzék. És ez az, a mit a 48dki 
törvényhozók a törvényhatósági jogok fentartásá-
val elérni akartak. De ezen biztosíték föntartása 
mellett sem következik az, mit a cultuszminiszter 
úr emiitett, hogy akkor a kormányi felelősségnek 
nincs gyakorlati érvénye. 

Igen is van gyakorlati érvénye: a hatósági 
teendőkön felül, igen széles hatásköre van a kor
mánynak, nagyon sokért lehet még felelnie. 

A törvény azon rendelkezése, hogy a kormány 
a megyei szerkezetnek népképviseleti alapon való 
átalakítása iránt javaslatot térj eszszen elő, igen ter
mészetes volt, de nem a kormányi hatáskör vagy 
felelősség kiterjesztése, hanem a képviseleti alkot
mány kiegészítése végett. 

Mert az ország oly lakosai nyertek alkot
mányos jogokat, kik előbb ilyeket nem élveztek, s 
a követválasztási jog szabályozása után, a megyei 
hatáskörben részesülést is szükséges volt szabá
lyozni : oly tiszta e részben a törvény rendelkezése 

volt. miszerint míg a publieo-politikai kérdések 
tárgyaltattak a megyéken, addig volt érdekeltség, 
jelen voltak a megye tagjai, de a mint ezek elvé
geztettek, bizony a tisztikar egy-két buzgó tábla-
biróval végezte a többi dolgot. Most ez még inkább 
igy lesz, ha a kormányrendeletek érvénye fölött 
nem lesz szabad vitatkozni, s a megyék olyan köz
igazgatási közegekké alakulnak át. Ekkor nagy 
büntetés alatt kell később kötelezni az embereket 
a megyei közgyűléseken való megjelenésre, És 
az utókor nem fogja elmondhatni, a mit az igen t. 
cultusminiszter úr mondott sPerczel Mór képviselő 
társam ismételt, hogy a megye nem"csak bölcsője 
volt, (Halljuk,!) hanem folytonos fentartója is az al
kotmányos közszellemmek. S ez igaz, uraim! Tovább 
ment a tiszt, tábornok úr és elbeszélte . . . (Felkiál
tások: Itt képviselők vannak!) Bocsánat, hogy elhi
báztam. Mondom, Perczel Mór képviselő úr elbeszél
te , hogy 1848-ki vívmányainkat is a megyéknek 
köszönjük. S ez is igaz! 

Épen ezért vagyok én féltékeny az önkor
mányzati jogokra. 

És a jelen vita után nem lehetek azon hitben, 
mint Bónis Sámuel képviselő társam, miszerint a kor
mánynak nincs szándéka eltörölni a megyei jogo
kat biztosító törvényt. Hiszen a cultuszminiszter 
úr előadása szerint már is eltöröltnek tekinti azt a 

De a képviseleti átalakítás mellett egy szóval kormány a III . t. cz.-ben körülirt felelősség által. 
sem. emlit miniszteri nagyobb hatáskör és felelős
ség szervezését, se a megyei hatáskörnek jövőre 
való korlátozását. 

Aztán maga a t. cultuszmiriszter úr megengedte. 
hogy a megye jövőre is garantiája legyen az al
kotmánynak az által, hogy a tisztviselők megtagad
ják az országgyűlés által meg nem szavazott adó 
vagy katona behajtását. S én elfogadom e véle-

Megjegyzem itt a történelmi igazság szempont
jából, hogy a felelősség régi törvényeinkben is meg
volt, (Ulászló VII. Decretum, 1790: 14 t. cz.) de 
az uralkodó hatalom gátolta annak gyakorlati ér
vényét. 

Sajnálom, hogy jövőre sem lehetek jó remény
nyel a kormány törekvése iránt; de nem tudok más
ként gondolkozni. A mi alkotmányos küzdelmünk-

ményt azon kiigazítással, hogy nem a tisztviselők- ] ben bizonyára sok szépet beszéltünk, hanem azután, 
nek magokban, hanem a megyének van ezen joga, 
ő rendelkezik tisztviselőivel. 

No ha már a kormánynak az adó- és katona
kérdésben kelt törvénytelen rendelete félretehető, 
meggátolható a hatóságok által, holott épen ezek 
miatt akadhat meg leginkább a kormányzás: miért 
ne bírjanak hasonló joggal más csekélyebb kérdé
seket illető törvénytelen rendeletek ellenében is? 

Az ily jog bizony soha nem fejlődik hatósági 
omnipotentiává: egy számos tagú testület ismételt 
nyilvános tanácskozásban nem könnyen mondja 
ki törvénytelennek s félreteendőnek a felsőbb ren
deletet. 

De ha ezen bírálati, félretételi joggal nem fog
nak bírni a hatóságok, bizonyára azon másik hiva
tást sem fogják betölteni, hogy a közügyek iránti 
érdekeltséget, politikai ismeretek terjesztését ez után 

ha nem is magunk szándékából, de azon helyzet 
kényszerűségében, melyben voltunk, máskép tet
tünk, mint beszéltünk. Midőn ezen ígéreteket is hal
lom a köztörvényhatósági jogok fentartásáról, félek, 
hogy megint előkerül egy körülmény, és alkalmazni 
fogjuk azon tant, mit nagyon is sokszor hallottam 
említni, hogy : a politika az exigentiák tudománya, 
a lehetőség határai közt kell magunkat alkalmazni, 
sapientis est consilium mutare in melius , stb. Más 
körülmények között megint csak mást fogunk mon
dani. Igaz ugyan, hogy a közelebbi idők mentet
ték a vélemények változtatását. De ón mégis csak 
akkor fogadhatnám el a mentséget, ha a vélemény
változtatás a haza érdekével indokoltatnék, s nem 
tehetek róla, hogy meggyőződésem szerint ilyen 
indokolást nem tapasztalok. Ezért méltóztassanak 
megbocsátani, ha nem lehetek oly vérmes remény-

is előmozdítsák. Mert figyelmeztetem önöket, uraim, nyel e nyilatkozatok sikere iránt 
hogy most is tapasztalhatjuk, ami régebben is ugy Befejezem előadásomat. Állítom, hogy Eger 
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rá rr Heves megye varosa nem hibázott; áíiitom, hogy 
nem hibázott; állítom, hogy ha hibázott volna is, 
akkor is túlment a kormány hatáskörén, mert kir. 
biztos alkalmazásának nem volt helye. Még akkor 
sem volt helye, ha erre kényszerült volna a kor
mány. Mert az sem áll, mit Somssich képviselő úr 
emiitett, hogy a kormány kétszer irt Heves me
gyéhez : a második íráskor már a kir. biztos kül
dése is kihirdettetett, s az jelen volt a szomszéd 
szobában. De nem is keresek abban semmi súlyt. 
hogy egyszer vagy kétszer irt-e a kormány ? Nem 
akarok e térre lépni. Hanem állítom, hogy veszély 
sem forgott fön, s így épen semmivel sem igazol
ható a kormány példátlan eljárása. 

Eger város egészen jogosan nyilvánitá bizal
mát egy el nem itéít férfiú irányában: mert a jog 
és erkölcstan nem azon elvet tanítja, a mit Somssich 
képviselő úr — megfoghatatlanul — fölállított, 
hogy bírói fölmentés előtt nem lehet ártatlannak tar
tani a vádlottat; hanem azt, hogy quisque bonus, 
donec probetur esse malus. 

Ezért a kormány eljárását a törvény súlya 
alá esőnek tartom, s pártolom Almásy Sándor ba
rátom indítványát. 

Most engedjenek ínég néhány szót azon sok
szor említett bűnös agitatio iránt. 

Nem szólok én azoknak, uraim, a 
nősz szándékot, vámpírt emlegetnek: 
kel szemben, ezeknek nincs feleletem, 
vatva érzem szólni egy t. férfi előadására, a kitől 
nehezen esett ily eszméket hallanom azért, mert őt 
nem csak én, hanem a kik ismerik, mindannyian 
lovagias férfiúnak tartják. Ez SomssichPál képviselő 
úr. En azt tapasztaltam az életben, hogy épen a 
leglovagíasabb emberek legkevésbbé szoktak má
sok iránt sértők, bántók lenni. S ezért esett nekem 
tegnap nehezen Somssich képviselő úr nyilatkozata. 
Vagy már minden téren csalódni kell az er
kölcsi elvek iránt ? Sajnálom, hogy őt is elragadta 
a vita heve azon térre, melyet hozzá méltónak 
nem tartottam, hol nem a kérdést vitatta többé, 
hanem ingerülten vádolt egy tőlünk távollevő 
egyént, Kossuth Lajost. (Zaj. Dologra!) Uraim ! 
én tökéletesen meg vagyok győződve, hogy az 
1848. alkotmányt sokan készítették elő, m i k é n t i 
képviselőtársam Perczel Mór mondotta; nem akarom 
mérlegezni, hogy az érdemből kinek-kinek mily 
osztályrész ju t ; csak annyit mondhatok a költővel: 
„Tiszteljétek a közkatonákat,u mert az utolsó pol
gárnak is része van abban. Hanem, tisztélt képvise-

kik itt go-
képviselők-
Hanem hi-

lőház, nem lehet meg- nem jeleznem azon tényállást, 
hogy az 1848-ki alkotmánynak a közösügyi al
kotmány szerint való megváltoztatása végett az 
indokolást a jobb oldal tisztelt vezére jónak látta 
azon férfiú marasztalásával kezdeni, (Egy hang : 
Ugyan szépen fizették vissza!), a k i n e k vádolására 
most oly sokan vállalkoznak, hogy ezzel az alkot
mány megmaradt részének megrontását indokol
hassák. (Zaj.) 

T. képviselőház ! Perczel Mór képviselő úr igen 
szépen hivatkozott a 48. alkotmány előkészítésére, 
s arra is, hogy az ennek védelmére folytatott szabad-
ságharezunk ismerteié meg nemzetünket a világ
gal. De engedje meg nekem a tisztelt férfiú, ki min
denik téren kitűnő részt vett a küzdelemben, föl
említenem, hogy igen sokan nagy szolgálatot tettek 
ama védelemben, a kik már nem élnek többé. Mu
tathatnék Pest környékére, de ott van Arad a 13 vér
tanúval. Es engedje meg a ház nyilvánítanom, hogy 
midőn ama napok dicsősége itt fölemlittetik, nem 
látom helyén, ha csak a történelmi igazságot igno
rálni nem akarjuk, annak nevét elhallgatni, sőt 
bántalmazni, a kinek végre is nem csak az előké
szítésben, hanem a megvédésben is legfőbb része 
volt. (Nagy zaj. Helyeslés a hal oldalon.) En azt hal
lottam, t. képviselőház, egy férfiutói, a ki Kossuth
nak nem volt különös jó embere, hogy volt egy 
nagyon veszélyes pillanata a hazának, midőn Jella
sics közelgetett Pest felé, a mikor minden ember 
elvesztette fejét. A férfiú, kitől ezt haliám, maga 
sem tartozik azok közé. kik könnyen elvesztik 
fejőket: e férfiú Nyáry Pál ; szerinte ama férfiú is 
megrendült a helyzet súlya alatt, azonban csakha
mar visszanyerte lélekjelenlétét és élére állott a 
dolognak, és az ellenség elveretett. Ha azon pilla
natban nincs azon férfiú (Nyáry Pál mondja), nem 
hivatkozhatnánk ma 48—49-ki dicsőségünkre. 

Minthogy Bánó József képviselőtársam a ró
mai történelemre hivatkozott, engedjék hasonlót 
tennem. A második puni háborúban Fabius Maxi-
mus nem bírván katonáit a futásban gátolni és 
visszatéríteni, eléjök állt, és igykiálta rajok: „Ju
piter optimus maximus condemnabit vos in aeter-
num ! State !'•'Katonái megállottak, az ellenséget 
visszaverték. A vezér ott, hol ez történt, Jupiternek 
szobort emeltetett e fölírassál: „Jovistatori." Nem 
jó a történelmet elfeledni. (Zajos és kitörő helyedéi a 
bal oldalon.) 

E l n ö k : Holnap folytatjuk a tárgyalást. 
Az ülés véqzödik d. u. 2 órakor. 

20* 
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CLXXI. ORSZÁGOS ULES 
1867. november 6-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 : Bemutattatnak : Teutsch György kérvénye hatheti 'szabadságért , mely megadatik ; Győr városáé, hogy a jö
vendő felső törvényszékek egyike Győrött, Pozsony városáé, hogy Pozsonyban székeljen ; ugyanazé, hogy igazságszolgállatási költsé
geit az állam fedezze ; Ács községé az úrbéri maradványok eltörlése i rán t ; Krajna községé a papi s tanítói adók alóli fölmentése 
i rán t ; Mező-Kaszon, Barkasszó, Rataina s Újfalu lakosaié úrbéri perök megszüntetéséért; Ada lakosaié Artelekre telepedhetésök 
i ránt ; Domonkos János megujitott panasza Gooes Gyula ügyvéd ellen. A hevesi ügy tárgyalása tovább folyván és bevégződvén, a ház 
nevenkinti szavazás alapján a kormány eljárását Hevesmegye irányában helyesli. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef' b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Mikó Imre 
gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10í/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét a tegnapi jegyző úr fogja vezetni; a szólani 
kívánók neveit szintén a tegnapi jegyző urak fog
ják jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hite
lesíttetni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olva ssa a nov. 
6-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Teutsch György képviselő fontos hi
vatalos teendői miatthat heti szabadságot kér. Meg
adatik. 

Győr városa közönsége a felsőbb törvényszé
kek rendezése esetében egy ilyennek székhelyéül 
Győr városát kéri kitüzetni, 

Pozsony városa közönsége a kir. táblának ke
rületek szerinti felosztása esetében annak egyik osz
tályának N. Szombat helyett Pozsonyba leendő 
áthelyezését kéri. 

Ugyanazon város közönsége az igazságszol
gáltatásra megkívántató költségeit az állampénz
tárból kéri fedezeteim. 

Ács község elöljárósága a még fenálló szőlő
tized és egyéb úri jogok megválthatása iránti tör
vény alkotásáért esedezik. 

Krajna, Nyitra megye verbói kerületébe ke
belezett község, magát a r. k. pap és tanitó által 
igénybe vett termény- és készpénzbeli adóktól föl
menteni kéri. 

Beregmegyebeli Merő-Kaszon város, továbbá 
Barkasszó, Kataina, Újfalu községek volt jobbágy 
lakosai minden úrbéri ügyekre vonatkozó perük
nek megszüntetését kérik. 

Istenes István és Varga Pál, Bács megyébe 
kebelezett Ada község összes lakói nevében, a Né
met-Bánságban mentesített Arteleken leendő meg-
telepedhetésöket kérik eszközöltetni. 

Domonkos János mohácsi szűcsmester Gróócs 
Gyula mohácsi ügyvéd ellen 1023-ik sz. a. be
adott folyamodását ujabban okadatolván, elintéz
tetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottságnak 
adatnak ki. 

A napirenden levő tárgy feletti tanácskozás 
folytattatik. 

Gajzágó Salamon jegyző: Bánó Miklós! 
Bánó Miklós : Böszörményi László képviselő

társunk tegnapi beszédében is igazoíá azt, hogy 
ő sokkal erőseb jogász, mint statusférfiu, (Egy szó 
balról: Igaz.') mert ha azon jogigényeknek s rideg 
jogkövetkeztetéseknek, melyeket oly ügyesen elénk 
állított, érvényt tudna szerezni, akkor halomra 
dőlne mindaz, mit a haladás szelleme 48/9-ben s 
azóta felépitett. 

És épen ezért vajmi kevés alappal birnak 
mind azon érvek, melyek a minisztérium Eger s 
Heves elleni eljárását a jogsértés szempontjából 
akarják megtámadni. Mert ha ők régi jogokra, régi 
szokásokra hivatkoznak, melyek egy parlamentá-
lis kormány ellenében különben sem nyerhettek 
volna érvényt, s melyeket épen ezért nagy részben 
különben is elsodort már az események árja; mi 
ezek ellenében nem holt betűket, de élő törvénye
ket állítunk fel: és ez élő törvény a nemzet akarata, 
mely megunván már a hosszas zaklatásokat, koro
názott fejedelme s nemzeti felelős kormányának 
védpaizsa alatt rendezett állapotok után sóvárog; 
s valahára rendezett alkotmányos életet akar él
vezni, melyet a tulhajtások újra megakaszthatná
nak. (Helyeslés.) 
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Mielőtt e tárgyat közelebbről érinteném, legyen 
szabad kissé visszapillantanom öt napi tanácsko
zásainkra s ezek eredményére. 

A vita tárgyát képező interpellationális kér
dés nagyobb téreket foglalt, mint eredetileg 
gondoltuk, a vélt csatározás, melyet egy miniszteri 
nyilatkozattal s pár észrevétellel hivénk befejez-
hetőnek, egy fényes parlamentáris csatának vévé 
fel alakját. A több napi tárgyalások folyama alatt 
alkalma volt meggyőződni mindenkinek nem csak 
a kormánynak helyes vagy nem helyes eljárásá
ról, de egyszersmind alkalom szolgáltatott minisz
tériumnak és országgyűlésnek már eleve is azon 
irányelveket kijelölni, melyeket követni akar 
majdan akkor, midőn a parlamentális rendszer 
szemben a municipiumokkal fog tárgyaltatni. 

E kérdésre vonatkozólag, azok után, mi
ket már többen, de különösen Somssich tisztelt kép
viselőtársunk, oly mélyen tanulmányozott szakava
tottsággal, de egyszersmind a nemzet óhaját any-
nyira kifejezőleg elmondott, nekem kevés mondani 
valóin lehet. Atalában csak azt jegyzem meg, hogy 
én a parlamentális rendszert municiphrmok nélkül 
az alkotmányos szabadságra nézve nem látom ele
gendő biztosítéknak; de viszont azt is mondom, hogy 
a megyéket az fogná megölni, ki a 48 utáni me
gyéket oly jogkörrel akarná felruházni, mint 
ezek 48 előtt bírtak. 

Es e pontra nézve most bevégezném észrevé
telemet; de tartozom Trefort képviselőtársamnak 
egy czáfolattal, ki azt monda, hogy a megyéket 
nem tartja magyar institutionak, ezek a német 
Grrafschafttól (Grautól) veszik eredőtöket. Mutasson 
Trefort barátunk egy országot, melynek megyéje 
van ! Állítása nyomán a magyar korona sem ma
gyar korona, mert másutt is volt és van korona. 
Oly intézmény, melyet első koronás királyunk il
lesztett nemzeti életünkbe, s mely azóta szakadat
lanul fenáll, a nélkül, hogy másutt csak léteznék 
is, magyar intézmény; s mi erre büszkék vagyunk, j 
mert talán épen ez lesz az, mely a centralisatio-
nak túlkapásaitól megóvhatja az alkotmányokat 
a jövőben is, mint megóvta a múltban. 

Szerencsés volt-e a keztyünek e kérdésnél 
való ide dobása, kölcsönözött-e ez a túlsó pártnak 
morális súlyt, ennek megítélését az ország közvé
leményére bizom; a jobb oldal elfogadta e párbajt, 
daczára annak, hogy a túlsó párt azon férfiúnak 
zászlaja alatt harczol, kinek nagy szelleme előtt 
mindnyájan meghajlunk s kire mindnyájan büsz
kék vagyunk, kinek neve mindenkit a magyar 
nemzet egyik legdicsőbb korszakára fog emlé
keztetni, ki a 48/9 nagyszerű események által, me
lyeknek ő lelke volt, a nemzetbe annyi erőt és ön
tudatot öntött, mennyivel az előtt századokig nem 
birt, s mely időszakra még unokáink is oly busz- I 

kén fognak reá utalni, mint a hogy visszapillant 
a franczia a 1789-iki sociális forradalomra. 

A magyar nemzetnek e merész, de dicső fel
lépése, természetszerűleg a forradalom minden 
utófájdalmaival sulyosodott épen a nemzet vállai
ra, s midőn az aránytalan erőnek engedve kényte
len volt fegyvereit lerakni, két évtizednek nyo
morai között, alig volt egyéb teendője, mint 
végtelen szenvedéseit közel múltjának nagy em
lékeivel enyhíteni, s felébredt erejének öntudatá
ban, jövőjének teendői felett magával tisztába 
jönni. 

Tisztába jött önmagával a nemzet az iránt, 
hogy bir ugyan annyi életerővel, miszerint a 
nagy monarchia keretében különben is törvénye
sen biztosított független nemzeti és alkotmányos 
életet élhessen, de ha nemzeti életét egy koczká-
ra nem akarja feltenni, erejét túlbecsülnie nem 
szabad s elszakadási vágyakat nem táplálhat; 
tisztába jött önmagával, hogy kedvezőtlen geog-
raphiai fekvésénél fogva is szövetségre van szük
sége; tisztába jött önmagával, hogy szövetségese 

j más nem lehet, mint a birodalom túlsó fele, az al
kotmányos Ausztria. 

Két hadjárat nem csak felesleges nyűgeitől 
szabaditá meg a birodalmat, az olasz birtokoktól 
s németországi szerepétől, de egyszersmind al
kotmányos császárral és királyival ajandékozá 
meg a birodalom mindkét felét. 

Valóban ellenségeinktől nagyobb ajándékot 
nem várhattunk; s azért nem indokolt azok aggo
dalma, kik attól tartanak, hogy pártunk talán 
segédkezet fogna nyújtani egy olasz vagy porosz 
elleni háborúra. 

Mig az orosz segély csak megaláztatást ho
zott Ausztriára s nyomort Magyarországra, addig 
a két utolsó háború, ha nem is hozott dicsőségét 
a hadseregre, de a birodalom felvirágzásának s 
hatalma kifejtésének végtelen lendületet adott. 
Ha már a civilisált nemzetek háborúja is ennyire 
hasznunkra volt, nem hiszem, hogy ezeknek szö
vetségei kárunkra lehessenek. A magyar kor
mány és pártja tudja azt, mivel tartozik a civili-
sátionak, s csak is a vég kényszerűség lehetne az, 
mi ezekkel háborúba keverhetne. 

Azt mondám, a nemzetnek tisztába kellé jön
ni némely kérdések iránt önmagával; s ez tisz
tába jött nem csak a czél, de a választandó utak 
iránt is. A czél: független nemzeti élettel biró 
Magyarország; az út: a paritás és duelismus 
alapján megkötendő szövetség az alkotmányos 
Ausztriával. 

Dicsőségére legyen mondva fejedelemnek és 
nemzetnek, mindkét rész elkövetett mindent, hogy 
a mély sebek, a mennyire lehetséges, hegedje
nek, hogy a megingatott bizalom helyreálljon. 
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És a bizalom helyreállott, és a korronázási 
aetus nem csak ünnepélyes kézszorítás volt az 
erős lelkű fejedelem és a loyalis magyar nemzet 
között, £de egyszersmind ünnepélyes kifejezése 
volt a testvéries szövetkezésnek, mely a biro
dalom mindkét része között megköttetett. 

Annyi szenvedés után, kétségkívül mély 
politikai meggyőződések azok, melyek a pártok 
alakulására befolytak. És valamint mi mindnyá
jan meg vagyunk győződve, hogy a túlsó oldalt 
csakis a hazafiság és az ezzel járó kötelességek 
hasonnemü felfogása gyűjtötte egy zászló alá : 
ugy viszont nem fogják tőlünk eltagadni azt, 
hogy az önzésnél és önérdeknél minket is ne
mesebb indokok gyűjtöttek egy táborba. 

Éljenek bár némelyek rágalmakkal és gya-
nusitgatással irányunkban, ez nem fog megsebe
síteni minket. Nem fájhat az, hogy némelyek 
kormányunkra azt fogják r eá , hogy csak azt 
teszi, mit Bécsben akarnak : mert e szilárd szelle
mű férfiak multjokban nem egyszer tanusiták 
már, hogy ellent tudnak állani a nem törvényes 
hatalomszónak. Nem fájhat az, hogy néme
lyek e pártot hivatal után sompolygó egyének
nek tartják: mert habár vannak is soraink között 
néhányan, kik szakismereteiket s tehetségeiket 
a kormánynak felajánlák. a mint hogy ezek más 
pártból nem is neveztethetnek ki ; de hasonlithat-
lanul nagyobb azok száma, kik e pártból hivatalt 
se nem kerestek, se nem vállalnak. Nem fáj
hat az sem, ha némel yek gúnynevekkel illet
nek, minő a reactionarius, minő a pecsovics név : 
elviseljük azt is, valamint alig pár év előtt elvisel
tük azt, hogy rebelliseknek neveztek : hiszen ak
kor is, mostan is a hazáért tűrjük ezt! De mi a 
gyanúsitgatások terére nem követünk senkit; e 
modort azokra bizzuk, kik mindent, a mi tiszta 
és nemes, sárral és szemettel szeretnének bemocs
kolni. 

Mi mindnyájan óhajtók a becsületes kibékü- [ 
lést, mindnyájan beláttuk a szövetkezés szükségét, j 
és eddig mindnyáján egyetértünk. A vélemény- I 
különbség ott kezdődik közöttünk, hogy némely- I 
lyek azt mondják, hogy a mi pártunk nem zsák- | 
mányolta ki kellőleg Ausztria szorongatott helyze
tét. De én azt hiszem, ez volt épen legszerencsésebb, 
legtapintatosabb politikai oldala eljárásunkban. 
A magyar nemzet nem a gyenge Ausztriát akar
ta legyőzni, de a megerősödő Ausztriát akarta szö
vetségesének megnyerni. És ezért volt az, hogy 
mig 6 i-ben az erős, de daczos Ausztriával szem
ben, positiojának egy pontját sem adta fel: a 
66-diki Ausztriával szemben engedékeny és meg
közelítő volt, már azon oknál fogva is, hogy — 
a mint feljebb érintem — azon két tehertől, olasz- ; 

I országi birtokaitól s németországi szerepétől, me
lyek a szövetkezésnek útjában állottak, ekko
rában Ausztria már megmenekedett. 

I Tisztelt ház! A koronázási tény minden 
i irányban megváltoztatta a helyzetet. A fejedelem 
: helyreállította az alkotmányt, a fejedelem meg-
| koronáztatott, a kirány nem csak megesküdött, 
| de ezt mindenben tartja is. a király sérthetetlen, s 
i a nemzet jobbágyi hűséggel tartozik a királynak, 
| és a feleié és lefelé felelős kormány őrködni tartozik 
i a felelett, hogy ezen sérthetlenség se tettben, se 

nyilatkozatokban homályt ne szenvedjen. 
Vannak bizonyos politikai axiómák, melyek 

alapjait és zárkövét képezik a társadalomnak, melye
ket büntetlenül túllépni egy statusban sem szabad. 
Nincs oly nagyság, mely e korlátokon tultehesse 
magát, s ha tultevé, nincs oly tekintély és auctori-
tás, mely a törvény következményeit magára ne 
vonja. A nagy agitátor tollából folyt oly nyilat
kozatok közöltettek a közönséggel, melyeket egy 
megkoronázott királylyal szemben egy magyar 
ember sem vallhat magáénak. A külföldön lakó 
nagy agitátor irhát kün , a mit tetszik; de a ma
gyar irodalomnak nem szabad mindent repro-
ducálni, a magyar polgárnak nem szabadé nyilat
kozatokban foglalt némely elveknek bizalmat 
szavazni. Meg vagyok győződve, hogy Eger vá
rosának bizalmi szavazata s Heves megyének 
magatartása nem akar politikai demonstrátio 
lenni a bevégzett nemzeti tények felforgatására; 
de bár más okoknál fogva történt is, tévesztett s 
törvényellenes lépés volt mindenesetre, s a kor
mány, részint tekintélyének megóvására, részint 
kötelességének érzetében, nem nyúlhatott szeli-
debb eljáráshoz, mint minőhöz nyúl t ; de arról is 
meg vagyok győződve, hogy mig a kormány ezen 
álláspontokat védi, a nemzet józan geniusa nem 
fog elfordulni tőle, s nem csak e ház többsége, de a 
nemzet túlnyomó többsége is üdvözlendi & támo-
gatandja intézkedéseit. 

En a kormány eljárását helyeslem. (Helyes
lés jobb felöl.) 

Dimitrievics Milos: Nagy Ignácz! 
Nagy IgnáCZ: T. ház! En egyet értek a 

kormánynyal és a tisztelt jobb oldallal abban, hogy 
igenis van joga a kormánynak arra, hogy a tör
vény ellen szegülő megyéket rendre utasíthassa, 
meginthesse, sőt, nem ugyan királyi, hanem kor
mánybiztost is küldhessen nyakokra. De azon 
megintést még azon esetben i s , ha a megyék 
törvénytelen téren volnának, nem ugy értem, mint 
az egyszeri ember, ki fiát egy darab fával ugy 
megintette, hogy az szörnyethalt. (Zaj.) A kormány 
ugyan így intette meg Heves megyét, hogy azt félig-
meddig agyon ütötte. (Ellenmondás a jobb oldalon.) 
Ezt, megvallom, nem helyeselhetem. A kormány, 



CLXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 

különösen pedig annak némely itt a házban föl
szólalt alsóbbrendű hivatalnokai, a kik minden ha
tóságra s különösen arra törekszenek, hogy életök 
minél hosszabb legyen , nagy zajt ütöttek Heves 
megye s Eger városának ellenállása miatt. Mi 
történt Heves megyében és Eger városában ? Heves 
megye egy nádszállal opponált, Eger városa pedig 
meggyújtott egy gyufát. Ebből áll az egész. 

Én, uraim, tökéletesen meg vagyok győződve 
— mert megadom mindenkinek a maga érdemét 
— hogy a kormány nem roszakaratulag járt el, 
tisztelem hazafiságat s elismerem jó akaratát, ha
nem eljárását egyedül a félelemnek tulajdonítom, 
A félelem pedig a legroszabb tanácsadó a világon. 

De vannak a t . házban,különösen a jobb oldalon 
is néhányan olyanok, kik a megyéknek a politikai 
discussiokba avatkozási jogát kereken tagadják. 
Kérdem azon tisztelt uraktól, minő jogokat akar
nak tehát meghagyni a megyéknek ? Ha áll az, a 
mit a cultusminiszter űr mondott, t. i. hogy a, me
gyék az alkotmány őrei, kérdem, mi marad akkor 
egyéb fen a megyék számára, mint huslimitatio. 
az utak tatarozása és egyéb ily gyönyörű jo
gok. E z , uraim, érdekeltséget a megyékben 
a közügy iránt nem fog támasztani, és akkor a me
gyei bizottságok nem fognak örömmel és számosan 
tódulni a megyegyülésekre. Ha pedig a közér
dekeltséget felébreszteni nem tudjuk, meg fog 
szűnni az egész közélet, s azon anarchia, mely már 
most az országban ugy is elég nagy, még nagyobb 
mérvben fog kiterjedni. Azon urak tehát nézetem 
szerint, kik a politikai discussio jogát a megyék
től meg akarják tagadni, valóságos apagyilkos
ságot követnek el. (Derültség.) 

Ki tagadhatná, uraim, hogy lehet még servi-
lis kormányt Magyarországon teremteni, és servi-
lis országgyűlést V De arra , hogy valaha az 
osztrák kormány képes lett. volna a megyék több
ségét servilissé tenni, nincs a magyar történelem
ben eset. 

Üdvözlöm Somssieh tisztelt képviselőtársamat, 
ki ugy nyilatkozott, a mint alkotmányoss férfiúhoz 
illik, ki a megyék jogait — a mint nyilatkoznia 
kellett — tiszteli; és elvárjuk, hogy azon a téren, 
hol reméljük, hogy a megyéknek mindazon jogait, 
melyek az ország alkotmányának fentartását 
szükségessé teszik, fentartani kívánja. De nem 
pártolom tisztelt képviselőtársamnak azon nézetét, 
hol ismét a félelem szólott belőle. Ő is, mint több 
képviselőtársam, azt állította, hogy ha Heves me
gyét meg nem fékezik, akkor Magyarországot és 
a többi megyéket a kormány többé megfékezni 
nem lesz képes. (Folytonos zaj.) Azt kérdem, 
t. ház, azon ország, azon nemzet képes-e 
valamely forradalmat előidézni, mely már elfo
gadta a közösügyi törvényt sa delegatiokat'? Azon 
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nemzet, mely maholnap 13 száz millió adósságot 
képes lesz megemészteni, az ily csekélységért for
radalmat előidézni nem fog. (Nagy zaj) 

Pulszky képviselőtársamnak azon nyilatko
zata, mely szerint azt állította, hogy a bal oldal 
nem törődik a törvényekkel, csakhogy az ország 
fenállhasson (Nagy znj), szóval kimondotta, hogy 
a törvények itt nem határoznak, hanem igenis 
a kormánynak akarata. 

PulSZky FerenCZ: Ezt nem mondtam. 
N a g y I g n á c z : Ezt Őtőle nem csodálom. 

Hanem annyit mondhatok, a kormány azt fogja 
mondani: „Ments meg, uram, a jobb oldaltól, a bal 
oldalt (Nagy zaj) ugy is leszavazzuk.'4 

Mi a kormányt megbuktatni nem akarjuk. En 
részemről — s ugy hiszem, elvtársaim is — sokkal 
csekélyebbnek tartom a kérdést, semhogy a jelen 
viszonyok közt, midőn másról kell gondoskodni, 
mint a kormány megbuktatásáról, a bal oldal ezt 
tenni szándékoznék. De kötelességünk ott, a hol 
a törvényt sértené, helyreutasitani a kormányt és 
a törvény útjára téríteni. Ez kötelességünk, és ennek 
mindenkor megfelelünk. 

Végre csak azt akarom még mondani, tisztelt 
ház, hogy tudok, ismerek az országban igen soka
kat , kik hazánk nagy fiának, Kossuth Lajosnak 
érdemeit lealacsonyítani, őt becsmérelni, sőt még 
rágalmazni is hivatásuknak tartják. Ezekre nézve 
csak annyit mondok, hogy az ő dicséretök úgyis 
csak szégyen volna a nagy férfiura. Egyébiránt az
zal fejezem be beszédemet: hagyjuk a verebeket, 

j az ökörszemeket csiripelni a nagy sas körében. 
Pártolom Tisza Kálmán indítványát. (Nagy 

zaj. Szavazzunk f) 
Gajzágó Salamon jegyző: Deák Ferencz! 

\ (Halljuk! Halljuk!) 
Deák Ferencz : T. ház! Napok óta folynak 

{ vitatkozásaink a szőnyegen forgó kérdések felett. 
De ne tekintsük elveszettnek az időt, melyet e tárgy
ban az egymástól eltérő nézetek kifejtésére s a fen-
forgó kérdések tisztába hozatalára fordítunk, mert 

| a miről most tanácskozunk, az politikai életünk 
lényeges érdekeivel áll kapcsolatban. 

Némelyek azon aggódnak, hogy a kormány
nak Heves megye irányában követett eljárása a 
megyék törvényes jogait és a honpolgárok szabad
ságát veszélyezteti; mások ellenben attól félnek, 
hogy oly megyei hatalom, minőt Heves vármegye 
követelt magának, a rend fentartását tenné lebet-
lenné, megakasztaná a közigazgatást és magát a 
parlamentáris kormányrendszert is megdöntené. 

Törvényhozói helyzetünkben nem a haza ér
dekében működnénk, ha vitatkozásainkban ugy 
akarnánk egymással szembe szállani, hogy az 
egyiknek csak a szabadság, a másiknak csak a 

. rend volna jelszava. (Elénk helyeslés.) 
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Alkotmányos országban e kettőnek szoros 
kapcsolatban kell állani egymással. A szabadság 
nem abban áll, hogy kiki tehessen, a mit akar, 
mert ily szabadság mellett a hatalmasok mindent 
tehetnének, a mit akarnak, a gyenge még azt sem 
tehetné, a mihez joga van. (Tetszés.) A rendnek 
fentartására pedig épen nem szükséges a hatalom
nak korlátlan uralma, mert ez a szabadságot ten
né lehetetlenné és magát az alkotmányt semmisí
tené meg. (Helyeslés.) 

E kettőt egyesíteni kell. De erre nem elég, 
hogy a nemzet és fejedelem együtt alkossák a 
törvényeket, nem elég, hogy a fejedelem azo
kat szorosan megtartsa és végrehajtsa; hanem 
mulhatlanul szükséges az is, hogy a polgárok a 
törvénynek és a végrehajtás körében a fejedelem 
törvényes hatalmának engedelmeskedjenek. (He
lyeslés .) 

Oly átalános alapelve ez az alkotmányosság
nak, hogy azt senki soha kétségbe nem hozta. Már 
három századdal ezelőtt őseink törvényben is ki
mondották azt, midőn 1548-ban a XIV. ezikkely-
ben világosan elismerik, hogy a [királyi felségnek 
mindenki engedelmességgel tartozik. 

A szabadság és rend fentartásának elveiből 
indult ki a magyar törvényhozás minden intézke
déseiben. E két elvet tűzte ki az 1848-iki ország
gyűlés akkor is, midőn a megyei hatóság ideigle
nes gyakorlatáról rendelkezett, mert a 15-ik czik-
kely bevezetésében világoson kimondotta, hogy: 
„A megyei szerkezetnek, Magyarhon és kapcsolt 
részei alkotmányossága védbástyáinak a közsza
badsággal öszhangzásba hozatala, egyszersmind 
a közigazgatásnak idő közben is minden megaka
dástól megóvása tekintetéből rendeltetik" stb. Azt 
akarta tehát az 1848-diki törvényhozás, hogy a 
közszabadság is fentartassék, s idő közben a köz
igazgatás is minden megakadástól megóvassék. 

Nekünk a törvényhozás terén feladatunk so
ha nem lehet az, hogy e két vezérelv közül az 
egyiket a másiknak feláldozzuk, hanem arra kell 
törekednünk, hogy a kettőt öszhangzásba hozzuk. 
(Elénk tetszés.) 

Óhajtanám, hogy minél előbb tanácskozhat
nánk a megyék végleges rendezéséről, mert ezt 
politikai életünkben egyik legfontosabb és legsür-
getősebb kérdésnek tartom. Ha ezen végleges ren
delkezés lenne ma tanácskozásaink tárgya, elmon
danám, a mit jelenleg is határozottan kijelentek, 
hogy én a megyéket a politikai élettől megfosz
tani bűnnek tartanám az alkotmány ellen. (Zajos 
tetszés.) 

Nem kívánom, soha sem kívánhatom azokat 
csupán közigazgatási testületekké devalválni. (Elénk 
helyeslés.) Jövőre sem volnék soha hajlandó meg
fosztani a megyét azon jogától, hogy a kormány 

rendeletei ellen felírást intézhessen a kormányhoz, 
és abban a minisztériumot a törvényekre vagy a 
helybeli körülményekre figyelmeztethesse. Magá
nak a kormánynak is jól esik és érdekében fekszik 
az ily figyelmeztetés. Csak ezen jognak gyakor
lata végtelenségig ne terjedjen és a közigazgatást 
lehetlenné ne tegye, ('ügy van ! Helyeslés. Ugy van!) 

A megyék nem csak támaszai, depolitikai isko
lái is voltak az állam életének ; tanácskoztak, a köz
igazgatás legalsóbb fokától kezdve amagasabb köz
jogi kérdésekig, minden előforduló tárgyakról, s 
midőn a gyakorlati élet tapasztalataiból kiindulva 
fejtették ki nézeteiket, egyszersmind tanultak ma
gok is, tanítottak másokat is, és eszközlői valának 
az eszmék tisztába hozatalának. (Elénk tetszés.) 

Egyedül elméleti tudósok, kik nem az élet
ből, csak a könyvekből tanulták az államtudo
mányt , gyakran fenakadnak a gyakorlati élet 
egyes nehézségein, s a közigazgatás minden ágai
nak gyakorlati ismerete épen oly szükséges a tör
vényhozónak, mint az államtudomány fő elveinek 
alapos tudása. (Elénk helyeslés és tetszés.) 

Nem szeretném a megyék oly végleges ren
dezését, mely az országot a politikai fejlődés ezen 
iskolájától is végkép megfosztaná. (Tetszés) 

De most nem arról van szó, mikép rendezzük 
] jövőre a megyéket. E g y concret eset fekszik előt

tünk, melyet nem azon törvények szerint kell meg
ítélnünk, melyeket jövőre alkotni fogunk, hanem 

j azon törvények szerint, melyek jelenleg fenálla-
| nak : én is tehát ezen concret eset fejtegetésére 
I fogom szorítani előadásomat. (Halljuk!) 
j Szükségesnek látom mindenekelőtt a tények 
I valódi állását előadni, ugy, a mint én azokat fel
fogom, habár ismételnem kellene is a már mondot
takat. (Halljuk!) 

Külföldről politikai tartalmú levelek küldet
tek hazánkba, s e leveleket a sajtó terjeszteni kezdte. 

A kormány azt látta, hogy e levelek tartal
ma alkotmányunkat s annak alaptörvényeit éle
sen megtámadja, a pragmatica sanctiot ellentétbe 
állítja a haza függetlenségével, keményen kikel 
legújabban alkotott és szentesitett alkotmányos tör
vényeink ellen, s e megtámadás és ezen kikelések 
által izgatást fog előidézni a nép között, gyűlöletet 
és gyanakodást terjeszteni a fennálló törvényes 
állapot ellen. E veszélyt elháritni s az izgatás'ter-
jedését meggátolni kötelességének tartotta a minisz
térium, s azon eszközhöz nyúlt, melyet neki a 
1848-ki sajtótörvény világos rendelete nyújtott. 

E közben Eger városa az emiitett levelek 
folytán, tudva és ismerve az azokban kifejtett né
zeteket, törhetlen bizalmat szavazott a levelek író
jának, és azt jegyzőkönyvébe vezetett határozat 
által nyilvánította. 

A minisztérium azon nézetben volt, hogy Eger 
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városának e határozata egy másik neme a levelek I 
terjesztésének, s az izgatás előidézésére tán még 
veszélyesebb: mert ha követőkre talál, s több vá
ros és község egymás után hasonlót tesz, s a koi'-
mány ezt némán elnézi, akkor az izgatás gono
szabbá váíhatik. 

Nem tehetett tehát egyebet, mint roszalását 
kijelentve, a határozatot, mely a község nevében 
volt a község jegyzőkönyvébe irva, megsemmi-
sittetni. 

De mivel Eger városa nem politikai közható
ság, hanem Heves vármegj^e hatósága alatt áll, 
nem akarta a minisztérium a megyei hatóságot 
sérteni, hanem rendeletet küldött Heves vármegyé
hez, melyben megbizta, hogy Eger városának 
határozatát a minisztérium meghagyásából sem
misítse meg. 

Heves vármegye a kormány rendeletét nem 
teljesítette, hanem felirt a minisztériumhoz és ha
tározottan kijelentette ezt másodízben is hozott 
végzése által. A kormány ekkor kir. biztost kül
dött a megyéhez, ki — ha szükséges leend — a 
megyei bizottmányt idelglen felfüggeszsze és 
a miniszteri rendeletet foganatba vegye. 

Ez volt egyszerű lefolyása azon tényeknek, 
melyeknek törvényessége vagy törvényellenes-
sége felett most tanácskozunk. Ü g y hiszem, hiven 
adtam elő' azt az előttünk fekvő adatok szerint, és 
pedig szorosan objective. (ügy van !) 

Vegyük már most fontolóra, miben sérthette 
meg a kormány eljárása által a törvényt és alkot
mányt az által, hogy kir. biztost küldött Heves 
megyébe, holott az 1805-ki V.-ik t. ez., mint né
melyek felhozták, egyenesen azt rendeli, hogy: ^A 
megyék kir. biztosok által ne terheltessenek, ha
nem a felmerülő hiányok a főispán rendes hatal
mával intéztessenek el." 

Midőn Heves vármegye a miniszteri rendelet 
teljesitését határozottan megtagadta, nem volt 
egyéb választása a minisztériumnak, mint vagy 
rendeletét viszszavéve, az egész dolgot abban hagy
nia, vagy rendeletének tetjesitését más módon esz
közölnie. 

Az elsőt nem tehette, mert az izgatás veszé
lyét elhárítania kötelessége volt; rendeletének visz-
szavonása által pedig felszabadított volna másokat 
is a példa követésére, s igy azt, a mit meg akart 
előzni, az izgatást, közvetve maga mozdította vol
na elő, 

A másik utat kellett tehát választania, t. i. 
rendeletét más módon venni teljesedésbe. Közvet
len Eger városához küldeni valamely kormányi 
tisztviselőt, s ez által semmisittetni meg a határo
zatot, belevágott volna Hevesvármegye kétségte
len jogába, és ez ellen nem csak egyik párt, hanem 
mindegyik határozottan felszólalt volna e terem-
KÉPVH. NAPLÓ. 186s/r V. 

ben, mint oly lépés ellen, mely Heves vármegye 
alkotmányos állását forgatja ki sarkaiból. (He
lyeslés.) 

Nem volt tehát egyéb hátra, mint követni azon 
utat, melyet hasonló esetekben eddig is követett 
az ország kormánya, királyi biztost küldeni He
ves vármegyére, mely az engedelmességet határo
zottan megtagadta. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Igaz, hogy az 1805-iki V-ik t. ez. meg akarta 
óvni a megyéket attól, hogy kir. biztosok küldése 
által terheltessenek, s azt rendelte: „a felmerülő 
hiányok a főispánok rendes hatalmával intéztesse
nek el ;" de kérdezem, a Heves vármegyében elkö
vetett hibát el lehetett-e a főispáni rendes hatalom
mal intézni ? (Élénk tetszés a középen.) Hiszen az ő 
elnöklete alatt és ellenzése daczára hozatott a me
gyei végzés, hozatott pedig ismételve: a főispán 
rendes hatalma tehát ez esetben sikertelen volt. 

Ne feledjük el azt se, hogy ugyanazon 
1805-iki V. t. ez. szövegének további sorai követ
kezőleg szólnak: „kivéve, ha ő felsége némely 
rendkivüli esetekben biztosok küldését kikerülhet-
lennek tartaná." 

Kételkedik-e valaki, hogy a hevesi eset rend' 
kívüli eset volt? (Elénk tetszés a középen.) Isten ne 
adja, hogy az ilyen esetek hazánkban a rende
sek közé tartozzanak ! A törvény ő felségének 
hatalmat ad, hogy rendkivüli esetekben biztosokat 
is küldhessen a megyékbe. S kire bizza annak 
megítélését, hogy rendkivüli eset állott elő ? Egye
nesen ő felségére: mert 3-ik szakaszának vég sza
vaiban ezt mondja: „ha ő felsége némely rendki
vüli esetekben biztosok küldését kikerülhetlennek 
tartaná. ie Midőn tehát a kormány Heves várme
gyébe kir. biztost küldött, nem a törvény ellen 
cselekedett, hanem a törvény értelmében, annak 
világos rendelete szerint; s akkor hibázott volna, 
ha rendeletét a megyének nem jogosult ellenmon
dása miatt érvényesíteni nem tudta, vagy nem 
merte volna. Ezért méltán feleletre vonathatnék. 
(Elénk helyeslés a középen.) 

Azt mondják némelyek, hogy Heves várme
gye törvényes jogával élt, midőn a miniszteri ren
delet teljesitését megtagadta, mert azt törvénytelen
nek tekintette. 

A megyék politikai életét a gyakorlat fejtette 
k i ; azoknak jogai, hatásköre nincsenek világos 
törvények által körülírva, hanem a gyakorlat ál
tal szabályozvák. A 48-diki III . törvényezikk 26. 
szakasza teljes épségében fentartotta az ország 
minden törvényhatóságainak eddigi törvényes ha
tóságát, a XVI. t, ez. 2. szakasza pedig azt ren
deli , hogy „a megyei állandó bizottmány mind
azon hatóságot fogja ideiglen gyakorolni, mely 
törvény és alkotmáuy szerint a megyei közgyűlé
seket minden tekintetben illeti." 
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Hogy tehát megítélhessük, jogosan járt-e el 
Heves vármegye az engedelmesség megtagadásá
ban, azt kell tudnunk, mik azok a jogok, melyek 
e részben a megyéket törvény és alkotmány sze
rint megillették, tekintve egyszersmind a törvény 
hiányát pótló alkotmányos gyakorlatot is. 

Vannak, kik azt hiszik, hogy a megyék a 
törvényteleneknek vélt felsőbb rendeleteket jog
gal félre tehetik; de én ezen nézetet alaptalannak 
s az eddigi gyakorlattal is merőben ellenkezőnek 
tartom. 

Eletem javát, 25 évet töltöttem a megyei élet
ben, nem csupán mint figyelmes néző, cselekvő 
részt vettem a megyei közéletben, nem ugy, mint 
fizetéses tisztviselő, de ugy, mint folytonosan mun
kás tagja a megyei közigazgatásnak. Ismerem a 
megyei életnek minden mozzanatát, pedig saját 
tapasztalásomból ismerem, figyelemmel kisértem 
más megyék eljárását is ; tagja voltam oly ország
gyűléseknek, melyek egyenesen a megyék kifo
lyásai voltak : és ezen hosszas tapasztalásom foly
tán határozottan merem állítani, hogy a megyék
nek kétségkívül van joguk a törvénytelennek vélt 
felsőbb rendelet ellen felírást intézni, vagy az ille
tő kormányszékhez, vagy egyenesen ő felségé
hez , előadni okaikat, hivatkozni a törvényekre. 

Lehettek, sőt voltak esetek, midőn a kormány 
vagy ő felsége a felhozott okoknak engedvén, 
rendeletét visszavette. De ha rendelete mellett to
vább is megmaradt, azt a megyének teljesíteni 
kellett; joga nem volt az engedelmességet tovább 
is megtagadni; és ha ezt mégis tette, királyi biz
tosküldetett a legfelsőbb rendelet foganatosisására 
s az egész dolog rendbehozására, és a megye sére
lem gyanánt feljegyezte az eseményt, és azt az 
országgyűlés elé terjesztette. 

Ez azon gyakorlat , mely 1848 előtt is foly
tonosan létezett, és ezen gyakorlaton alapulnak a 
megyék jogai, melyek messzebb soha nem terjed
tek, mint — a mint emlitém — a felírás küldésére, és 
ha az sikereiíen volt, az országgyűlésen követeik 
által a dolognak sérelemkénti előterjesztésére. 

Hivatkoznak némelyek az 1823-ki esemé
nyekre ; de ne feledjük, hogy akkor nem csupán, 
sőt nem is főképen végrehajtási kérdés forgott fen, 
hanem a fejedelem egyoldalú és absolut törvény
hozói hatalmat akart gyakorolni, mert ujonczálli-
tást és adófelemelést rendelt el, holott ezen tárgyak 
felett csak az országgyűléssel együtt határozhatott 
volna. 

Az 1825-ki országgyűlés feliratai is épen erre, 
s a kir. biztosok helytelen és néhol üldözéssel pá
rosult eljárására fektetik a fősúlyt. Nem a törvé
nyek magyarázata fölött vitatkoztak akkor, mert 
se ő felsége, se kir. biztosai nem tagadták, 
hogy törvény szerint adó- és ujonezajánlás az 

országgyűlés köréhez tartozik, sa fő sérelem nem 
a királyi biztosok kiküldetése, hanem a törvény
hozási hatalom megsértése volt. Láthatja ezt kiki az 
1825-ki országos irományokban, s én saját tapasz
talatomból is tudom az akkor történteket, mert 
már akkor, fájdalom, oly korban voltam, hogy a 
történteket felfoghattam. 

Hozhatnék elő egyes példákat, melyek egyes 
megyékbe küldött kir. biztosokra vonatkoznak ; de 
mellőzve azokat, egy nem igen régen, azaz 20 
évvel ezelőtt történt átalánosabb esetet hozok fel. 

1847-ben a kormány politikai számításból a 
megyék nem csekély részében a főispánokat he
lyettesekkel akarta pótolni, s egy egészen uj 
rendszert, úgynevezett administratori rendszert 
hozott be. Tekintélyes, köztiszteletben álló főispá
noktól vétetett el akaratjok ellenére a megyék 
kormányzata, és administratorokra bízatott. Az 
ország legtöbb megyéje törvénytelennek tartotta 
ezen eljárastsfelirt az administratorok ellen; de a 
kormány megmaradt rendszere mellett, s a me
gyék engedelmeskedni voltak kénytelenek: mert 
nem érezték magokat feljogosítva, hogy az enge
delmességet határozottan megtagadják és a kine
vezett administratorokat visszautasítsák. Azok 
átvették a kormányzatot, elfoglalták helyeiket, el
nököltek a gyűléseken, tisztujitásokat tartottak, 
intézkedtek hivatalos köreikben, s a megyék, mint 
mondám, engedelmeskedtek, sérelem gyanánt ter
jesztvén a történteket az országgyűlés elé, hol az 
a többség által pártoltatott. 1847-ben még folyto
nos volt a megyék közigazgatási gyakorlata; min
denki tudta a megye jogait, kötelességeit; a szel
lem a megyék többségében inkább ellenzéki volt, 
mint engedékeny: mégsem gyakorolták , sőt nem 
is követelték a megyék azon jogot, hogy a tör
vénytelen administratori rendszertől, sikeretlen 
felírásaik után , az engedelmességet továbbra is 
megtagadják. 

A mit egyik képviselőtársunk megemlített, 
hogy a felsőbb parancsolatok egyszerűen tisztelet
tel félretehetők, mint a gyakorlat is mutatta, nem 
közigazgatási főbb rendeletekre, hanem csak a 
birói parancsokra vonatkozik. E birói parancsok 
törvénykezésünk hiányai közé tartoztak; igy a 
törvényhozásnak gondoskodnia kellett, hogy azok
kal visszaélés ne történjék, és a törvény, különösen 
az 1563. LXXVIIL, és az 1655. LII I . tcz. vilá
gosan kimondották, hogy a bíróságok a törvény
telen parancsolatokat félre tehessék. De más részről 
arról is kellett gondoskodni, hogy a bíróságok e 
részben büntetlenül önkényt ne gyakorolhassanak a 
pörlekedők kárával, és a parancsolatok félretevési 
jogához ellensúly gyanánt azt a sanctiot kötötték, 
hogy a sértett fél perbe foghassa a kir. tábla előtt 
azon birát, ki a birói parancsot félretette, és ha ez 
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a félretevésnek alapos okát adni nem tudta, súlyos 
büntetésben marasztaltatott el, mint a törvény 
mondja : hivatalvesztés, képtelenség arra. hogy jö
vőre is hivatalt viselhessen, infamia és 200 frt. A 
félretevés önkénye tehát a büntetés által ló'n gátolva. 

Nem lehet e birói parancsokat a politikai 
rendeletekkel összezavarni. A törvény ezek félre
tevésére nem adott jogot, és azért nem is szabott 
ilynemű büntetést. Es kérdem, mi volna követke
zése, ha a megyék politikai rendeletek irányában 
ily jogot gyakorolhatnának ? ha ezt büntetlenül 
tehetnék ? ha azon elvnél fogva, mit némelyek sze
retnek emlegetni , hogy a megye feleletre nem 
vonható, még felelni sem tartoznának érette? minő 
zavar következnék ebből ? Ha pedig épen ugy, mint 
a birói parancsoknál, a törvény itt büntetést szabna 
a megyei bizottmányokra s azoknak oly tagjaira. 
kik a végzés hozatalában részt vettek, nem volna-e 
ez a megyékre oly pressio, mely azok állását, ha
táskörét sokkal inkább veszélyeztetné, mint az ed
digi törvényes gyakorlat ? (Miénk, hosszas helyeslés.) 

Heves vármegye tehát oly jogot követelt ma
gának, midőn a miniszteri rendelet teljesítését ha
tározattal! megtagadta , mely a megyéket se a 
törvény, se a törvényes gyakorlat szerint soha 
sem illette. 

Azt mondják mások, hogy ha Heves vármegye 
a formát illetőleg tévedt volna is, a minisztérium
nak se jogilag', se politikailag elég fontos oka 
nem volt arra, hogy a történteket oly fontosaknak 
tekintse és rendkívüli szabályokhoz nyúljon, mi
után izgatás csak ugyan nem történt. 

Ha azon férfiú, ki 1849-ben az april 14-dikei 
határozatot indítványozta, s ez által a sanctio prag-
maticát érvénytelennek nyilvánította; ha azon férfin, 
ki ünnepélyesen kijelentette, hogy az osztrák dy-
nastia uralkodása alatt élni soha sem fog: ki e 
kimodott szóhoz hiven, most sem lakik e haza te
rületén, nem él a magyar törvények s a magyar 
alkotmány alatt, és nem tekinti magát a koronázott 
magyar király alattvalójának ; ha, mondom, ezen 
férfin a pragmatica sanctiót, az ország azon törvé
nyeit, melyek ujabban alkottattak, saját személyé
re nézve kötelezőknek nem ismeri: azt értem; és 
fel tudom fogni, ha ő múltjához, kimondott el
veihez s e részbeli meggyőződéséhez ragaszkodván, 
szorosan következetes akar maradni. Egyéni 
nézete ez, melyet megtámadni sem jogom, sem 
akaratom. Jogilag és erkölcsileg helyes volt-e ezen 
nézetnek oly nyilvánítását, minőt az említett leve
lek foglalnak magokban, ide vetni hazánkba, hol 
azok veszélyes izgatás eszközeivé válhatnak: e fe
lett a Távollevő ellen kárhoztató ítéletet mondani 
sem e helyre, se körömhöz ne tartozik. (Élénk 
tetszés a középen.) 

De, hogy azon honfiak között, kik jelenleg is 

a magyar törvények alatt élnek, Magyarország 
koronázott királyának alattvalói, a magyar alkot
mány ótalma alatt élvezik polgári jogaikat, szól
nak a tanácskozási termekben, és írnak alapokban, 
hogy, mondom, azok közt lehetnek olyanok, kik 
az emiitett levelekben foglalt elveket, azt a megtá
madást, mely a magyar alkotmány alapelvei ellen 
intéztetett, azon kikelést, mely legújabban alkotott 
törvényeink ellen van irányozva, osztják, mago
kéváteszik, és azt egész nyilvánosságban kijelen
tik, sőt terjesztik: azt, megvallom, felfogni képes 

| nem vagyok. (Zajos tetszés a középen.) 
Nem érzik-e e kétféle helyzet között a különö

sé g súlyát ? Nem érzik-e, hogy a ki azt mondja: 
„Én nem ismerem el azon törvényeket reám nézve 
érvényeseknek és kötelezőknek, azok károsak és 
veszélyesek; de nem is akarok ezen törvények alatt 
élni, és nem is akarok azon királynak alattvalója 
lenni, ki ezen törvények szerint uralkodik, nem is 
akarok azon föld területére lépni, mig ezen törvé
nyek fenállnak , a bizonyosan erkölcsileg és jogi
lag más téren áll, mint az, ki -azt mondja: „Én aka
rok ezen föld területén élni, én ezen hazának tör
vényei alatt állok, én ezen királynak alattvalója 
vagyok; hanem helyeslem, ha azon alkotmány, 
melynek alapján ezen fejedelem uralkodik, ha azon 
törvények, melyeket megszentesített, élesen megtá
madtatnak s az ország függetlenségét veszélyez
tetőknek mondatnak, s ez a sajtó által, vagy más 
utón, a nép között terjesztetik"—? (Hosszan tartó 
zajos tetszés a középen.) 

Nem tudják-e, hogy ugyanazon cselekvény 
egyik helyzetben nem ugyanaz, ami a másikban? 

Nem tudják-e, hogy a vélemény, midőn az 
nyilván kijelentetik, és azon országban, melynek 
alkotmányos törvényei ellen van intézve, terjesz
tetik, gyakran nem csupán vélemény ? 

Hiba volt- e ez tőlök, vagy hun ? — a felett 
nem én ítélek, és nem mi itéíük e helyen; én még 
praeoccupálni sem óhajtom a biróság véleményét, 
ha netalán efféle kérdések elébe kerülnének. Annyi 
azonban igaz, hogy efféle megtámadások nyilvános 
kimondása és terjesztése könnyen izgatás eszközévé 
válhatik. gyakran az írónak és terjesztőnek szán
dékán kívül is, mert, én szándékos izgatásról senkit 
vádolni nem akarok. 

Az izgatás minden időben veszélyes lehet, de 
veszélyes volna az különösen helyzetünkben. 19 évig 

j szenvedtünk az absolut kormányzat súlya alatt^se 
j szenvedések keserűséggel töltötték el a honpolgárok 

keblét. Ne higye el senki, hogy midőn a rabnak bör
töne megnyílik eső ismét szabaddá lesz. egy pilla
nat alatt kialudjék kebléből a kiállott szenvedések 
emléke. és a keserűség, melyet abban a szenve
dések összehalmoztak. Idő kell annak, és kedvező 
körülmények ! A szenvedéseknek, az elnyomásnak, 
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a keserűségnek termászetes következése a bizaltnat-
lansáo-. Hazánk érdekében fekszik-e ezen keserű-
séget, ezen bizalmatlanságot jövőre nézve is szítam 
és öregbíteni ? (Zajos tetszés a középen?) 

A nép, mely annyit nélkülözött, megeresztve 
vágyainak és ábrándjainak szárnyait, sokat vár 
és sokat remél. Vár és remél olyanokat is, mik 
jelenleg nem teljesülhetnek. Jótevője-e az a nép
nek, a ki mindig azon vágyakat és reményeket em
legeti előtte, melyek még nem teljesültek, azt pedig, 
a mi már megvan, kicsinyli és ócsárolja, és a meg-
elégedetlenség magvait szórja el ? Alkotmányunk 
visszaállittatott.(FeVdáltás a szélső baloldalon: Nem 
állíttatott vissza!) Némelyek azt mondják, hogy an
nak egy része, s az ő nézetök szerint, nagy része, 
még most sincs visszaállítva. Nem vitatkozom e 
pillanatban velők; de annyi tagadbatlan, hogy 
van alkotmányos életünk, melyben élünk és moz
gunk. (Helyeslés.) Van-e, a ki azt állítaná, hogy 
politikai állásunk, alkotmányos törvényeink fej
lesztése már be van fejezve ? hogy annak minden 
része változhatatlan, hogy fejlődésben szellemi és 
anyagi téren haladni, többé nem akarunk? [Elénk 
helyeslés.) De ha fejleszteni akarjuk törvényeinket, 
institutióinkat és erőinket, annak eszközlésére tér 
kell. melyen mozoghassunk, és e tért legalább 
visszaállították törvény eink. IC téren működhetünk, 
e tér nélkül pedig jogosan és t törvényesen mo
zogni sem volnánk képesek. [Elérik tetszés a kö
zépen.) Helyes-e e nyereményt semmisnek tekinteni, 
gyanússá tenni a meglevő állapotot, gyűlöletessé 
azon törvényeket, melyeken állunk, s melyekből 
kiindulva, tovább haladhatunk ? Ily izgatásokat, 
s azoknak terjedését és káros következéseit min
den törvényes eszközökkel meggátolni, a kormány 
szent kötelessége, és azon lépéseknek törvényessé
gét, melyeket a kormány e czélból tett, nem abból 
kell megítélni, hogy az izgatásnak volt-e valami 
eredménye? ha az terjedt-e tovább? mert hiszen a 
rueggátlásnak épen az a czélja, hogy az izgatás 
ne terjedjen, és hogy eredménye ne legyen. (ügy 
van ! jobbról.) 

Némelyek vádul hozzák fel a kormány ellen, 
hogy büntette Eger városát, büntette Heves vár
megyét bírói ítélet előtt. En e vádat merően alap
talannak tartom. A kormánynak nincs joga bün
tetni, mert ez a biró dolga. De a minisztérium nem 
is büntette se Heves vármegyét, se Eger váro
sát. Intézkedései, melyeket tett, csupán politikai in
tézkedések, melyek által Eger városa és Heves vár
megye hibás lépéseinek káros és veszélyes követ
kezései lőnek elhárítva. 

Nem szeretek hasonlatokat használni, de a je
len esetre mégis felhozom például azt, hogy ha 
valaki, saját lakásában, ablakára ragaszt oly ira
tot, melyben az alkotmány alapelvei, a fenálló 

törvények keményen megtámadtatnak, oly iratot, 
mely tartalmánál fogva — tán az írónak szándoka 
nélkül is — izgató természetű, s azt ugy ragasztja 
fel, hogy az utczáról mindenki elolvashatja: mit 
kell ennek ellenében a közhatóságnak cselekednie ? 
Tvalán biró elé kell idéznie azt, ki az iratot oda 
ragasztotta, de az iratot mindaddig ott hagyni, 
míg- a biró az ítéletet ki nem mondotta ? Ez, ugy hi
szem, fonák eljárás volna. (Élénk, hosszas tetszés a 
középen.) Mindenesetre az első lépés, mit bármely 
hatóság vagy kormány ily esetben tenni fog, az 
lesz, hogy #z izgató iratot onnan eltávolítja, s ha 
szükséges, azután veszi kereset alá a tettest. Nem 
volna-e viszás dolog, ha a tettes az iránt emelne 
szót, hogy ő polgári jogaiban sértve van, mert a 
lakás az övé volt, az ablak az övé volt, az irat az 
övé volt, s az ő jogának megsértésével mentek be 
szobájába, és vették le az iratot saját ablakáról, 
mielőtt ő még pörbe fogatott és elitéltetett volna? 
(Tetszés a középen.) Nem ilyen-e az, a mit néme
lyek a minisztérium ellen vádul felhoztak? 

Somssich barátom megemlítette az égő kanó-
czot, melyet gyúlékony anyagok közelében tett 
vagy ejtett le valaki. Nem első teendő volna-e ily 
esetben az, hogy az égő kanócz, mely még ugyan 
nem gyújtott, eltávolittassék, hogy ne is gyújtson, 
és azután tétessenek lépések az ellen, ki a kanó-
czot szándékosan oda tette, vagy vigyázatlanul 
elejtette ? (Elénk tetszés a középen.) Van-e valaki e 
házban, ki helyeselné, ha bevárnák, míg a kanócz 
gyújtott, hogy a tettest a következésekért is fele
lőssé tehessék? Van-e valaki, a ki az égő kanócz 

í eltávolítását helytelennek tartaná, mert az még 
nem gyújtott? (Élénk tetszés a középen.) 

Felhozzák Eger városa mellett még azt is, 
hogy hiszen az csak bizalmat szavazott a levelek 
írójának, de nem nyilvánította, hogy annak poli
tikai elveit és nézeteit osztja. 

Politikai téren lehet bizalmat nyilvánítani oly 
; férfiúnak is, kinek politikai elveit, nézeteit még 
nem ismerjük, de felteszszük róla, hogy azok a mi 
nézeteinkkel és érdekeinkkel öszhangzásban van
nak. De annak irányában, ki politikai néze
teit épen most oly határozottsággal, mely min-

| den kétséget kizár, nyilvánította, e nyilváni-
j tás folytán bizalmat szavazni kétségtelenül annyi, 
I mint nézeteiben osztozni. (Elénk tetszés a köze
pén.) Mit mondanánk oly emberről, ki azt ad-

I ná elő, hogy törhetlen bizalma van a politikai té-
i ren, politikai működést illetőleg oly férfiúhoz, ki-
i ről bizton tudja — mert tőle épen most hallotta — 
| hogy elvei és nézetei az ő elvei- és nézeteivel hatá
rozottan és merőben ellenkeznek, ellenkeznek pe
dig a leglényegesebb dologban, mely az egész 
politikai működésnek alapját képezi ? Volna-e ily 
kijelentésnek más lehető magyarázata, mint az, 
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hogy a bizalmat nyilvánító reméli, miszerint , 
amaz rögtön és teljesen megváltoztatja eddigi meg- j 
gy őződését, a mi arra nézve nem megtiszteltetés, ha- | 
nem talán inkább bántás volna ? (Helyes ! ügy van !) \ 

Hiba volt-e, vagy bün Eger városa részéről 
azon határozat hozatala, melyet a kormány meg
szüntetett? nem vizsgálom. A kormány maga 
hibának tekintette azt, és Eger városát nem kívánta 
büntetés alá vonni; de a hibának lehető rósz kö
vetkezéseit meg kellett gátolnia, mert azt a kor
mány el nem nézhette, és a példa utánzását hall
gatásával elő nem segíthette. Miután tehát a kor
mány nem büntetett, mihez joga sem volt, hanem 
a helytelen cselekvések veszélyes következéseit és 
az izgatás terjedését politikai intézkedés által meg
gátolta, tette pedig ezt oly módon, melyet a tör
vény nem tilt, sőt parancsol, és oly megyei jogot, 
mely törvény vagy gyakorlat szerint eddig fen-
állott volna, semmiképen nem sértett: a kormány 
eljárását törvényellenesnek mondani nem lehet. 
(Mérik helyeslés a középen.) 

A ház több tagja, de maga az 1848-ki törvé
nyek XVI. ezikkelye is a megyéket az alkotmány 
védbástyáinak nevezte. Osztozom ezen nézetben. 
De ha a megyék oly hatósággal és annyi hatalom
mal volnának felruházva, minőt Heves vármegye 
magának tettleg követelt; ha a megyéknek joguk 
volna a felsőbb rendeleteket, midőn azokat tör
vénytelenéknek hiszik, egyszerűen félre tenni, a 
kormánynak az engedelmességet megtagadni; ha 
a kormánynak nem subordinálva, hanem csak 
coordináíva volnának; ha a kormánytól nem függ
nének, ha tetteikért felelősek senkinek sem volná
nak, de a felelős minisztérium intézkedéseinek sike
réi passiv ellenállással meggátolhatnák: akkor a 
megyék nem védbástyái volnának az alkotmány
nak, hanem lehetetlenné tennék annak fentartását. 
(Élénk tetszés a középen.) Képzelhet-e valaki magá
nak ilyen megyék mellett rendezett állapotot ? kép
zelhet-e oly országot, melyben 100 testület, me
gyék, városok, mindenik külön állva, majdnem 
souverain hatalmat követelne magának a végre
hajtás terén, senkitől nem függnének, és egymás
sal össze nem függeuének ? {Zajos tetszés a középen.) 

Azt mondják, hogy oly hatalom mellett, mi
nőt Heves vármegye követel magának, és oly ter
jedt hatóság mellett, minőt némelyek a j tégy ék
nek tulajdonítani akarnak, a parlamentáris kor
mány lehetetlen. Én azt állítom, hogy ily módon 
nem csak a parlamentális, hanem bármi néven ne
vezendő alkotmányos kormány egyaránt lehetetlen. 
(Kitörő éljenzés.) Ha valaha veszély fenyegetné is 
a megyei rendszert, ez nem abból fog származni, 
hogy a megye törvényes jogainak és kötelességei
nek korlátai közé szorittatik, hanem abból, hogy e 
jogok a törvény és gyakorlat határain tul annyira 

kiterjesztetnek, hogy ez által minden közigazga
tás lehetetlenné válnék. (Tetszés.) 

Bocsássanak meg, hogy hosszasabb voltam 
előadásomban, mint óhajtottam volna, (Halljuk! 
Halljuk!) kivált miután a tárgy napok óta kifej
tetvén, az okok minden oldalról már bőven, elő
adattak, és nekem alig maradt egyéb a mondot
tak ismétlésénél. (Élénk ellentmondások.) 

Szabad legyen még azon kérést intéznem a 
tisztelt ház tagjaihoz : küzdjünk, hol véleményeink 
eltérők, a tárgybólmeritett okokka l ; de ne vádol
juk egymást rejtett czélokkal és ne gyanúsítsuk 

| egymás szándokát. Ha egyik fél azt mondja a niá-
I síkról: „Ti zavart akartok és forradalmat, és felfor

gatást !" emez pedig azt hirdeti ellenfeléről, hogy 
az ország jogait, az alkotmányt akarja megrontani, 

' a kormány hatalmát károsan terjeszteni, a niegyé-
| ket megsemmisíteni: mindezek itt közöttünk tán 

hatás nélkül hangzanak el. De a nép közé terjesz
tetvén, egyik és másik oldalról bizalmatlanságot, 
gyanúsítást, gyűlölséget szülnek, felzaklatják a 

; békés indulatokat, elzsibbasztják a higgadt tevé-
j kenységet ,* és mindezeknek csak a haza látja ká-
! rát. (Élénk tetszés.) 

Végzem szavaimat azon kijelentéssel, hogy 
| én a minisztérium által előadott felelettel megelé

gedvén, annak Eger városa és Heves vármegye 
irányában követett eljárását helyeslem. (Szűnni 

• neu: akaró éljenzés és taps.) 
] DimitrieviCS MílOS j e g y z ő : Madarász Jó

zsef ! (Szavazzunk ! Halljuk! Zaj.) 
Madarász József: T. ház! Hazánk torté-

• netének számos példája tanúsítja azt, hogy midőn, 
a szerencse változó körülményei közt, a legna
gyobb csapások érték nemzetünket, a különböző 

! pártnézetek egyesítése által épen akkor mutatta 
! meg azt, hogy a legnagyobb csapások legke-

vésbbé ingatták meg. Nem tagadja senki, hogy 
: jelen korszakunkban, nem kevésbbé nagy ráz-
i kódtatások után, az alkotmányosság tere ismét 
; meg lőn nyitva. 
I Én nem tagadom meg azon eredményt, me-
| lyet előttem szólott képviselő kifejtett j de azon 
; állítást, hogy alkotmányunk vissza van állítva, 

minden fejtegetés nélkül csak azon módosítással 
\ és azon tétellel fogadhatom el, hogy a haza alkot-
' mányos téren működhetik. Ez alkotmányos téren 

való működést tartom én minden pártszinezet kö
telességének a jelen kérdésben, midőn a megyei 

! rendszer és a felelős parlamenti kormány össze-
| egyeztethetése, habár napirendre kitűzve nincs is, 
, mégis mindenki által akaratlanul tárgyaltatik. 

Lehetetlen, hogy én is saját meggyőződáse-
i met e tárgyban ki ne mondjam, saját meggyó'ző-
j désemet, melyet miként én is követelem és kimon-

dani kötelességemnek tartom, előttem szólónak 
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azon mondatát elismerem, a mely ly el beszédét befe
jezte , s meghiszem, hogy minden ellenvéleményü 
képviselőtársam meg van győződve, hogy a sze
rint segíti elő a haza javát, amint ő vélekedik; de 
ép azt követelem magam irányában is, (ügy van!) 
és nem is veszek számításba sok kitételt, hogy 
vannak a képviselőháznak oly tagjai, kik meg
győződés ellen mondanának valamit, vagy bármi 
mellékes érdekekből és számításból tennének: 
mert a kik ellenemben ezt netalán mondanák, 
kénytelen volnék nyilvánitni, hogy azok önma
gokról Ítélnek; de önmagámra e véleményt el 
nem fogadhatom. Áttérek a kérdés alatti tárgyra. 

Legelőször is Eötvös József b. közokíásügyi 
miniszter urnák . . . (I- ölkiáltások : Nincs itt!) Az 
mindegy, akár itt van, akár nincs itt, hiszen par
lamentben vagyunk. De itt is van . . . Tehát, mon
dom, a miniszter i'tr egy néhány észrevételeire kö
telességem nyilatkozni. 

Atalában megjegyzem — megtörténhetnék, 
akaratom ellenére , mert nem szeretném; de 
megtörténhetik, mert az ész nem járhat öt-hat na
pon átm indenre ügyelve — nem szeretnék szalmát 
csépelni; de ha megtörténik, ezt azon jó indulatom 
kifolyásának kérem tartani , hogy nem szeret
ném, hog}r azon eszméknek, melyek érintettek az 
ellenvélemény részéről, valamelyike is vitatárgyat 
ne képezné, 

En a t. miniszter urnák nyilatkozványát el
lentétben látom. Ü legutóbbi egyik nyilatkozvá-
nyaban örömét fejezte ki azon. hogy a mit 1843-
ban haraeresisnek tartottak, az most az országnak 
majdnem többsége által valóban elismertetik. Én 
ezt önállitásainak valóságával hozom ellentét-
be : mert a mit első nap mondott, hogy ő mint j 
a centralisátio embere az ország erős kormányza- j 
tára épiti kiindulási pontját, azt beszédének utóján | 
mégis — a midőn a megyéket, mint az alkotmány 
védbástyájáit állitá elő. és megeugedé bizonyos 
általa előadott esetekben, hogy a megyék tiszt
viselői hivatva vannak arra, hogy ha a kormány | 
törvényellenest parancsol, ezen rendeletet nem 
fogják teljesitni — ez által ellenzetté. 

Osztom azon eszmét, hogy lehetetlen községi, 
megyei és országos rendezett helyhatóságok nél-
kül, országos kormányzat nélkül és azok mind- j 
egyikének szabatosan körülirt kötelessége nélkül | 
alkotmányosan kormányozni. De midőn önmaga j 
a cultusminiszter úr elismerte a megyei, törvény- j 
hatósági tisztviselőknek, szerintem a megyéknek i 
azon törvényes jogát, hogy a törvényellenes paran
csolatokat, p. adóbehajtás és ujonczok iránt, nem kö
teles foganatositni j el kellett ismernie egyúttal a 
tisztviselőknek, szerintem a megyének azon jogát is, 
hogy nyilatkozhassanak és határozhassanak is a 
fölött, vajon a kormány azon rendelete törvény-

ellenes-e vagy sem. Esmivel én a helyhatóságokat, 
megvallom, az előttem szólott képviselő úr elle
nére, ez érdemben, jogban, még pedig törvényes 
jogban lenni hiszem, azért látom ellenkezésben t. 
cultusmniszter urnák e nyilatkozatát. 

Másik, mire észrevételt kívánok tenni, az : jeles 
beszédében azt méltóztatott állítni, hogy 1848-ban 
népképviseletre fektettetvénehaza alkotmányos kor
mányzata, ellentétben áll a megyék szerkezete az 
átalános szabadsággal. Kérdés tehát, miért rendelte 
meg a48-ki törvényhozás, hogy a minisztérium a 
legközelebbi országgyűlésre törvény-javaslatot 
terjeszszen elő, mely a, megyék szerkezetét nép
képviseletre fektesse. En, t. ház, azt merem állítni, 
hogy midőn a törvényhozás a demokratiát fogadta 
el alkotmányi alapul , egyszersmind megren
delte, hogy a megyéknek a népképviselet elve 
szerint átalakítására vonatkozólag törvény-javas
latot terjeszszen elő, azért, mivel a megyék szerve
zete nem képezett elég biztosítékot a demokra-
tiára. Nem levén elég ideje 1848-ban a megyei 
bizottságok olykép átalakítására, ezt csak röviden 
volt kénytelen körvonalozni, és azért parancsolta 
meg, hogy a következő országgyűlésen a minisz
terek ily törvény-javaslatot terjeszszenek elő. 

Azt mondja továbbá t. cultusminiszter úr, 
hogy azon állítást.miszerint a megyék voltak legfőbb 
garantiája az alkotmánynak, nem hiszi. Ezen 
szavakkal méltóztatott kifejezni: „nem hiszem •" 
és méltóztatott állítni, hogy ezen garantia a tör
vényhozás volt. Szabad legyen 1-ör megjegyez
nem, hogy ebben egy kis ellenmondás létezik. 
Ugyanis miből állt ezen törvényhozás? Jól tu
dom, hogy ott voltak a főrendek is ; de cultusmi
niszter úr, mint én is, bizonyosan tudja, hogy 
ezen törvényhozásban csak azon követeknek volt 
döntő befolyásuk a demokratikus intézmények ho
zatalára, a kik a megyéktől küldettek, tehát volt a 
biztosíték a megye. 2-or azt hiszem, az alkotmány
nak legnagyobb garantiája abban áll, hogy 
a megyék a törvénytelen rendeleteknek ellen
állhattak. 

Azok közül, a miket Pulszky Ferenczúr szives 
volt elmondani, első észrevételemet arra teszem, 
hogy „ő jól tudja, hogy e kérdés miniszteri kérdés." 
Valóban, t. ház, én sokat gondolkodtam a bal 
és jobb oldal e tárgybeli ellentétes véleménye fö
lött. Oktatásügyi miniszter úr kifejezte, hogy ő e 
kérdést nem tartja pártkérdésnek, Pulszky Eerencz 
űr ellenben azt mondja, hogy miniszteri kér
dés. Már bocsásson meg a t. ház, ha a kormány 
egyik tagja azt mondja, hogy nem pártkérdés, 
habár a jobb oldal egyik szeretett és tisztelt tagja 
pártkérdesnek állítja is, én inkább vagyok haj
landó hinni azt, mit a t. miniszter úr mondott, (De
rültség) és igj ez észrevétellel tovább megyek. 
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Azt mondja továbbá Pulszky Ferencz képvi
selő : „jól tudja a kormány, hogy még mindig lé
teznek azon elemek,melyek az 1848-kiforradalomba 
sodorták a hazát; ez agitationak akarta elejét venni 
a kormány." 

Ezekre nézve, uraim, fogok e tanácskozás alatt 
némi előadásokra hivatkozni, melyek ugyancsak a 
jobb oldal részéről tartattak: koránsem azért, hogy 
azokat ellenök fordítsam; de meg fogják engedni, 
hogy az emiitett jobboldali képviselőjirak előadását 
ugyanazon félnek máskor mondott szavaival meg-
czáfoljam. Hogy mik voltak az 1 848-ki forradalom 
elemei, arra nézve méltóztassanak meghallgatni, 
habár nincs jelen, a magyar minisztérium nagyon 
tisztelt elnöke mit mondott 1861 május 15-kén: 
„Van egy tény, melyet a história bármely elferdi-
tései daczára sem fog tagadni soha. Ez az, hogy a 
forradalom kitörésének oka nem volt abban kere
sendő', mikép az 1848 törvények elfogadtattak, ha
nem abban, hogy meg nem tartattak (Felkiáltások 
jobbról: ügy van!) Igenis az 1848-ki események 
magok után vonták az 1849-ki küzdelmeket, amint 
a megtámadás maga után vonja a védelmet, mint 
a hóditási vágy a függetlenségi vágyat. u (Felkiáltások 
a jobb oldalról: Helyes! ügy van!) igenis helyes, én is 
azt mondom ; de épen azért, mi volt tehát az 1848-ki 
forradalomnak oka '? (Közbekiáltások a jobb oldalról: 
Eeactio!) Azon forradalomnak elemei tehát nem 
azok közt keresendők, a kik az 1848-ki törvényeket 
vissza óhajtják állítani — h a b á r a z 1867-ki tör
vények által meg is vannak változtatva — visszaál
lítani, mindenesetre alkotmányos utón, azt, hogy e 
hazának önálló hadügye, pénzügye és önálló keres
kedelme is legyen. Es épen ezért, és csak ennyiben 
tartottam kötelességemnek erre megjegyzést tenni, 
ha akkor nem voltak az 1848-ki törvénvek forrada-
lomnak okai, nem lehet azok helyreállításának óhaj
tása most sem. És ezért, mint mindig nyilvánítottam, 
alkotmányos utón, az alkotmány korlátai közt, az én 
zászlómra most is az 1848-ki törvények visszaállítása 
van tűzve; nem oly visszaállítása, hogy azok szó
ról szóra, az után megmaradjanak,mert elismerem, 
hogy a kor fejleményei szerint változtatni kell azo
kat; (Zaj) de minden esetre helyreállítása azon tör
vényeknek, a melyek önálló állami életünk biztosí
tékai. 

Pulszky Ferencz képviselőtársam szíves volt 
kérdezni: magasabb politikai szempontból intézked
vén a kormány, az ország érdekeit teljesitse-e vagy 
a törvényt? Igen emlékszem rá, hogy méltóztatott 
még azt is hozzá tenni, hogy hiszen Bach és Sehiner-
ling urak is paragraphusokra hivatkoztak. 

Tisztelet becsület, uraim! hanem mikor mi foly
tonosan a 48-ki törvényekre, az 1790-iki törvények
re hivatkozunk, hogy önökkel együtt mindazokat, a 
^dk szükségesek egy önálló haza függetlenségére 

— önálló hadügy, önálló pénzügy —- helyre kell állí
tani, mit az alkotmányos élet küzdelmei közt, hiszem, 
hogy ki is vivandunk : akkor ellenünkben, mikor 
most is a 48-iki törvényekre hivatkozunk, a Bach 
és Schmerling paragraphusaira való hivatkozás nem 
illendő; és ha ellenünkben arra továbbra is hivat
koznának, akkor jogot adnának nekünk, hogy e 
paragraphusokat önök ellenében megfordíthassuk. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Somssich képviselő űr előadására két megjegy
zésem van. (Halljuk!) 

Először: megszokott szép ékesszólásával ugy 
mutatta be magát, mint a medvéi intézménvnek 
leghívebb barátját; de én e tekintetben nem párto
lom az o szándékát akkor, midőn kifejezte azt is, 
hogy ő a népképviseletet nem kívánja ám arra a 
„szám szerintre" alapítani, hanem bizoyos érdekek
re : mert akkor, engedje meg nekem. . . 

Somssich. P á l : Egy szót sem mondtam arról! 
Madarász József : . . . akkor én megköszö

nöm az ily megye létezését. En a megyék szerve
zését demokratiaivá akarom alakitani. esnem kasz
tokra. 

Somss ich P á l : Azt én nem mondtam. 
Madarász József : Bocsánatot kérek. Jól tu

dom, hogy nem e szavakkal mondotta : de tudom 
azt is, hogy micsoda szavakat mondott. (Nevet és a 
jobb oldalon.) Ugyanis annyit határozottan kimon
dott, hogy ő szám szerintre nem akarja: és ez már 
elég nekem arra, hogy ón kiértsem belőle, hogy ez 
nem népképviselet, (Nevetés a jobb oldalon; átalános 
derültség) és előre is nyilvánítsam, hogy a megyé
nek oly átalakítása által koránsem fogja énben
nem pártolóját találni Somssich képviselőtársam, 
hanem pártolóját azok, a kik a 48-iki törvénynek 
határozott rendelete szerint — a mit egyébiránt 
megváltoztatni minden országgyűlésnek szabad 
(Átalános tetszés) — a megyék rendezését ugy óhajt
ják, hogy az tiszta népképvissletre alapíttassák. 

Másodszor: szerencsétlenségemre talán megint 
félre értettem — de ugy hiszem, nem értettem félre 
— azon szavait t. képviselő urnák, midőn azt mon
dotta, hogy elismeri ő, hogy a biró mondhatja ki 
a bűnöst, de előre azt se lehet kimondania, hogy 
bűntelen valaki. Bocsánatot kérek: jól tudom, hogy 
a t. képviselő úr ép ugy ismeri az alkotmányosság
nak abczéjét, mint én. . . (Fóíkiálkísok: Jobban is
meri!) Lehet, legyen, hogy jobban ismeri; de mi
dőn az előbb érintetteket mondja, akkor merem ál
lítani, hogy jobb ismeretsége mellett is megtagadta 
az alkotmányosság abczéjét. Az emberi jogok ab-
czéje is az, hogy míg a biró által el nem marasztal-
tatik valaki, addig mindenki bűntelen. 

Szabad legyen átmennem Deák Ferencz t. 
képviselő úr által (Halijuk!) felhozott pár tételre. 

0 a z t taglalta, vajon jogosan cselekedett-e 
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a kormány akkor, midőn kir. biztost küldött ki, 
és ő az 1805-ik törvény fölolvastával indokolta 
ezen eljárást. Szerencsétlenségemre azt hiszem s 
•ugy vagyok meggyőződve, hogy midőn az 1848. 
3-ik t. czikknek 2. és 6. szakasza különösen, melyek 
azt rendelik, hogy a magyar koronázott király is 
a végrehajtó hatalmat a törvények értelmében és 
kizárólag esak a felelős minisztérium által gyako
rolhatja, akkor engedelmet kérek, osztom Komá
rom városa igen t. képviselője által már előadott 
azon elvet, hogy az 1805-re támaszkodás és kir. 
biztos általi műtét az alkotmányosságnak a 48-iki 
törvények által megállapított elvét támadja meg, 
(Helyeslés a bal oldalon) s megtámadja azért, mert 
ez a királyi teljhatalmat megállapítja a felelős 
minisztérium mellett és kivül. (Ellenmondás a jobb 
oldalon.) Nagyon jól tudom, hogy a miket én mon
dok, önök helyeslésével nem találkoznak ; ezt na
gyon tudom ; hanem azért szabad nekem envéle-
ményemnek lenni: s az én kifejlett envéleményem 
e felől, a törvények szerint, az, hogy én ez által 
az alkotmányosság elvét látom megtámadva: mert 
egy királyi teljhatalmat látok ismét a felelős mi
nisztériumon kivül életbe hozatni: {Fölkiáltások a 
jobb oldalon •* Nem áll!) és csodálkozom rajta, hogy 
azok, kik a parlamenti felelős kormányzatnak oly 
átalánosan híveinek mutatják magokat, mégis ezen 
parlamenti kormányontuli hatalmat is meg akar
ják állapitani. En azt hiszem, hogy az előző tör
vényeket, ha azok ellenkeznek az utóbbi törvé
nyekkel , az utóbbiak eltörlik. Az ismét minvé-
leményünk, ellenkezik-e az előbbi törvény az 
utóbbival vagy nem; de az én véleményem szerint 
a 48-iki törvények 6. szakasza ellenkezik az 1805. 
törvény 5. szakaszával. 

Egyébiránt bátor vagyok még felhívni nem
csak a t. háznak, de magának a t. minisztérium
nak is figyelmét önmagára azon rendeletre, melyet 
a koronázott király kiadott. Sajnálom, hogy ki
nyomatva és itt felolvasva nincsen, mert én azt 
hiszem, hogy minden ily tárgyban, midőn a 
miniszter feleletre vonatik, a miniszteri eljárás
hoz tartozó irományoknak is a ház asztalán 
kinyomatva kellene lenniök: azért, hogy meg
ítélhesse a ház, hogy nincs-e azokban — meg
lehet szándék ellen — valami olyan, mint a mi
lyen, példán?! k ofeáért, régen a só tárgyában is 
elkövettetett. {Zaj. Ellenmondás.) Én tehát vélet
lenül elolvastam ezen rendeletet, és ugy láttam, 
hogy annak elején, mely így szól: hogy „ő felsége 
a végrehajtást a felelős minisztérium által gya
korolja," ezen szavak: „a törvények értelmében" 
— meghiszem, és akarom hinni, hogy nem szándéko
san — de kimaradtak; és miután én igy láttam ezen 
leirat másolatát, én fölhívom és kötelességévé te
szem ezúttal a kormánynak {Ellenfelkiáltások: Nincs 

; joga hozzá! Zaj) — mivel a törvény, a 48-iki tör
vény, azt rendeli, hogy csakis a törvények értelmé
ben gyakorolja a végrehajtó hatalmat — nyilatkoz
zék, miszerint semmi esetre sem szándékosan, hanem 
szándékon kivül történt azon az alkotmány főbb 
biztosításának kihagyása. Kijelentem azonban azt 
is, hogy ha az eredetiben nem ugy volna, mint én a 
másolatból mondtam, akkor viszont részemről en
gedelmet kérnék mind a háztól, mind a miniszté
riumtól. (Fölkiáltások : Dologra! Zaj. Halljuk! Az 
igazságügyi minisztertől átvévén a másolatot, olvassa:) 
„Miután a végrehajtó hatalmat a magyar korona 
területén a felelős minisztérium által gyakorolja/ ' 
(Zaj.) Tehát ugy van. {Zaj.) Hiszen a t. háztól 
függ határozni; én megmondottam és teljesítettem 
kötelességemet. {Zaj.) Méltóztassanak azután ha
tározni. {Halljuk!) 

Másodszor Deák Ferencz képviselő ár elő
adta azt is, hogy törvényes gyakorlatot sem tud
nánk felmutatni arra, vajon a megyék gyakorol-

í ták-e azon jogot, hogy félretették a felsőbb ren
deleteket, és joguk is lett volna az iránt felírni, 
hogy ezt nem teljesítik. (A jobb oldalon: Ezt 
nem, mondta !) Elismerem, t. képviselőház, és ma
gam is megeng-edem, hogy a kormánynak, min
den kormánynak, annál inkább felelős parlamenti 
kormánynak — ha ugyan ez tökéletesen parla
menti kormány volna— de ha nem is az, a par
lamentalis kormánynak mindenesetre kell hatal
mának lenni, hogy rendeleteit teljesíthesse és fe
leljen róla. Azonban részemről azért tartottam kö
telességemnek ezt fölemlíteni, mert igen jól tu
dom tapasztalásból, jelesen hivatkozom Fehér me
gyére — emlékezhetnek az esetre 1836-ban, midőn 
megkezdetett, hogy a főispánoknak egy rendelet 
adatott ki épen arra nézve, hogy ha egy tisztvi
selőválasztáson zavargások történnek, ön magok 
nevezhessék ki a tisztviselőket — e rendeletet tisz
telettel félre tette és fel is i r t ; és — igaza van 
képviselő urnák — a kormány, valószínűleg be
látva, hogy alkotmány ellenest cselekedett, tovább 
nem kívánta, hogy teljesíttessék. [Ellenmondás a 
jobb oldalon.) De könyörgök, vegyük már most, 
hogy a kormány daczára annak, hogy rendelete 
törvénytelen, hogy az alkotmánynyal ellenkezik, 
másodszor is azt írja le, hogy teljesíttessék rende
lete : nem jogos-e a megyék azon szokása, hogy a 
mi törvénytelen, azt nem kell végrehajtaniuk ? 
Igen jól tudom, hogy végrehajtatván azután a 
törvénytelen rendeletek kir. biztosok által, a sére
lem terére tereltetett a megyék által az ügy, de 
csak azt akarom kihozni belőle, hogy nem mindig 
való az, hogy a kormány átlássa mindenkor, hogy 
ő az alkotmány ellen cselekedett; és ekkor én ab
ban találom legnagyobb biztositékát az alkotmáy-
nak, hogy a megyék a törvénytelen rendeleteket 
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nem teljesitik, abban, hogy a kormány törvény
ellenes dolgot nem követhet el. 

T. ház, azt hiszem, hogy igen röviden fejez
hetem ki ez úttal véleményemet. 

Tisztelt Csiky Sándor és Böszörményi László 
képviselőtársaim, mindazokra, mikre még ezeken 
kivül észrevételt akartam volna tenni, megfeleltek. 
Nem szándokom mind azokra, mik itt magára azon 
iratra nézve előadattak, (Micsoda iratra f) a mik 
Kossuth Lajosnak váczi választóihoz irt levelére 
nézve előadattak, nem szándékom semmit szó
lani azok után, miket már Böszörményi László 
barátom mondott; hanem kiegészítésül, hogy le
gyen nyoma annak, hogy miqő az, izgató-e az vagy 
nem, azon szavak után, melyek itt többször elő
adattak, szabad legyen két tételt fölolvasnom, mely 
utána következik. Ez az: „Tehát czáfoljon meg 
engem a bécsi udvar, övé az ország és hatalom, 
győzze meg nemzetemet, hogy nincs igazam, ál
lítsa helyre a 48 iki alkotmányt csonkitatlanul, 
és tartsa meg hűségesen: akkor a magyar nemzet 
elégedettnek érzendi magát. Bármi legyen is az én 
véleményem : fontolja meg a hatalom e szavaimat, 
mert bennök a nemzet geniusa és a történelem lo
gikája szói." 

Ezek után csak azt vagyok bátor még felhozni 
— arra nézve, a mit t. Perczel Mór képviselőtársam 
beszéde következtében Somssicb Pál képviselő úr 
felhozott, hogy kiindulási pontúi elfogadja az egyez
kedési alapot — a mit Somssich Pál képviselőtár
sam 1861 évi május hó 18-án mondott, mert én e 
most fölolvasott tételek után a levélből az 1848 iki 
törvények helyreállításának kiindulási pontul vé
telét értem. Somssich igen tisztelt képviselőtár
sam ezt mondotta: „Annyi bizonyos, hogy a magyar 
nemzet az 1848-iki törvény határozataihoz ra
gaszkodik, ezek szerint alakította hatóságait, ezek 
értelmében választotta, küldötte képviselőit; a kép
viselői kar tehát az egész nemzettel jone ellen
tétbe, ha más vagy épen azzal ellenkező kiindu
lási pontot választana/' [Zaj) Tehát Somssich kép
viselőtársunk e nyilatkozattal azt előzte meg, a 
mi a most annyira fölizgatónak tartott levélben 
mondatik. 

Legyen szabad bezárnom beszédemet a jelen 
kir. minisztérium elnökének 1861-ben mondott be
szédénekidevágó ezen tételével: „Mi tehát nem 
fogadhatunk el semmi más alapot, mint a mely a 
pragmatica sanctionak értelmében a personalis 
unió erejénél fogva létezik és az 1848dki törvé-
uyekben gyakorlatilag ujolag körül van irva." 

T. ház! Mármost bezárhatom beszédemet. (Zaj. 
FölkiáMsok a jobb oldalon: Jó less!) Csak még a 
kormánynak általam kivánt vád alá helyeztetését 
kívánom indokolni. 

Úrim! senki sem kivan játszani a parlamen-
KÉPV, H. SAPLÓ. 1865/,. V. 

tális kormánynyal , senki sem kivan játszani a 
felelősséggel, és a mi engemet arra indított, hogy 
én a vád alá helyeztetést kérjem, az, mert meg
győződésem az. hogy a törvényeket sértette meg, 
midőn pedig törvény sértése forog fen — ha csak 
valaki opportunitási indokokból nem kivánja mel
lőzni — lehetetlen, hogy a törvények sértője ellen 
egyúttal a törvények parancsa szerint ne kívánjon 
eljárni. (Zaj.) 

Szabad legyen megemlékeztetnem a t. ház 
azon tagjait, kik forrodalomra és conspiratiora 
hivatkoznak , hogy — természetesen •— én sem 
vagyok forrodalmár. (Nevetés.) 

Hanem méltóztassanak megemlékezni, mi
dőn a forradalomról szólunk, jusson eszünkbe a 
múlt angol kabinet egyik kitűnő tagja, lord 
Russel 1861 májusban mondott beszédének ezen 
része : „Én mindig barátságos viszonyban kívánok 
állani azon államokkal, melyek hazánkkal barát
ságos viszonyban állanak; de a hányszor a nép egy 
zsarnok kormánytól megszabadul, mindannyiszor 
belső elégtételemet el nem fojthatom." 

És méltóztassanak megemlékezni magára az 
angol forradalomra, az angol történelemre — ame-
byetismétt. Somssich Pálnak köszönök — 1851-ben 
kiadott angol történelmi értekezése folytán, melyben 
elősorolja az angol forradalmat — bizonyosan em
lékezik ugy mint én — körülbelől a 109 lapon. 
Miután azt mondják, hogy Rómára szeretek oly 
nagyon hivatkozni, hát most az angol történelemre 
hivatkozom. 

Cromwell után — a ki pedig hogy Angolor
szág nagyságát alapította meg senki sem tagadhatja 
— jött (Közbeszólás; AIÖTIJC!") No igen, a béke-
herczeg; de nem akarom ezt érinteni, noha ez is ha
sonlatba hozható. Hanem jött l I .Károly és I I . Jakab 
korszaka. En csak arra nézve akarom ezt fölhozni, 
hogy a történelem sokszor azt bizonyítja be, hogy 
egyik vagy másik országban az összes nemzet min
den pártjai belátják még a forradalom szükségét is. 
Ez van tehát azon könyvben a 109-ik lapon , jól 
megjegyeztem: a toryk és wighek belátták, hogy 
e szükség akkor Angolországra is beállott. Elő-
adatik ilyképen : A toryk belátták , hogy 40 év 
óta a király iránt mindenkor hivek voltak, dehogy 
huségökhöz szabadságuk s hitök fentartása vé
gett a hazának is joga van ; a wigheknek és toryk-
nak jeles nevezetes fejei összesültek; a harmadik 
pártfőnök nem állott ugyan hozzájok, de nem is 
téritette el őket ; (Zaj) és 1688-ban egy admiral 
álruhában ment ki az oraniai herezeget meghívni 
(Zaj. Fölkiáltások: Tudjuk azt jól!) Én is tudom, 
uraim; hanem a történelemnek többszöri ismétlés
sel veszszük hasznát. 1688-ban tehát egy admiral 
matróz álruhában ment ki, meghívni oraniai Vil
most a haza, a szabadság és a hit megótalmazá-

22 
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sara; és 1688-ban — ha jól emlékszem — 
deczemberben, körülbelül 18-án, a mely perczben 
II. Jakab Londonból megszökött, ugyanazon 
perczben ment be oda Vilmos, és 1689-ben február 
13-án a trón üresnek nyilváníttatván, Vilmos és 
Mária hivattak meg a trónra. 

Csak azt akartam bebizonyítani ezek által 
hogy a forradalom sokszor kötelessége egy nem
zetnek ; és megyőzó'désem az, hogy a hazát csak 
is az 1848-ki törvények — melyekben a hazának j 
önálló hadügye, pénzügye és kereskedelme van 
biztosítva — mentendik meg azon nagy veszedelmek j 
közül, a melyek környezhetik mind Magyaror- ! 
szagot, mind egyúttal a királyi széket, Igen, uraim, 1 
ez megtörténhetik; és a mint megtörtént Croesussal, ' 
hogy azt kénytelen volt mondani a máglyán: I 
„Oh Solon ! Solon !* ugy megtörténhetik az eset
ben, ha e hazát környezendő vészek előtt nem állít
tatnék vissza e hazának önálló had- és pénzügye, a 
melyek biztosan mégis mentenék, megtörténhetik, 
hogy e felkiáltás is bekövetkezik még: „Oh Kossuth, 
Kossuth!" (Zajos éljenzés a szélső bal oldalon.) 

SomSSich P á l : Tisztelt ház! (Nagy zaj.) 
Személyes kérdésben kérek szót. (Zaj. Nincs sze
mélyes kérdés! Halljuk!) A személyes megtámadás I 
leginkább akkor követtetik el, (Nagy zaj) midőn j 
valakinek állítása félrernagyaráztatik. Szavaimat | 
félremagyarázta Madarász barátom, midőn azt 
monda, hogy én a népképviselet alapját támad
tam volna meg beszédemben, vagyis inkább nem 
mondtam azt abban k i , de ő tudja , hogy mon
dani akartam. 0 szavaimat elferdité s nekem van 
jogom magamat rectificálni. (Helyeslés.) 

Nem csak nem mondottam azt, hanem hozzá
tettem — mit, ha figyelemmel hallgatta előadá
somat, tudhatna t. képviselő úr — hogy egyedül 
maga ezen képviseleti rendszer, municipalis hely
hatóságok nélkül, nem képes a szabadságot bizto
sítani ; csakis ez egészíti ki azt u g y , hogy egész | 
organismussá izmosodván, biztosítja és védi meg a 
szabadságot is. De a mit t. barátom mondott, azt 
én nem mondottam. (Helyeslés.) 

Másodszor azt sem mondtam, hogy valaki fe
lett a bűntelent nem szabad kimondani (Nagy 
zaj) Méltóztassanak csak kihallgatni. Azt állítot
tam, hogy ha valaki biró elé van állitva, ak
kor nem szabad a biró független eljárására izga- > 
tólag hatni4* és se a bűnöst, se a bűntelent előre 
kimondani. 

Végre harmadszor a miket reám olvasott 
tisztelt barátom, én a 48 törvényeket kiindulási pon
tul elfogadtam, s elfogadom ma is ; de se 48-ban, 
se az én mondásomban nem volt az , hogy az 
uralkodó uralkodása incompatibilis Magyarország 
függetlenségével. (Zaj. Szavazzunk!) 

Gajzágó Salamon jegyző: Szász Károly! 

Szász K á r o l y : Ha mindenki eláll szólási 
jogától, ugy én is elállók. 

Gajzágó Salamon jegyző: Ónossy Mátyás! 
Ónossy Máiyás: Elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző: Németh Károly! 
Németh Károly: Elállók. 
Gajzágó S a l a m o n j e g y z ő : Faragó Ferencz! 
Faragó Ferencz: Elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző: Zichy Antal 
Zichy Antal: Elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző: Mihályi Péter 
Mihályi Péter: Elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző :Szelestey László! 
Szelestey László: Elállók 
Gajzágó S a l a m o n jegyző: Papp Zsigmond 
Papp Zsigmond: Elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző: Justh József! 
Justh József: Elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző: Zmeskáll Mór! 
Zmeskáll Mór: Elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző: Fulepp Lipót! 
Fülepp Lipót: Elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző: Tolnay Károly! 
Tolnay Károly: Elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző: Dobránszky 

Adolf! 
Dobránszky Adol f : Én szólani kívánok. 

(Fölkiáltások : Akkor a többi sem fog elállani!) Én 
nem vagyok ellene. (Nagy Zaj.) 

SzáSZ K á r o l y : T . ház! (Nagy zaj. Eláll!) 
Én a közóhajnak engedtem, midőn előbb azon föl
tétel alatt elállottam, ha a többi is eláll. Egyéb
iránt a tárgy ki van merítve, és én részemről vég 
leg is elállók. (Helyeslés.) 

Dobránszky Adolf: T. ház! (Nagy zaj. 
Eláll! Szavazzunk!) Kifáradt a t. ház türelme: rö
vid leszek. Hiszen azon sok szép után, mit e te
remben a municipiumok érdekében halottam, nem 
is lehet czélom ezen tulaj donképen nem isna[3Írenden 
levő tárgyról bővebben értekezni. (Eíláll! Sza
vazzunk!) 

Azonban szó nélkül nem hagyhatom (Nagy 
zaj) a municipiumok eredetére vonatkozó, tegnap
előtt és ma hallott állításokat, melyek annyiban 
elütnek a valóságtól, a mennyiben tudomásom 
szerint a megyék nem csak Horvátországban, ha
nem Magyarország egy részében fenállottak a 
zsupánok vagy ispánok vezérlete alatt még a 
magyarok bejövetele előtt, (Nagy zaj. Halljuk l 
Szavazzunk!) s a mennyiben a jász-kunoka bese
nyők, a szepesi és erdélyi szászok, az oroszok, a 
hajdúk, a szerbek és igen sok városok (Folytonos 
nagy zaj) számára kiadott szabadalmi levelek ta
núsága szerint keletkeztek (A dologra! Zaj) muni
cipiumok azért is, hogy különös foglalatosságok, 
különös vidékek és nemzetiségek érdekei (Nagy 
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zaj) kellőleg képviselve legyenek, illetőleg meg ne 
sértethessenek. 

Erre látszott utalni az általam igen tisztelt 
Somssich Pál képviselő úr is, kire, mint az ügy
ben auetoritásra, szívesen hivatkozom, habár ab
beli, Deák Ferencz képviselő úr által is felhozott 
nézetét, miszerint a mnnicipiumok minden tekin
tetben subordinált és nem coordinált állást fog
lalnak a kormány irányában, tekintettel épen 
fen érintett rendeltetésökre {Eláll! Nagy zaj) s 
más feladataikra, tekintettel továbbá a fenálló 
törvényes régi gyakorlatra, nem osztható m. (Ellen-
mondások, Zaj.) 

Ki fogom ezt deríteni; csak egy kis türelmet 
kérek. (Nagy zaj. Szavazzunk!) 

A municipiumok foglalkoznak politikai 
ügyekkel, melyek természetszerűleg itt inkább 
csak tanácskozási és véleményezési jelleggel bír
nak, foglalkoznak gazdasági és közigazgatási 
tárgyakkal; (Nagy zaj) s én ugy vagyok meg
győződve, vagy csak az utóbb nevezett teendőkre 
nézve voltak s vannak a municipiumok a kor
mánynak subordinálva, (Folytonos zaj) a nyoma-
tékosb vagyis politikai és gazdasági ügyekre néz
ve pedig coordinálva (Nagy zaj. Ellenmondások) 
elannyira, hogy azokra nézve még a beleszólás 
sem illette a kormányt soha jogosan, (Hát a házi 
adó ? Ellenmondás. Zaj.) Majd rá jövök erre is ; 
csak egy kis türelmet kérek. 

Ha összezavartatik a közigazgatás a muni
cipiumok többi teendőivel, akkor igen lehet ne
vetségessé tenni a municipiumok függetlenségét, 
(Nagy zaj) s azt állitani, hogy e mellett fen nem 
állhat a rend; de hát nem nevetséges-e (Nagy zaj) 
másrészt, ha valaki azt állitván, hogy a muni
cipiumok minden tekintetben a kormánynak 
vannak subordinálva, s igy a kormánynak lehe
tett volna mint felettes hatóságnak intézkedni 
1848 előtt, mit vehetnek fel a municipiumok 
gravamennek ? (Zaj) kit válaszszanak országgyű
lési követnek, s mily utasítással lássák el azt ? E 
tekintetben és minden politikai ügyekben, uraim! 
a municipiumok. mindig oly annyira coordinálva 
voltak (Nagy zaj. Szavazzunk!) mindig a kormány
nyal, hogy ennek erre vonatkozó rendeleteit igen
is tisztelettel félretették s félretehették. 

Nem más volt pedig a municipiumok állása 
a gazdasásig ügyekben is. (Zajos ellenmondások.) 

Igaz, mit beszédem közben már többször 
felemlíteni hallottam, hogy ezen utóbbi ügyekbe, 
kivált a megyék házi adójába bele avatkozott a 
kormány; de megjegyezem, csak annyiban, mint ez 
frydtan kimondatott, a mennyiben a megyék közön
ségei kizárólag a nem adózó kiváltságos osztály
ból állottak, (Zaj) melyre ügyelni kellé, hogy az 
adózókat a maga javára tul ne terhelje. Világos te

hát, hogy e viszony megszűnte után a municipi
umok, mihelyt a törvény kivánalmához képest 
népképviselet alapján lesznek rendezve, függetle
nül fognak állani a kormány irányában, (Eláll! 
Ellenmondások. Zaj) ép ugy, mint állanak ó' fel
sége többi országaiban is, hol némi nyomatékosb 
gazdasági ügyekben, kivált ha nagyobb tőkék 
felemeléséről, tehát kölesönökről van szó, (Nagy zaj. 
Ellenmondás) megilleti a beleszólás az oi'szággyü-
lést, illetőleg annak választmányát, de nem a kor
mányt. (Fölkiáltások : Felügyel a kormány !) Enge
delmet kérek, felügyel csak az országgyűlés. 
(Zaj.) A kik ezt nem tudják, keveset olvasnak, 
(Nagy zaj. Eláll! Szavazzimk ! A dologra!) 

Ezeket előreboesátva, áttérek az ügy érde
mére (Nagy zaj) azon kijelentéssel, miszerint- én 
egyik inditványt sem pártolom, de az azok mel
lett felhozott érveket, miután azok az eddigi dis-
cussio alapján meg nem ingattattak, igen helye
seknek tartom : (Ellenmondások. Zaj) mert ha 
egyrészt megengedem, hogy Eger városának 
nem az a tulajdonképeni hivatása, hogy politikai 
ügyekkel foglalkozzék, és ha másrészt bátran 
azt állitom, hogy azért Eger városát vagy bár
mely községet alkotmányos országban (Folytonos 
nagy zaj) a politikai discussioktól elzárni nem le
het : önként következik, hogy Eger városának a 
politikára vonatkozó határozatai — nem tekintve 
azt, hogy képviselőjének tájékozásul szolgálnak 
— nem bírhatnak más jelleggel, s ép oly kevéssé 
praeoccupálhatnak (Nagy zaj) bárkit, vagy épen 
bíróságot, mint bármely privát gyülekezet határo
zatai. 

Nem volt tehát szükség a határozat megsem
misítésére, (Zaj, ellenmondás) hanem el kellett volna 
járni a kormánynak — ha csakugyan veszélyesnek 
tartotta a kérdés alatti határozatot — ugy, mint pri
vát gyülekezeteknél eljárni szokás, t. i. rögtön 
perbe kellett volna fogatni az indítványozókat, 
(Ellenmondások. Zaj. Eláll! Szavazzunk!) és való
ban nem csak biztosabban, hanem hamarabb is 
elérte volna czélját, mint az általa választott, a 
megyei bizottság suspensiójával egybekötött, tehát 
a jogsértés jellegét magán viselő utón. (Zaj.) 

Igaz, mit Pulszky Ferencz képviselő úr fel
hozott, hogy 1848 és 49-ben szintén megszűnt a 
municipiumok minden hatásköre, miután minden 
megyében nem egy, de rendszerint több kormány
biztos működött teljhatalommal a nélkül, hogy 
az országgyűlés ez ellen felszólalt volna; (Nagy 
zaj) de csodálom, hogy épen Pulszky képviselő úr 
utánzásul ajánlja a municipális önkormányzat eb
beli megsemmisítését, holott másrészt épen azt 
hozza fel a Bachféle rendszer alatt szolgált hiva
talnokok ellen, hogy vakon teljesítették a kor
mány rendeleteit. (Folytonos nagy zaj.) És hát ugy 

22* 
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járjunk-e el most is, mint eljártunk akkor? Hiszen 
az akkori kormánynak semmi jogot nem respec-
táló eljárása készité el az 1849-ki eseményeket, 
melyeket ecsetelni azért tartózkodom, mert más
kép tűntek fel azok nekem s más nem magyar 
nemzetbelieknek, mint a tisztelt ház többségé
nek. {Nagy zaj.) Abban azonban talán találkozom 
a tisztelt ház többségének nézetével, ha azt állitoni, 
hogy e zavarok megújítása nem kívánatos, mert 
lehetett néha üdvös is a diktatúra akár minisz
tériumra, akár egyes személyre ruháztatik, de az 
ország dolgát mintegy erőszakolva oda vinni, 
hogy a diktátori hatalomra szükség legyen, az a 
szépnek és jónak épenségss ellentéte. 

De létezik, nem is tekintve ezekre, egy lé
nyeges kölönbség az 1848 és 1849-ik évi kor
mánybiztosok és a jelen esetben előforduló királyi 
biztos között, és habár Madarász képviselő urat 
e téren kifejtett okokosdásaiban követni nem 
akarom, mégis sajnálom, hogy a kormány tért 
nyitott azon praesumtionak, hogy, mint eztVadnay 
képviselő úr a collegialis kormányrendszerről állí
totta , a felség sérthetlenségének palástjával taka
rózni, vagy legalább az e részbeli discussiokat ne
hezíteni kívánja {Nagy zaj. Ellenmondás), holott 
küldhetett volna kormánybiztost, s ez által nyer
hetett volna időt is, ha csakugyan oly sürgős volt 
az eset, mint állíttatik. 

Mind ezeknél fogva én az indítványok mellett 
felhozott érveket nagyrészt alaposaknak vallom, 
az indítványokat azonban és pedig Tisza Kálmán 
képviselő társunk szelídebb indítványát sem fogad
hatom el, mert tekintettel eddigi eljárásunkra, tar
tok attól, hogy ez elfogadás esetére a tisztelt ház 
következetlenség, illetőleg részrehajlás gyanújába 
esik, miután nagyobb jogsértések ellen fel nem 
szólalt, s nincs is reménységem, hogy felszólal
jon. {Nagy zaj.) Nem titok ugyanis a t. ház előtt, 
hogy királyi biztosok működnek Erdélyben s Fiú
méban; nem titok a kormány azon eljárása, mely 
szerint Horvát- és Tótországban alkotmányos 
tisztviselők és tanárok hivatalvesztéssel büntet
tetnek, {Zaj) h a a k o r m á u y politikáját elfogadni 
vonakodnak... {Ellenmondás. Zaj. Ezek muszka érzel
műek!) Tessék őket törvény elé állíttatni, ha bűnö
sök. Nem titok a t. ház előtt az sem, hogy ez 
utóbb nevezett országokban még az ország képvi-
seltetésére nézve is octroválás történik épen az 
utolsó időben. (Szűnni nem akaró zaj.) Ha tehát 
nem emelünk szót az ellen, midőn egész or
szágok alkotmányos jogai nagyban sértetnek, 
sőt sarkaikból kiforgattatnak, opjjortunitási szem
pontból, talán csak azért, mert lakosságuk nem 
magyar : akkor, tisztelt ház! ne helytelenítsünk a 
kormány eljárását opportunitásí sempontból se, 
ha sérti a magyar municipitimok jogait, kivált 

midőn e municipiumok némelyike, mit Pulszky 
képviselő úr kiemelt, s mit Zempléni megye az 
általa lakott orosz lakosság irányában követett 
{Szavazzunk!) eljárásával fényesen igazol, jeleidegi 
provisorius szerkezetében nem a megye lakos
ságának érdekét, hanem csak a bizottsági tagok 
nézeteit képviseli. 

Én tehát Tisza Kálmán képviselőtársunk 
indítványát nem pártolhatván, oda járul igény
telen nézetem, miszerint a tisztelt ház mondja ki 
Perczel Mór képviselő úr indítványa szerint, hogy 
a két rendű, előttünk fekvő indítvány megvitatása 
után egyszerűen áttér a napirendre {Zaj) azon 
reményben, hogy a tisztelt minisztérium legkö
zelebb meg fogja örvendeztetni a t. házat egy a 
municipiumok rendezését tárgyazó törvényjavas
lattal. (Zaj. Szavazztmk! Szavazzunk!) 

E l n ö k : Almásy Sándor képviselő úr mint 
indítványozó kíván szólani. {Zaj. Szavazzunk! Hall
juk !) 

Almásy Sándor: T. ház! Mid őn inditvá-
ny ómban a minisztériumot perbe fogatni kértem,tet
tem ezt azért, mert Heves megye bizottsága felfüg
gesztése által a minisztérium megsértette a törvényt, 
és igy inditványombeadásátazl848-iki törvény 3-ik 
czikkének 3 2-ik §-a értelménél és képviselői állo
másomnál fogva kötelességemnek tartom. A kik a 
minisztérium eljárását helyeslik, többnyire az op-
portunitas szempontjából indulnak ki. (Fölkiáltások 
a jobb oldalon: Nem igaz!) Majd azokra is ke
rül a sor. 

Engedjék meg, hogy mindenekelőtt ne azok
nak, kik legelőször szóltak, de épen annak vála
szoljak, ki legutoljára szólt, különösen, hogy Deák 
Ferencz képviselőtársam előadására néhány észre
vételt tehessek. {Ohó! Ohó!) 

Deák Ferencz a megyei rendszert szépen 
körvonalozván, utoljára előadá, mikép keletkezett 
azon viszályos eset, melynél fogva Heves megyé
nek Eger városát, meg kellett volna fenyitni. Elment 
odáig, hol a királyi biztos kiküldetett és a megyét 
bizonytalan időre felfüggeszté. Erre Madarász kép
viselőtársam megfelelt. (Zaj. Derültség.) 

Vártam, hogy tovább is megy, t. i. azon tör
vénytelenség igazolására, melynél fogva a minisz
térium a megyei bizottságot felfüggesztette ; 
de ezt elhallgatta ; erre nem felelt, hanem politi
kai combinatiokba ereszkedvén, ezt állította : „Mi 
tért foglaltunk, és tért foglaltunk azért, hogy 
tovább terjeszkedhessünk;* és azokat, kik vele el-

I lenvéleményben vannak, kárhoztatja. Legyen sza
bad erre egy példával válaszolnom. Én azon jó re
ményben megyek egy szigetre, hogy ott jó ter-
mőségü gazdaságot alapitok és majd terjeszke
dem; ott ezt kihirdettetem, a népeket összehívom; 
de akkor veszem észre, hogy annyira körül va-
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gyök véve vizzel, hogy nem terjeszkedhetem, 
mert a sziget maga nem terjeszkedik, minthogy 
nagyon körül van véve vizzel. {Derültség.) í g y 
tálalómén magamat itt is : a közös ügyek azon víz, 
mely tovább terjeszkedni nem enged. (Derültség, 
zaj, fölhiáltások: Eláll! Szavazzunk !) 

Többen a t. képviselők közül azt állították, 
hogy a minisztériumot kímélni kell, kímélni kell 
azért, mert alkotmányunk még gyönge ; várjuk 
meg, míg meggyökerezik. Nézetem szerint, t. ház, 
törvénytelenségeket folyvást tűrnünk kell, ha azt 
várjuk, hogy ez meggyökerezzék: mert ezen kö
zös ügyes minisztérium meg nem gyökerezhetik 
soha, (Nevetés a jobb oldalon) nem pedig azért, mert 
— nyiltan kimondom — a hatalom bármikor jó
nak látandja, azt, miként a pelyhet elfájja, mert 
elvetette azon garantiákat, melyek alkotmányun
kat biztosították volna, t. i. az önálló pénzügyet 
és független hadügyet. Es kérem, azon kárhozta
tott levél nem egyébről szól, mint hogy a nemzet 
szerezze vissza ezen garantiákat; és habár Besze 
képviselő úr arra kéri is Kossuthot, hogy ne szól
jon ügyeinkbe, én mégis hálámat, köszönetemet 
fejezem ki közbeszólásáért. (Éljenzés a bal oldalon) 

Somssich képviselőtársunk beszédére egy pár 
megjegyzésem van. {Halljuk! Halljuk!) 

Somssich képviselő úr — talán egy kicsit 
nem is illik, mert Madarász képviselő úr már elő
hozta, de nem ugy fejtette ki, mint én szerettem 
volna — azt monda , hogy nem lehet Ítéle
tet mondani, nem lehet kárhoztatni valakit ad
dig, mig pör alatt van, és igy a fölmentést sem 
lehet rá kimondani. Uraim, azért, hogy valaki 
vizsgálat alatt van, én tőle a polgári jogokat meg-
nem vonom; a ki pedig polgári jogokkal bir, an
nak lehet bizalmat szavazni. 

Midőn pedig Somssich képviselő úr abba a hi
bábaesik, hogy épen ezen levelet lázítónak, fölizga-
tónak mondja, éspedig mondja ezen nevezetes váczi 
levélből néhány szót kivéve, én ezt, uraim, lovagiat-
lan eljárásnak tartotn, {Közbeszólások a jobb oldalról: 
Hohó! Nagy zaj) mert ha t. képviselő úr azon levélből 
lázitást tud kimagyarázni, akkor én még a miatyánk-
bóí is képes vagyok azt kirnagyarázni, {Nevetés a 
jobb oldalon, zaj) pedig correctebbet nem igen lehet 
képzelni, ha egy-egy részt elhallgatok és a többit 
idézem. {Derültség.) 

Én most, t. képviselők, további czáfolatokba 
nem bocsátkozom {Halljuk ! Hallj'uh!), mert már 
többi képviselőtársaim megtették azt helyettem, 
hanem e helyett indítványomat újra figyelműkbe 
ajánlom. (Nagy zaj. Szavazzunk !) 

E l n ö k : Még a másik indítványozó, Tisza 
Kálmán képviselő úr kivan szólani. (Szavazzunk! 
Halljuk!) 

Tisza K á l m á n : Valóban, tisztelt ház ! igen 

kellemetlen szólani akkor, midőn már a ház annyira 
belé fáradt a vitatkozásokba (Halljuk! Halljuk l) any-
nyival kellemetlenebb pedig, mert bármily röviden 
és csak a legfőbb dolgokra szorítkozva szóljak is, 
mégis igen félek, hogy sokkal hosszabb lesz elő
adásom, mint mennyit a ház fáradt türelme talán 
megbirhatna. (Halljuk, halljuk!) 

Az előttem szólóit t. képviselő urak legna
gyobbrészt arról beszéltek, miként egyeztetendő 
meg a miniszteri felelős kormányforma és a me
gyei rendszer, és mit kelljen ez irányban jövőben 
tenni ? 

Megvallom, igen csodálkozom azon, misze
rint arra, hogy a discussio e térre ment. épen a 
cultusminiszter úr adott okot, csodálkozom pedig 
azért, mert igen jól emlékezem, mily helyesen, 
mily dönthetlen érvekkel bebizonyította volt egy 
más alkalommal — midőn a nagyfontosságú 
nemzetiségi kérdés hozatott nénietyek által igy 
mellékesen szőnyegre — hogy nagyfontosságú 
kérdések vitatását igy mellékesen előidézni helyte
len. Az én t. barátomnak e tárgyban elmondott 
első beszéde azon benyomást tette rám, hogy ő 
most sem viseltetik igen nagy előszeretettel a 
megyék, a nmnicipiumok jogai iránt, de nézetét 
mégis változtatta e tárgyban. Jogom volt pedig ezt 
hinnem a nélkül, hogy ez által őt legkevésbbé meg 
akartam volna bántani, mert igen jól tudtam, a mit 
második beszédében előadott, hogy ő folyvást ta
nulmányozni szokott azért, hogy nézeteit tanul
mányozásai szerint kijavítsa; lehetett tehát re
ménylenem, hogy ő, látva a szomorú eseményeket, 
melyek oly államokban egymást követni szokták, 
melyekben egyes emberek állanak szemben a 
kormányhatalommal, és köztök semmi közvetítő 
nincs, látva a szabadság igaz barátjainak igyeke
zetét, óhajtását, életerős és saját életképességgel 
biró testületeket szervezni oly országokban, me
lyek a centralisatio boldogítása folytán évtizedek 
óta az anarchia és a kormányzati absolutismus 
közt vergődnek, mondom, lehetett reményle
nem, hogy látva ezt. velem együtt örvendeni fog 
azon, hogy nekünk megvannak törvényhatósági 
testületeink, és velem együtt fön fogja azokat 
tartani jogaikban, a melyek nélkül rendeltetésük
nek meg- nem felelhetnek. Második beszéde tisz-
telt barátomnak ezen reményemet lerontotta. 0 
nyilvánitá, hogy most is azon nézetben van, mely
ben 1843ban volt, mely nézet, ha túlsúlyra vergőd
nék, lennének megyéink, lennének törvényhatósá
gaink, de meg lennének fosztva azon jogaiktól, 
melyek nélkül rendeltetésüket nem teljesíthetik. 

Én részemről a megyék rendezésének kérdé
sébe mélyebben bocsátkozni nem akarok; fentar-
tom magamnak ezt akkorra, midőn ezen tárgy sző
nyegen lesz; de előre is megjegyzem, hogy én 
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azon meggyőződésben vagyok, hogy a parlamenti 
felelős kormány, és —- az utasítás és követ választás 
jogán kivül, melyekről még pár szót szóiandok — 
teljes jogkörtikben meghagyott törvényhatóságok 
közt ellentét nincs, és azok — ha a visszaéléseket 
eltöröljük, ha a jog gyakorlatát szabályozzuk — 
csak kiegészíthetik, esnem rombolják le egymást. 
Ellentétben vannak ezek a kormányzati központo
sítással, ellentétben vannak a kormány omnipo-
tentiójával; de épen azért akarom én, hogy meg
maradjanak. 

Igen tisztelt barátom azt monda, hogy az 
1848-iki törvények a megyéket csak oly jogaik
ban akarhatták megtartani, melyek a 48-iki alkot
mánynyal nem ellenkeznek, és abban neki igaza 
lehet; de nincs igaza abban, midőn azt következ
teti, hogy ezeknél fogva a megyéknek azon joga, 
hogy törvénytelen rendeletet végre nem hajtva, 
az ellen felírjanak, már ma nem léteznék. 

Eötvös József b. vallási s közoktatási 
m i n i s z t e r : Azt nem mondtam. 

Tisza K á l m á n : Tessék elolvasni a beszédet! 
Igen tisztelt barátom ezt arra állapította, hogy 

ime az utasitási jog- sincs egyenesen eltörülve, és 
mindamellett az egész ország nem létezőnek tekinti 
azt. Erre megjegyeztetett elvrokonaim által, hogy 
igen is az utasítás joga megszűnt, de megszűnt 
azért, mert megszűnt alapja, megszűnt az, hogy a 
törvényhatóság válaszszon képviselőt; de az ebből 
a felírási jogra vonható analógia épen nem azt 
mondja, hogy annak is meg kellett volna szűnnie, 
mert a felírási jog alapja azon alkotmányos elv. 
hogy 'az országot a törvénytelen rendeletek vég
rehajtása ellen lehetőségig biztosítani kel l ; ez elv 
pedig a 48-iki törvényhozás által nincs eltörölve. 
{Helyeslés bal felöl) 

Azt mondja egyébiránt tisztelt barátom maga 
is és elismeri, hogy a 48-iki törvények betűjével 
nem csak az egyszerű felírási jog, hanem maga az. 
mit Heves megye követel, nem ellenkezik, csak 
hogy ö a törvény ezen betűjével szembe, sőt fölébe 
állítja saját felfogását arról, hogy mi lehetett a 
48-iki törvényhozás szándoka. Engedje meg tisz
telt barátom megjegyeznem, hogy ez igen vesze
delmes dolog, mert ha megengedjük, hogy bár
mely kormány nem szólok a mostaniról csak, 
hanem kormányról átalában — a törvény betű
jének fölébe helyezze saját felfogását arról, mivolt 
a törvényhozás szándoka, akkor igen csekély ér
tékkel fognak bírni törvényeink, akkor méltány
talanok leszünk egyesek és a megyék iránt, mert 
azok, meglehet, hogy a legnagyobb lelkiismeretes
séggel fogják magokat tartani ahhoz, mit a tör
vény betűje mond, de, mert a kormány felfogása 
arról, mi volt a törvényhozó szándoka, a törvény 

betűjével ellenkezik, mint törvénysértők fognak 
tekintetni. 

De a jelen esetben megsértése ez *a 48-iki 
törvényhozásnak, mert azt föltételezi, hogy a 
48-iki törvényhozás nem volt képes a törvényben 
kifejezni azt, a mi szándoka vala. Én részemről 

! ezen nézetet nem osztom. Meg vagyok győződve, 
hogy a 48-iki törvényhozás ki is tudta mondani, 
a mit ki akart mondani; és épen azért meg levén 
győződve, hogy a jogegyenlőség elvére fektetett 
népképviselet alapján megváltoztatott alkotmány
nyal az aristokratikus és rendi megyék többé meg 
nem állhatnak, intézkedett, hogy azok a közsza
badsággal öszhangzásba hozassanak és népkép
viseleti alapra helyeztessenek; nem látván pedig 
azt, hogy a megyék jogai ;i felelős parlamenti kor
mánynyal meg nem férnének, arra nézve, hogy 
jogkörük megszorittassék, nem intézkedett. 

Nem áll az sem, hogy a kormány felelősé
gével, ha a megyék jogköre meghagyatik, ott 
leszünk, hol 1847-ben voltunk. Igaz, a kormány
nak közvetlen intézkedési köre szűkebb lesz ön
kormányzati megyék mellett, mint teljes uentra-
lisationál; de azt gondolom, hogy ezen szűkebb 
tevékenységi körben legalább is épen ugy alkal
mazható lesz a parlamenti felelősség elve, mint a 
centralisatiónál a tágasb hatáskör mellett, és nagy 
különbség lesz a helyzetben: azon különbség je
lesen, hogy, igaz, centralisátio mellett is — ha van 
parlamenti rendszer — feleletre lehet a kormányt 
vonni, de a törvénytelenségeknek rendszeresen 
el kell követtetniök; mig ellenben, ha a megyék 
jogkörükben megmaradnak, maga a törvénytelen
ség elkövetése az, mit legtöbb esetben meg lehet 
gátolni. (Elénk helyeslés a bal oldalon.) 

Egyébiránt kénytelen vagyok bevallani, hogy 
ellenmondást is látok tisztelt barátom beszédében. 
Egyetlenegy példát akarok felhozni. Azt mondja, 
ha megengedjük, hogy a törvényhatóságok Ítélje
nek a kormány tettei felett, akkor azok az ország
gyűlés hatáskörébe vágnak. Később pedig még is 
azt mondja, hogy a megyék az alkotmány garan-
tiái lesznek ezentúl is, mert a megyei tisztviselők 
a rendeletek végrehajtói, és ezek törvénytelen ren
deletet végrehajtani nem fognak. Kérdem, t. kép
viselők ! hogy ha a megyék nem Ítélhetnek a kor
mány tettei felett — mi alatt természetesen egye
bet nem lehet érteni, mint hogy nem vehetik bírálat 
alá a törvény és törvényesség szempontjából, mert 
más ítéletet senki sem követel számukra, a kor
mány rendeleteit, ha azokat föltétlenül végrehajta
ni tartoznak — ugyan miáltal lesznek az ország al
kotmányának garantiái ? Vagy talán azon nézet
ben van t. barátom, hogy a mely joggal magát a 
törvényhatóságot fölruházni nem akarja, azzal azon 
egyes tisztviselők ruháztassanak föl, kik saját jog-
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körüket a törvényhatóságtól vették, hogy azoknak 
legyen joguk megítélni, vajon törvényes vagy tör
vénytelen-e azon rendelet s végrehajtsák e azt vagy 
ne ? Én ezt, megvallom, logikai eljárásnak nem 
tartom; de minden esetre, ha megfontolom, mily 
gyönge a legerősebb egyén is a kormánynyal 
szemben, és ha megfontolom, hogy akkor az egyes 
tisztviselő állíttatnék szembe az államhatalommal: 
ebben igen gyönge garantiát látok. (Elénk helyes
lés a bal oldalon.) 

Most, mielőtt átmennék többek beszédének né
mely részeire, engedje meg t. barátom és a t. ház, 
hogy figyelmeztessem, hogy nekünk jelen helyze
tünkben, parlamenti alkotmányunknak még gyön
ge lábon állása mellett, melyre a t. jobb oldali szó
nokok minduntalan és oly szívesen figyelmeztetnek 
bennünket, még más támaszra is lehet szükségünk. 
Hol keressük e támaszt, ha nem épen azon tör
vényhatóságokban, melyekben aztő'seink százado
kon keresztül feltalálták? De valamint a physikai 
életben támaszt csak oly test bir adni, melynek 
ellentállási képessége van, ép ugy az erkölcsi és 
politikai életben is támaszt csak oly testület ad
hat, mely ellentállási erővel is bir. Ne semmisítsük 
meg ez ellentállási erőt azért, mert olykor talán 
alkalmatlan: mert ha ezt megdöntjük, magának 
hazánknak s a szabadságnak is legbiztosabb táma
szát vesztjük el! (Helyeslés a baloldalon.) 

Nyitra város kerületének t. képviselője azt 
mondotta, hogy tudnék-e törvényt mutatni, 
mely meghatározza, hogy a megyének egyszer-
kétszer vagy hányszor szabad felírni a kormány 
rendeletei ellen. Én erre határozottan azt felelem : 
ilyen határozotttörvényt nem tudok ; azonban nem 
tudok oly törvényt se, mely azt mndaná, hogy 
csak egyszer szabad a megyének felírni, vagy 
épen, mint a jelen eljárás mutatja, egyszer sem a nél
kül, hogy a kormány szigorát magára vonja. 

Oly esetben, midőn a törvények határozot
tan és tisztán nem szólnak, ugy gondolom, mindnyá
jan tudjuk, hogy hazánkban a törvényes gyakorlat 
bir törvény erejével; és miután többek által felhoza
tott itt, hogy a kormány eljárása e törvényes gya
korlattal megegyezik, legyen szabad röviden el
mondanom, mivolt az a törvényes gyakorlat. A me
gye a törvénytelen rendelet ellen felirt, azt végre 
nem hajtotta, félre tette. A kormány, ha nem ra
gaszkodott rendelete végrehajtásához, abban hagy
ta, ha ragaszkodottt, rendelete végrehajtását meg
sürgette, és csak, ha ezen második sürgetésnek 
nem volt sikere, következett a királyi resolutio; 
és csak többszöri sürgetés után következett a ki
rályi biztos, ki azonban azon joggal, hogy a me
gye üléseit felfüggeszsze vagy megakadályozza, 
felruházva nem volt. ítélje meg mindenki, hogy 
ezen törvényes gyakorlat megegyezik-e a kormány

nak Heves megye irányában követett eljárásával ? 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

T. képviselőtársam azzal végezte — az igen 
tisztelt jobb oldal nagy tetszése között— beszédét, 
hogy a kormány jogosítva lett volna megvárni a 
bal oldaltól épen e kérdésben, hogy nem csak ellen
zéket ne képezzen irányában, hanem még támogas
sa is. Ezt mondta ő, legalább az országgyűlési je
lentésekben így olvastam : mert megvallom, én más
kép értettem itt e házban ; i g y : „A kormány megkí
vánhatta volna ezt, mert mindent kívánhat az op-
positio a kormánytól, csak azt nem, hogy a király 
és a haza iránti hűség ellen vétsen !í4 Minden eset
re még igy is igen kemény szavak ezek, t. ház! 
mert azt tételezik fel, hogy mi baloldaliak, mint
hogy oppositiot csináltunk, azt kivántuk a kor
mánytól, hogy vétkezzék a fejedelem és haza iránt 
tartozó hűség ellen. Azon, hogy t. barátom szóno
ki hevétől ragadtatva ezt mondhatta, nem csodál
kozom ; de engedjenek meg, ha csodálkozom azon, 
hogy azok, kiknek nem volt ily mentségök, ezt 
oly nagy helyesléssel fogadhatták. Mert higyemeg 
a t. ház, ha ily érvekket fogunk egymás ellen küz
deni, akkor a komoly parlamenti vitatkozást szám
űztük e teremből és az személyes veszekedések 
színhelyévé teszszük. (Zajos ellenmondás a jobb, he
lyeslés a bal oldalon.) Én azt tartom, t. ház, és szó
lok nem csak a jobb oldalról, hanem mind a két 
oldalról, hogy a politikai pártok egymás iránti kö
telessége, hogy ha tagjaik közül valaki a másik 
párt irányában ilyforma váddal él, a párt azt ne 
a helyeslés zajos tapsaival, de legalább a roszalás 
mély csendjével fogadja. (Helyeslés a baloldalon) 
Különben a mi bennünket illet, mi vigasztalhatjuk 
magunkat ezen vád ellen nem csak azzal, mert hi
szen e terem falai között követvén el a vétsé
get, nem érhet érte semmi kellemetlenség, de vi
gasztalhatjuk magunkat avval is, hogy igen jól 
tudja azt ország és világ, hogy a mit a bal oldal
ról az igen tisztelt kéj)viselő tisztán politikai szem
pontból mond, és a mi az ellenfélnek oly nagyon 
tetszik, az még épen nem bebizonyított dolog. 
(Helyeslés a bal oldalon) 

Mellőzve többeket, a miket Tolna vármegye 
egyik képviselője mondott, csak egy irányban 
akarok egy pár szót szólani. Azt mondotta ő, 
hogy ő helyesli, hogy a minisztérium a közbátor
ságot helyreállította. Nagy barátja lehet t. képvi
selő barátom a csendességnek ; különben én is ba
rátja vagyok, bár nem tagadhatom, hogy 19 esz
tendő alatt annyit kaptam belőle, hogy nagyon is 
megelégeltem; de arra minden esetre kérem, hogy 
ne legyünk oly gyönge idegüek, hogy, mert 
egy vármegye egy rendeletet nem teljesít, már 
mindjárt a közbátorság megzavarásáról szóljunk 
(Nagy derültség), mert ha ilyen idegesek lennénk 
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— a mint, Istentől reménylem, hogy nem vagyunk 
— nem maradna egyéb hátra, mint lemondani az 
alkotmányos életről, mert az alkotmányos élet, 
mint minden élet, mozgással, súrlódással, néha 
egy kis zajjal is jár. (Helyeslés és derültség.) Én i 
azt gondolom, hogy sokkal jobb lesz nekünk meg-
barátkozni ezen zajjal, mint keresni oly kormányt, 
mely megmentsen bennünket végkép tőle, melynek ! 
ótalma alatt majd csendben szunnyadhatnánk, ily 
módon okvetlen bekövetkező memzeti halálunkig. 
(ügy van!) 

Tisztelt, igen tisztelt képviselőtársam Per- j 
czel Mór előadására szólok most, de csak egy pár 
szót. (Halljuk !) 0 tisztán hozzám személyesen inté- I 
zett egy kérdést, azt a kérdést, hajlandó yolnék-e i 
uj minisztériumot alakítani. (Halljuk!) Én már, j 
mielőtt őt ismertem, sokkal inkább becsültem őt, j 
semhogy egy perczig is eszembe juthatott volna, 
hogy ő ezen kérdésre egyenes feleletet akarna : j 
mert bizonyára nem akart ő engem oly nevetséges 
helyzetbe hozni, mint minő nevetséges helyzetbe jő 
minden ember, a ki oly dologra nézve, melylyel 
illetékes helyről meg nem kináltatik, akár igennel, \ 
akár nemmel felel. (Zajos derültség.) A mi külön- j 
ben azt illeti, én értem, és nagyra becsülöm min
den időből ismert önzetlen hazafiságának aggo
dalmait ; de legyen róla meggyőződve, hogy se én, 
se azok, kik velem egy nézetet követnek, szánt szán
dékkal feltett törekvésből, azon, hogy a kormány t 
megbuktassuk, nem igyekszünk; (Ugy 'tan! a bal 
oldalon) de természetesen azon vágyunk és óha
junk, hogy ezen kormány fenmaradjon, ahhoz van 
kötve, hogy tartsa meg az alkotmányt, tartsa meg I 
a törvényt és mozdítsa elő hazánk érdekeit. (Ugj j 
van! a bal oldalon.) 

Különben meg kell még azt jegyeznem, ! 
hogy igen csodálkoztam azon, midőn a t. ház j 
többségének oly nagy tetszésével találkozott t. 
képviselőtársamnak azon nyilatkozata, hogy ő j 
attól fél, hogy ha most egy indítvány a miniszte- ! 
rium megbukását eszközli, ez nem csupán miniszter-
krizist, hanem zavart és forradalmat fog előidézni; 
csodálkoztam, hogy ezt tette, mert ezen meggyőző
désre az igen t. képviselő urat bizonyosan csak 
azon körülmény megfontolása vihette, mily inga
tag ezen állapot, mily gyönge ezen helyzet, mely
ben a többség akarata folytán jelenleg vagyunk; 
(Zaj) és rendkívülinek találtam azt, hogy valaki 
örüljön annak, ha szembe mondják neki : „Bizony 
nagyon múlékony valamit alkottál;" már pedig ő 
csak ez által indíttathatott e nézetnek kimondá
sára: mert hisz'en különben természetes minden 
parlamenti országban, hogy a mely többség meg
buktatja a leszavazott kormányt, az egyszersmind 
minden zavar nélkül megalkotja az ujat. 

Még egy pár szót Pulszky Ferenez t. kép

viselőtársamnak széles jó kedvében tartott disser-
tatiojára. A történelmi igazságért megjegyzem leg
először, bár igen mellékes dolog, hogy Franczia-
országban nem a forradalom, hanem a királyság 
által semmisittettek meg a municipiumok. 

P u l s z k y PerenCZ: Sohasem mondottam ! 
Tisza K á l m á n : ü g y hátSomssich Pál kép

viselőtársam mondotta; de mindenesetre áll az, a 
mit megjegyeztem. 

S o m s s i e h P á l : Én mondtam ! 
Tisza K á l m á n : Azt monda igen t. képvise

lőtársam — és erre már jól emlékszem, hogy ő 
mondotta — hogy ugy kell lenni, hogy Heves me
gye azon volt, hogy nincs fontos abb teendő, mint 
tisztába hozni a kormány és megye jogkörét, és 
épen azért idézte fel azon kérdést; sőt miután a 
kormány még egy nyilatkozásra alkalmat adott, 
s azt föl nem használta, ugy látszik, készakarva 
kereste az alkalmat az összeütközésre. Arról, hogy 
a sok fontos kérdés közül, melynek megoldása 
sürgős, melyik bír több, melyik kevesebb fontos
sággal, szólani nem akarok. Azt hiszem, mindnyá
jan elismerjük, hogy a megyék rendezésének kér
dése is igen fontos. Szólani most csak arról aka
rok, lehet-e Heves megyét arról vádolni, hogy az 
összeütközést kívánta? Én — ki, ismétlem most is, 
mit első beszédemben mondottam, hogy Heves 
határozatának és nyilatkozatának minden állításait 
magamévá nem teszem — mégis kénytelen vagyok 
e tekintetben védeni Heves megyét. Ugyanis He
ves vármegye felirt a kormányhoz, félre tevén 
annak rendeletét; de tagadom, hogy a kormány 
Hevesnek megadta volna az alkalmat, hogy füg
getlenül és minden pressio nélkül — mely által 
már nem látszott volna magától nyilatkozni — 
változtathasson azon végzéseken, melyeket a kor
mány helyteleneknek talált. Mert igaz, a kormány 
leirt Heveshez másodszor is , de midőn e leirat 
felolvastatott, a biztos már a megye székhelyén 
volt, és e leirat tudatta a vármegj^ével, hogy a 
biztos ki van nevezve, és pedig széles hatáskörrel. 
Én azt tartom, és abban látom a felirás hasznát, 
hogy ha a megye felír a törvénytelen rendelet 
ellen, megeshetik, a kormány belátja tévedését és 
eláll rendeletétől, ha pedig nem ismeri el', sürgeti 
azt, és ismét vagy belátja a megye, hogy nem 
volt igaza, s minden megjegyzés nélkül végre
hajtja a rendeletet, vagy — és még azon esetet is tu
dom képzelni —• a nélkül, hogy a megye erkölcsi 
tekintélye ellen vétett volna,hogy ha nem látja is be, 
hogy a kormánynak igaza van, mindamellett, ra
gaszkodva nézeteihez és felebbezve a törvényes
ség kérdését az országgyűléshez, végrehajtja a 
kormány rendeleteit oly esetben, midőn kevesebb 
veszélyt lát háramolni a hazára és a megyére a 
végrehajtásból, mint háramolnék, ha összeütközés 
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történnék. És én azt mondom, hiszem, hogy Heves ' 
megtehette volna, hogy a kormány rendeleteit ; 
végrehajtja, ha oly helyzetben van, hogy teljes j 
szabadsággal rendelkezhetik; de azt, hogy nem 
akarta nézeteit megváltoztatni akkor, midőn már a • 
büntetés rá kimondva, a fenyítő eszköz, a kirá
lyi biztos jelen volt, természetesnek tartom, ezt 
nagyon is értem. {Helyeslés a baloldalon) Nem mon- ' 
dom ugyan, hogy az összeütközést a miniszteriun- : 

provocálni akarta, de sokkal inkább lehetne azt j 
hinni, mint sem azt, hogy a megye akarta volna. 
[Helyeslés a bal oldalon.) 

kit mondja t. képviselőtársam, hogy azok — ' 
és gondolom, minket értett alatta — a kik a jog és '' 
törvény szempontjából tekintik e kérdést, azok 
ugy járnak el, mint Bach hivatalnokai, kik e-̂ ak | 
azt nézték, hogy teljesítve legyen a paragrafus, 
és aztán nem bánták, történjék az országgal, a mi 
tetszik. Erre elsőben is megjegyzem, hogy nem 
csak én mindjárt első beszédemben, de többen is | 
elismertük, hogy lehetnek oly rendkívüli körűimé- ! 
nyék, midőn a kormánynak saját felelősségére rend
kívüli eszközökhöz nyúlni lehet, és csak azt tagad- : 

tuk, és tagadom részemről most is, hogy itt rend-
kivüli eset lett volna jelen. Azonban így még érte- ; 

nem t. barátom nézetét, ha egy perczezel később 
azt nem mondja, hogy helytelen okoskodás mon- j 
dani, hogy a 48-iki kormány tetteit más szempont- [ 
ból kell megítélni, minthogy akkor rendkívüli ' 
körülmények voltak, mint a kormányét most, mi- ' 
dőn nincsenek rendkívüli körülmények: mert a j 
törvényt meg kell tartani rendkívüli körülmények | 
közt is mindaddig^, míg meg nem változtatik. Egy- ! 
felől megró minket azért, mert mi a rendes körül- ; 
menyek közt a törvény megtartását kívánjuk ; más 
részről azt mondja, hogy rendkívüli körülmények j 
közt is meg kell azt tartani s rendkívüli körűimé- I 
nyék között sem szabad a kormánynak más esz- ' 
közökhöz nyúlni. Ebben oly ellentmondást talá- ' 
lok, a melyet gyönge eszemmel összeegyeztetni j 
nem birok. 

Tisztelt barátom, Somogy megye egyik igen 
tisztelt képviselője beszédének első részében, ha 
nem mondom is, hogy minden egyes tételeit alá- j 
irom, de oly sok szépet, helyeset mondott el arra I 
nézve, hogy a törvényhatóságok mily szüksége- ! 
sek a parlamenti kormány mellett, hogy szinte 
sajnálnom kell, hogy őt e téren, idő rövidsége | 
miatt, nem követhetem, s ki nem fejezhetem saját 
nézeteimet, a melyek az övéivel sokban megegyez- | 
uek. Azzal végezte beszédének e részét, hogy 
figyelni kell azon veszélyre, melyet itt a túlzás 
előidézhet, és hogy azok, kik a megyét korlátlan
nak vagy a központi kormánytól épen független
nek akarják, többet ártanak neki, mint az, ki azt 
egyenesen megtámadja. Én vele ebben is tökéle- [ 
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tesen egyet értek, és csak azt sajnáltam akkor — 
barma ne kellett volna meggyőződnöm, hogy nem 
volt egészen igazam — hogy ékes szólásának erejét 
oly dologra vesztegette el, a melyre szükség nem 
volt, a mennyiben ezt köztünk senki sem kívánta. 
Egyébiránt legyenek meggyőződve, hogy azt — 
bár ma egyetlen ellenkező hang hallszott is, hogy 
a megye korlátlan legyen — mi, legalább én ré
szemről sohasem kívántam. 

Ezután átmenve a speciális tárgyra, egyen
kint támadja meg indokaimat, melyekre indítvá
nyomat alapítottam.- Azt mondja jelesen, hogy 
azok voltak indokaim, hogy az eljárás nem ok-, 
nem időszerű volt, hogy továbbá alktományelle-
nes s törvénybe ütközik. 

Az elsőre nézve, bár az én indokom nem épen 
ugy volt feltéve, de miután ez körülbelül egyet 
tesz, ezt egyszerűen felemlítve, áttérek arra, hogy 
ő azt mondja, hogy ok-és időszerűnek tartja a kor
mány eljárását, mert az ország és a trón biztossá
gát az támadja meg, a ki megtámadja a sarkala
tos törvényt, melyen azok nyugszanak. Ezen állí
tásban tisztelt barátomnak igaza van. En nem kö
vetem őt oda, hogy elhatározzam, hogy a jelen 
esetben törtent-e csakugyan ily alaptörvény meg
sértése ; de elismerem azt, hogy ha valaki az or
szágnak egy sarkalatos törvényét megsérti, akár 
most, akár máskor, az bizonynyal hibázik. De azt 
tagadom, hogy ha valaki az ország és a trón biz
tossága ellen hibázott, az ellen rendkívüli eszkö
zökhöz kellene nyúlni, mert az ellen joga és köte
lessége a minisztériumnak törvényes eszközökkel 
élni, de nem az, hogy rendkívüli eszközökhöz 
nyúljon. Mert hiszen oly nyomorult helyzetben 
talán csak nem vagyunk, hogy az által, hogy egy 
ember vagy egy testület, feltéve is, hogy egy sar
kalatos jogot megtámadott, hogy az által, misze
rint az az ország s a trón biztosságát megtá
madta, hogy ez már veszélyben is volna, s rend-
kivüli eszközökhöz kellene nyúlni. (Zaj. Fölkiál-
íások: De ezek nem is rendkívüli eszközök!) 

Alkotmányos elvemet tisztelt barátom helye
selte 5 de azt is mondotta, hogy a kormány nem is 
mondotta ki a bűnöst a vádlottra, hanem csak azt 
akarta, hogy mások az ártatlant ki ne mondják. 
Én ugy gondolom, hogy ebben tisztelt barátom
nak nincs igaza, mert ha a kormány a vádlottra 
ki nem mondotta rendeletében , hogy bűnös, 
ugyan kérem, hogy mondhatta volna k i , hogy 
azok, kik iránta bizalmat szavaznak, bűnösökké 
lesznek ? Arra nézve, hogy egy vádlott irányában 
ne lehetne bizalmat szavazni, t. barátom fölfogását, 
én részemről, nem tartom helyes felfogásnak. Nem 
mondom, hogy az országgyűlés nyilatkozzék egye
nesen, ha mások bizalmat nyilvánítanak ; ebben 
hibát nem látok: mert nem azon jogi elvből indu-
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lok ki, hogy a vádlott mindjárt bűnösnek tekin
tendő ; hanem abból, hogy ártatlannak tekintendő' 
minden ember, mig ellene a bűnös itéletileg ki
mondva nincs. 

A törvényességi szempontból elmondani né
zeteimet, azokat nem ismétlem. 

Azt mondotta a tisztelt barátom, hogy gyá
vaság, ha valaki a magyar törvények ótalma alól 
kimenekülve, vagy oly helyről, hová azok hatalma 
el nem ér, üszköt dob a hazába. Erre nézve azt 
mondom, s őszintén mondom, hogy igazsága van: 
nem abban, hogy gyávaság, hanem abban, hogy 
hiba. {Helyeslés.) De kérdem, ha egyszerű vé
lemény nyilvánításról van szó, ha valaki csak vé
leményét nyilvánítja, de nem szólítja fel az ország 
népét arra, hogy az alkotmányos eszközöket el
dobja, és más, mint törvényes eszközökhöz nyúl
jon, sőt épen azon eszközökhöz nyúlást ajánl: üsz
köt dob-e? En azt hiszem, ezt mondani nem lehet. 
{Helyeslés hal felöl. Egy szó jobbról: De nem igy tör
tént!) Egyébiránt engedje meg tisztelt barátom, 
hogy azon szóra nézve, melyet kimondott, figyel
meztessem, hogy voltak idők hazánkban, jelesen 
1848. és 49-ben, midőn a magyar törvények ótal
ma alól többen kimenekültek az ország határain 
kivül, s kívülről igyekeztek, és bizony nem min
dig csak alkotmányos utón, az ország sorsára be
folyást gyakorolni, {Zajos helyeslés a hal oldalon.) 
Helyesnek találja-e tisztelt barátom, hogy azokra 
— pedig még egy reversalis aláírással sem kény-
szeriték a kün maradásra — a gyáva szót alkal
mazzuk? (Helyeslés balról.) Ezt én részemről he
lyesnek nem találnám. {Többen: Mi sem!) 

Még csak egyet jegyzek meg tisztelt bará
tom előadására. Ő azt mondja*, hogy szerencsét
lenség egy nemzetre, ha egy embert istenit. En 
ehhez teljesen nyugodt lélekkel szólhatok, mert én 
hazám nagy fiait, ha ellenkező nézeten voltam is 
velők, mindig tiszteltem, s hazám nagy fiai iránt 
mindig kegyelettel viseltetem, {Felkiáltások jobb
ról: Mi is!) s azt tartom, hogy kegyelettel visel
tetni hántok kötelesség is. {Jobbról: Mi is a-t 
hiszszük!) De arról is meg vagyok győződve t. ba
rátommal együtt, hogy isteníteni embert nemzet
nek önmegalázás nélkül nem lehet. {Közhelyeslés.) 
De szabad legyen arra is figyelmeztetnem, hogy 
azon eljárás, ha valakitől azért, mert a múltban 
velünk ellenkező nézetben volt, vagy azért, mert 
talán a jelenben olyat tesz, mit nem helyeslünk, 
meg akarjuk tagadni azon érdemeket is, melyek 
kétségtelenek, {Ellenmondás jobbról : Ki akarja 
ezt tenni f Nem áll!) ez oly eljárás, mely egyeseken 
és nemzeteken megboszulja magát. (Helyeslés.) 

Valóban véghetetlen nehéz föladat rögtönöz
ve felelni akarni igen tisztelt hazánkfia, Deák Fe-
rencznek. Azonban helyzetem kényszerűségéből 
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eredőleg egy pár megjegyzést tenni kénytelen 
vagyok. 

Elsőben is megjegyzem, hogy igen t. képvi
selő úr az általa idézett törvénynek szövegét nem 
olvasta fel minden ide tartozó részével. Felolvasta 
ugyan azt, hogy a királynak joga van bizonyos 
rendkívüli körülmények közt királyi biztost kül
deni, de nem olvasta föl azt, mely azt mondja, 
hogy mi legyen a kir. biztos jogköre. Erre nézve az 
illető törvény azt mondja: „A kir. biztosok a vád
lottak részére is részrehajlatlanul tegyenek vizsgái 
latot." Továbbá az 5. pont: „ A büntetést igénylő ki
hágásokról vádlottak büntetésök elvétele végett a 
tiszti ügyész felperessége mellett perbe fogassanak 
és a rendes törvényes utón nyerjenek Ítéletet/' 
{Zaj) De azt, hogy a királyi biztosok oly joggal ru
háztassanak föl, hogy nem egy napi gyűlést felfüg-
geszszenek, mint tegnap valaki monda, hanem a 
megyei gyűlések tartását határozatlan ideig fel
függeszthessék, azt ezen törvény nem mondja. 
{Helyeslés baloldalt) 

Egyébiránt még egy dologra nem emlékezett 
képviselőtársam, a melyről ha emlékezett volna5 
talán indokolását másképen tette volna. Kern em
lékezett ugyanis azon körülményről, mit első be
szédemben fő indokul hoztam föl indítványomra, s 
azt ő sem czáfolta meg: ez az, hogy a vádlottra 
bűnöst kimondani közigazgatásilag nem lehet ; ez 
pedig megtörtént. {Zaj) 

Nem akarom a t. ház figyelmét hosszasabban 
fárasztani; (Halljuk!) de kénytelen vagyok még 
megjegyezni, hogy, miként mondám, azon nézete
met, hogy a bűnös kimondatott és helytelenül 
mondatot! ki, t. barátom meg nem czáfolta; kény
telen vagyok kimondani, hogy rendkívüli körül
mények létezését, melyek rendkivtili eszközök 
használatát kívánták volna, se ő, se más ki nem 
mutatott: kénytelen vagyok megjegyezni — és 

| itt még egy kis figyelmet kérek — {Halljuk !) hogy 
J épen azon példa, melyet ő a gyakorlatra nézve 
! a múltból felhozott, bebizonyította, hogyaminisz-
| teriumnak Heves^ megye irányában követett eljá

rása helytelen. 0 ugyanis előbb előadta, mikép 
volt a gyakorlat, azután rámutatott az administra-

j tori rendszer példájára, és elmondotta, hogy a 
i kormány rendelkezett az adminitratorokra 
j nézve , a megyék törvénytelennek találták a 
j rendeletet és fölírtak, a kormány ragaszkodott 
| rendeletéhez és megújította azt, és most a megyék-
I nek nagy részében ezen rendeletek teljesíttettek, 

és az országgyűlés elé vitték a dolgot. Mit tett te
hát a kormány az általa idézett esetben ? Rendele
tet küldött, és nem királyi biztost, mint Heves
ben történt. (Zaj.) 

Igen tisztelt képviselőtársam szokása szerint 
higgadtan, gyönyörűen értekezvén helyzetünk és 
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teendőink felett, azt monda, hogy ha nem vagyunk 
is mindezekkel megelégedve, vitatkozzunk a fe
lett, hogy tovább miként vihessük, a mi meg van 
kezdve, hogy helyre pótoljuk azt, a mi még hiány
zik, de ne mutassunk mindig arra, a mi megnmcs. 
En elsőben is azt jegyzem meg, hogy igen kelle
metlen a küzdés, ha a tér roszul választatott. Azt 
jegyzem meg továbbá, hogy abban nem osztozha-
tom, hogy ha valamit javítandónak találunk, ne 
mutassunk reá, mert ha mindig csak azokra mu
tatnánk, a mik megvannak, indokolatlan elége
dettséget okoznánk, mig, ha azt kivánjuk, hogy az 
a mi hiányzik, pótoltassák, épen a hiányra kell rá
mutatnunk. (Zajos helyeslés a bal oldalon.) 

Es most, azon meggyőződésben, hogy min
den elfogulatlan ember szerint indokaim meg nem 
ezáfoltattak, (Zaj) a leszavaztatás biztos hitében, 
(Zaj) benyújtott jinditványomat (Zaj) azon hig
gadt meggyőződéssel és nyugodtsággal bocsátom 
a t. ház határzata alá, hogy ezen egy esetben leg
alább csakugyan nekem van igazam. (Zajos éljen
zés a bal oldalon.) 

KurCZ György : Személyes kérdésben kívá
nok szót. (Nagy zaj. Eláll! Szavazzunk!) 

TÓth Vi lmÓs: T. ház! Bocsánatot kérek, 
csak egy megjegyzésem van. (Zaj, zúgás. Felkiál
tások: Nem személyes kérdés! Eláll!) Csak egy igen 
rövid megjegyzésem . . . (Nem szabad! Nem szemé
lyes kérdés! Zaj.) 

E l n ö k (csönget): Türelmet kérek a t. ház
tól, hogy ezen már ugy is hosszura nyúlt tanács
kozásnak egyszer vége lehessen. 

Szólásra senki sem levén fölirva. a szavazás
nak kell bekövetkezni. 

Huszonkét képviselő úr nyilt szavazást ki
van. Én ezen kifejezés alatt: „Nyilt szavazás" azt 
is érthetem, hogy felállás által; és ha az illető kép
viselő urak nem rectificálják, én ugy értem. 

A l m á s y Sándor: Engedelmet kérek ! (Zaj. 
Ellenmondás.) Nem az a kérdés, hogyan van irva; 
de tessék figyelembe venni, hogy nyilt szavazást, 
agy, hogy az felállás utján történjék, még egy 
esetben sem kértek e házban. (Folytonos roppant 
zaj.) Soha sem volt eset arra, hogy ily szavazásra 
22 tag aláírása lett volna szükséges. (Nagy zaj.) 
Csak név szerinti szavazásnál szükséges ez, és 
ilyent értettünk mi, kik a beadott nyilatkozatot alá
irtuk. (Roppant nagy zaj. Felkiáltások a jobb oldalon: 
Hát javítsák ki! Menjünk haza! Szavazzunk! Al
másy képviselő n; ilatkozását kijavítja, és az elnöknek 
nmét átnyújtja.) 

Ivánka I m r e : (Zaj. Felkiáltások: Halljuk 
Ivánkát! Elnök többször csönget.) Én határozottan 
kivánom, hogy a szabályok értelmében történjék 
minden; (Zaj) és határozottan tagadom, hogy egy 
tagnak joga volna megváltoztatni azon szavakat, 

melyeket több tag nyújtott át az elnökségnek. (Za-
jos helyeslés.) 

A l m á s y Sándor: Tehát újra aláírjuk mind
annyian. (Madarász, Patay, Almásy, Csiky stb. az elnö
ki székhez közeledve a kijavított nyilatkozatot aláírják.) 

E l n ö k : A kifejezés rectifícálva levén 
j (Helyeslés jobb felöl.) 

P a t a y I s t v á n : Valóságos nevetség ! (Zajos 
zúgás.) 

E l n ö k : . . . most már lehet tudni, hogy a 
képviselő urak név szerinti szavazást kivannak. 
Ennélfogva, miután 22 képviselő van aláírva, 
név szerinti szavazással lesz a kérdés eldöntendő. 
(Zaj. Fölkiáltások: Ma! Holnap!Minajárt! Szavaz-

| zunk! Elnök többször csönget) Szavazni se ma, s e 
holnap nem lehet, mig a kérdés nincs feltéve. (De
rültség.) Méltóztassanak tehát a kérdés föltevését 
meghallgatni. (Zaj. Halljuk!) A kérdés ez: a kor
mány Heves megye irányában követett eljárását a 
képviselőház helyesli-e vagy nem? (Áudános he
lyeslés.) A képviselő urak neveit Gajzágó Salamon 
fogja fölolvasni ; az igen-nel szavazókat Horváth 
Lajos, a nem-mel szavazókat Radics Ákos fogja 
jegyezni. 

Gajzágó S a l a m o n j e g y z ő (olvassa a kép
viselők névsorát, mely alkalommal : 

Igennel szavaznak : Almássy György gr., An-
dreánszky Boldizsár, Armbruszt Péter, Ányos István. 

I Antalffy Károly, Bahrain János, Bartal János, Ba-
j rinyai József, Bay György, Bánffy Albert b., Bánó 
József, Bánó Miklós, Bencsik György, Berde Mózes, 

| Berzeviczy Tivadar, Besze János, Bethlen Farkas gr., 
I Bethlen János gr., Bethlen Sándor gr., Bezerédj Lász-
j ló, Binder Mihály, Bittó István, Boér János, Boros 

Pál, BomchesFrigyes,Boross Bálint, Bernáth Lajos, 
Bohatielu Sándor, Buócz Kálmán, Cebrián László 
gróf, Császár József, Csengery Antal, Csik András. 
Csörghe László, Czorda Bódog, Cséry Lajos, Dapsy 

, Vilmos, Deák Ferencz, Dellimanics István, Detrich 
| Zsigmond, Dimitrievics Milosf Dohóczky Ignácz, IJo-
| mohos László, Dózsa Dániel, Draskóczy Gyula. 
j Drottlejf Tamás, Dekani Károly, Eitel Frigyes, Édes 
Albert, Faragó Ferencz, Fábián Gábor, Fehdenfeld 
Frigyes, Fehér János, Fest Imre, Frideczky Timót 
Fi'depp Lipót, Földváry Miklós, Gajzágó) Salamon, 
Gál János, Gál Miklós, Ceczö János, Geduly Lajos, 
Gozsdu, Manó, Graenzenstein Gtisztá-V, (Jörg<i Géza, 
Hollán Ernő, Horváth Antal, Horváth Döme, Hor
váth Lajos. Hosszií Jó.sej, Hunfalvg Pál, Huszár-
István, Hertelendy Kálmán, Hahnosy Endre, Ibrá-
nyi Lajos, Ihász Rezső, Inkey József, Ivacskovics 
György, Ivánka Zsigmond, Jankovics Antal, Jend-
rassik Miksa, Joannovics György, Justh József, 
Kaeskovics Ignácz, Kalauz Pál, Kardos Kálmán, 
Küiúz Gyula, Kálnoky Pál gr., Kemény Gábor b., 
Kemény István b., Kemény Zsigmond b., Kerkapoly 
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Károly, Királyi Pál, Kiss Jakab, Kovách László, 
Kiullik István, Kurcz György, Kvassay Lás ló, Ka
zinczy István, Láng Gusztáv, Lázár Dénes, LeJioczky 
Egyed, Lónyay Gábor, Lázár Kálmán gróf, Mado-
csányi Pál, Majthényi József báró, Máday Lajos, 
Maniu Aurél, Mihál ,i Péter, Miske Imre b., Moldo-
ván János, Nagy Károly, Németh Károly, Ónossy 
Mátyás, Opitz Sándor, Orczy Béla b., Paczolay Já
nos, Papp Zsigmond, Perczel Béla, Pethe András, 
Piüer Gedeon, Plachy Lajos, Prugberger József, Pas-
karia János, PuUsky Ferencz, Pap Máté, Pap 
Mór, Rannicher Jakab, Ráth Péter, Reviczky István, 
Rónay Mihály, Rónay Jáczint, Röser Miklós, Sebes
tyén László, Semsey Albert, Siklósy Károly, Simay 
Gergely, Simon Pál, Somssich Pál, Stefanidesz Hen
rik, Sulyok Mór, Sümeghy Ferencz, Szabó Imre (pá
pai), Szakái Lajos, Szász- Károly, Szemző István, 
Szentiványi Adolf. Széchenyi Béla gr., Székács József \ 
Szilágyi István, Szitányi Bernát, Szabó Miklós, 
Szláoy József, Szelestey László, Stoll Károly, Szon-
tagh Pál (gömöri), Somogyi László, id. Teleki Domokos 
gr., Thury Sámuel, Tolnay Gábor, Tolnay Károly, 
Tóth Lörincz, Tóth Vilmos, Török Sándor (nógrádi), 
Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, Tulbás János, Tö
rök Dániel, Tanárky Gedeon, Török Sándor (gömöri), 
Urbanovszky Ernő, Urházíj György, Vadnay Lajos, 
Vay Béli b., Vitolay József, Vojnics Lukács, Vod-

jáner Albert b., Várady János, Zeyk Károly, Zichy \ 
Antal, Zichy-Ferraris Viktor gr., id. Zichy JóZief 
gr., ifj. Zichy József gr., Zichy Nándor gr., Zsarnay 
Imre, Zsámbokréthy József, Zmeskáll Mór, Horváth ' 
Károly, Lázár Sándor, Trauschenfels Emil, Va
dász Manó. 

Nemmel szavaznak : Almásy Sándor, Bárányi 
Ágoston, Beniczky Gyula, Békássy Lajos, Bobory 
Károly, Boczkó Dániel, Bogyó Sándor, Bónis Sá
muel, Borlea Zsigmond, Böszörményi László, Csa-
nády Sándor, Cseh Sándor, Csiky Sándor, Csernátony 
Lajos, Darvas Antal, Deáky Lajos, Dessewffy Ottó, 
Drágfy Sándor, Eöry Sándor, Eszterházy István 
gróf, Fehér Miklós, Farkas Elek, Gábriel István, Gál 
Péter, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sán
dor , Halász Boldizsár, Hodosmi József, Ivánka 
Imre, Jámbor Pál, Jókai Mór, Károlyi Ede gróf, 
Keglemch Béla gróf, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Kup-
ricz Imre, Lovassy Ferencz, Luksics Bódog, Luky-
nich Mihály, Luzsénszky Pál báró, Lükö Géza, Ma-
darassy Mór, Madarász József, Markos István, Ma-
róihy János, Medán Endre, Miskolczy Lajos, Mil-
kotics Zsigmond, Majthényi DezsÖ, Nagy Ignácz, 
Nánássy Ignácz, Nyáry Pál, Nosdopy Antal, Oláh 
Miklós, Papp Lajos, Pap Pál, Patay István, Pethes 
József, Pétery Károly, Podmaniczky Frigyes báró, 
Popovics Zsigmond, Rtottkay István, Salamon Lajos, 
Sipos Orbán, Soldos Imre, Somossy Ignácz, Szap-
lonczay József, Szontagh Pál (nógrádi), Széky Péter, 

Thalabér Lajos, Tisza Kálmán, Ujfalussy Lajos, 
Varga Antal, Varró Sámuel, Vállyi János, Várady 
Gábor, Véghsö Gellért, Vidacs János, Zámorj Kál
mán, Zsitvay József. 

Kijelentik, hogy nem szavaznak : Eötvös József 
b. miniszter, Gorove István miniszter, Horvát Boldi
zsár miniszter, Klapka György, Mikó Imre gr. mi
niszter, Olgyay Lajos, Perczel Mór, Radics Ákos, 
Szentiványi Károly elnök. 

Nincsenek jelen: ifj. Ambrózy Lajos b., And-
rássy Gyula gr., Acs Károly, Babes Vincze, Bartal 
György, Beliczey István, Beniczky Ödön, Berényi 
Ferencz gr., Bernáth Zsigmond, ifj. Bethlen Gábor 
gr., Binder Lajos, Bottka Mihály, Bottka Tivadar, 
Bujanovics Sándor, Betegh Kelemen, Balomiri Si
mon, Gonrád Móricz, Csengery Imre, Csernovics Pé
ter, Csiky István, Damaszkin János, Dani Ferencz, 
Dániel Pál, Dedinszky József, Degenfeld Gusztáv gr., 
Dobrzánszky Adolf, Domahidy Ferencz. Dósa Elek, 
Dániel János, Erős Lajos, Fisser István, Glatz 
Antal-. Lidi József, Hedry Ernő, Hevessy Ber
talan, Horváth Elek, Huszár Károly báró, Justh 
Kálmán, Karácsonyi Ferencz, Karácsonyi János, 
Kende Kanut, Koller Antal, Komáromy György, 
Kossihth Pál, Kuba János, Kethelyi József, Kossuth 
Ferencz, Lator Gábor, Líszló Imre, L /kacs György, 
Macellariu Illés, Makrai László, Manojlovics Emil, 
Mátyás József, Melasz Vilmos, Miletics Szvetozár, Mo-
csoayi András, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, 
Mocsonyi Sándor, Molnár József, Molnár Pál, Mor-
scher Károly, Mednyánszky Dénes b., Nikolics Sán
dor, Odescalchi Gyula hg., Pap Simon, Perczel Ist
ván, Perényi Zsigmond b., Popovics-Desseanu, János, 
Prónay József, Petkó Lázár, Paizs Andor, Papfalvi 
Konstantin, Ráday Líszló gr., Román Sándor, Ró
nay Lajos, ifj. Rudics József b., Rndnyánszky Fló
rián, Simányi Lajos b., Somssich Imre gr., Svastics 
Gábor, Szabadfy Sándor, Szabó Imre (zalai), Szemző 
Mátyás, Szentkereszthy Zsigmond b., Széchenyi Imre gr., 
Székely Gergely, Széles Dénes, Szilády Áron, Szluha 
Benedek, Szolga, Miklós, Sztratimirovics György, 
Sigray Fülöp gr., Sip>os Ferencz, Stojacskovics Sán
dor, Teutsch György, Thury Gergely, Tisza László, 
Tinku Ábrahám, Varga Flórián, Wass Sámuel gr., 
Vojnics Barnabás, Wlád Alajos, Vay Sándor b., Vu-
csetics István, Zerdahelyi Incze, Zeyk József Zichy 
Jenő gr., Zimmermann József András, ZsedényiEde. 

E l n ö k (a szavazatok összzszámitása után) : A 
szavazás eredménye ez : igennel szavazott 195. 
nemmel 79, távol volt 110 : kijelentette, hogy 
nem szavaz, az elnökön kivül , 4 képviselő és a 
miniszterek. Ennélfogva a t. ház helyesli a kor
mány eljárását Heves megye irányában. (He-
lyeslés.) 

Holnap 10 órakor ülés lesz. 
Az ülés végződik d. u. 2 5/t órakor. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tálgya i : Bemutattatnak : Trueka Pálnó kérvénye segélyért ; Denyázó Józsefé 1 8 4 % ' h e l i szolgálmánya megtérítéséért ; 
Ráth Károly közvádló három ujabb kérvénye Böszörményi László pörbe foghatása iránt, melyek a tizes bizottsághoz utasíttatnak. A 
kérvényi bizottság előterjesztése folytán: Német-Boly mváros, a pesti nyomdászok, G-yéres városa, Árvamegye kérvényei a miniszté
riumhoz tétetnek á t ; Reiser Lipóté a levéltárba tétetik ; Sárosmegye, Piukovics Dénes, Dobozy Ferencz kérvényei a minisztériumhoz 
tétetnek á t ; a debreczeni zeneegyleté az irat tárba tétetik ; a hasonszenvi orvosegylet, zalai és veszprémi lakosok, a m. orsz. képző
művészeti társulat, a selmeczi báuyászakadeuiia ifjúságának kérvényei a minisztériumhoz tétetnek á t ; a tarnóczi kövületre nézve a ház 
előbbi határozatától e lá l l ; Katona György a törvénykezés közegeihez utasittatik ; Kózsaági Márton indítványa, az árvái néptanítók 
kérvénye, Bedő Lajos kérvénye, H u b a y Gusztáv, a tótaradáesiak, Öcsöd község, Batek János és Katalin, több baranyai község, Szen
tes város, Ághó község, sopronyi községek, Jakubján község, a bródi g. k. egyházközség, Bicske mváros, az esztergomi és debrecze
ni honvéd-egyletek, Nagy János, Beneze Mihály, Udvardy Gyula, Skorutovszky Alajos, Kozma Mihály, Illosvay Bezső és Szénássy 
Sándor honvédek, Várjon Gábor, Hudacsko György, Hösfy Vilmos, Bartensehleger Ferencz kérvényei a minisztériumhoz tétetnek á t ; 
a szolnoki választó kerület kérvénye az irattárba tétetik ; Boros Sámuelnó, Csintalan Lajos, Sztajonovics Lázár, a csetnekvölgyi pa
pírgyár, Szász Mózes honvéd, Lauer Márk, Molnár Sándor, Várnossy Józzef, Blána Szilárd honvéd, Balázs Ferencz honvéd, Forater 
György honvéd kérvényei a minisztériumhoz tétetnek á t ; Iliéssy Sándor kérvénye a ház költségvető bizottságához utasittatik ; váczi 
választók kérvényének tárgyalása elhalasztatik ; Aradmegye kérvénye a nemzetiségi, Zemplén, Sáros és Kraszna megyéé a megye-
rendező bizottsághoz utasittatik ; Horváth János honvéd, turóczi bizottsági tagok, Fogler László kérvényei a minisztériumhoz tétetnek 
á t ; a különböző vasúti vonalak iránt Szatmármegye, Szatmár-Németi város, Kővárvidék, Debreczen, Nagybánya városok , Mármaros 
megye, Gyöngyös város, a hegyaljai városok és községek, Kozsnyóbánya és Dob- ina városok részéről beadott kérvényekre nézve azt 
határozza a ház, hogy a közlekedési miniszter, figyelembe véve a ház által megállapított vonalakat, a többiről a vasúthálózat előter
jesztése alkalmával nyilatkozzék. Határozatba megy, hogy úgy a kérvéiryi, mint egyéb bizottságok tartandó üléseikről ezentúl eleve 
értesítsék a minisztériumot. A. kérvényi bizottság megújítása elhatároztatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove István, 
Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért; később Mikó 
Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. 10\it órakor. 

E l n ö k : Az üléstmegnyitom. Az ülés jegyző- ! 
könyvét Gajzágó Salamon jegyző úr fogja vezetni; j 
a szólani kívánók neveit Radics Ákos jegyző úr i 
fogja jegyezni. A múlt ülésjegyzőkönyve fog hitele- j 
sittetni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a, nov. j 
6-án tartott ülés jegyzökönyvét.) J 

E l n ö k : Nagyváradi lakos özvegy Trueka J 
Pálné született Török Francziska, a haza védel
mében elhalt két honvédtiszt fiának, Trueka Pé
ternek és Trueka Józsefnek gyátn nélkül és va
gyontalanul hátra hagyott s elöreg-edetfc, munka-
tehetetlen édes anyja, a honvédelmi intézményből 
részére leendő évenkinti vagy havonkinti pénz
segedelmet kér kieszközöltetni. 

Denyázó József, Bács-Bodrog megyében ke
belezett Kula mezőváros lakosa, a magyar állada

lom részére 1848/'9-ben alku szerint tőle megvett, és 
1400 ezüst ftot tevő 200 öl tűzifának árát az álla
dalom pénztárából magának kifizettetni kéri. 

Mind a két folyamodvány a kérvényi bizott
sághoz utasittatik. 

A közvádló részéről ujabb beadványok érkez
tek be ; jegyző úr föl fogja olvasni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa Ráth 
Károlynak királyi ügyek igazgatójának mint közvád
lónak a ház elnökéhez intézett ujabb két kérvényét, 
hog i Böszörményi László országgyűlési képviselő el
len még más két sajtópört indíthasson.1) 

E l n ö k : Nem tudom, beleegyezik-e a t. ház, 
hogy ezen két rendbeli folyamodás, véleményadás 
végett, a tizes bizottsághoz utasittassék ? [He
lyeslés) 

Madarász József: T. képviselőház! Nekem 
sincs legkevesebb kifogásom az ellen, hogy véle
ményadás végett e folyamodás, kérvény, vagy 
megkeresés, a mint az neveztetik, azon tiz tagú bi
zottságnak adassék k i ; de miután ezen kérvény-

' ) L á s d az Irományok 153. és 154-dik számát. 
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ben bizonyos előadást látok, mely arra vonatko
zik, hogy Böszörményi László képviselő úr a ta
núskodást bizonyos tekintetben nem teljesítette; s 
nem tudhatni, vajon e részben a törvényes alaki 
kellékek megtartattak-e vagy nem ? alázatos véle
ményem az volna, hogy a ház végzésileg kiadván 
a kérvényt véleményadás végett a tiz tagú bizott
ságnak, egyúttal kimondaná határozatában azt is, 
hogy Böszörményi képviselő úr felvilágosítását e 
részben a tiz tagú bizottságnak megadhassa. (He
lyeslés.) 

P e r c z e l M ó r : T. képviselőház ! Azt gondo
lom, a tiz tagú bizottság semmi tekintetben sem 
fogja elmulasztani, ha szükségesnek tartja, a kép
viselő urat maga elé hivatni és felvilágosításait te
kintetbe venni. Ez. azt gondolom, átalános sza
bály, (ügy van!) Nem veszem rósz néven, hogy 
Madarász képviselő úr erre figyelmeztetett, de azt 
tartom, figyelmeztetés nélkül is kötelességének tar
totta volna a tiz tagú bizottság ezt megtenni. {Fel
kiáltások: Nem is kell ez ügyben semmit semhatároz-
nvj Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a ház ez ügyben mitsem 
határozván, a tiz tagú bizottság belátása szerint és 
a körülményekhez képest fog rendelkezni. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Szót kértem. — T .ház ! 
Már az első alkalommal; midőn e sajtóügyi kér
dés szóba hozatott, volt szerencsém kijelenteni, hogy 
én a minisztériumnak ezen sajtóügyben követett 
eljárását igen csekély részben tartom törvény esnek. 
Ennélfogva magát a közvádlói hivatalt, illetőleg a 
bú'nvizsgáló bírónak általa történt kinevezését sem 
tartom törvényesnek. Megmondom, miért. (Felki
áltások : Ez nincs ínég tárgyalás alatt!) De tárgya
lás alatt van : arról van szó, hogy a közvádló ké
relmére beadott azon kérvény a tiz tagú bizottság
hoz utasíttassák. En azt gondolom, t. ház, hogy . . . 
{Felkiáltások : El van mm intézve az ügy!) Azt gon
dolom, hogy midőn a minisztérium felhatalmazást 
kért arra, hogy az 1848-iki sajtótörvényeket 
(Nagy zaj.) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek: a két előbbi levél
hez kivan szólni képviselő ur? 

HaláSZ B o l d i z s á r : Igenis ahhoz. 
E l n ö k : Erre vonatkozólag a ház beleegye

zésével már ki van mondva a határozat. 
HaláSZ B o l d i z s á r : Elnök úr kérdezni mél

tóztatott, hogy beleegyezik-e a ház'? (Felkiáltások: 
Túlvagyunk a kérdésen! Rendre! Rendre!) 

Elnök: Mielőtt a tizes bizottság véleménye 
tárgyalás alá vétetnék, a királyi ügyek igazgató
jának még egy hivatalos kérését kérem felolvasni. 

Gajzágo Salamon jegyző (olvassa Ráth 
Károly, mint közvádló) megújított kérését, hogy a vá-

czi levél miatt Böszörményi László ellen sajtópört in
díthasson. ') 

ManOJlOViCS E m i l : T. ház! Nézetem sze
rint a t. ház jelenleg nincs oly állapotban, hogy 
ezen tárgy felett egész megnyugvással érdemleg 
határozzon. A situatio most egészen más, mint volt 
akkor, midőn a tizes bizottság a közvádló első meg-
keresvénye felett tanácskozott és véleményt készí
tett. Akkor t. i. a közvádlói megkeresvény azon 
egyetlen egy motívuma, miszerint ki nem nyomoz
ható, hogy Kossuth Lajos a váczi választókhoz 
irott levelét sajtó utján közzététetni szándékolta vol
na, helyességére nézve kétségbe nem vonatott; mig 
jelenleg Kossuth Lajosnak folyó évi október 24-én 
a ház elnökéhez intézett levelének tanúsága sze
rint Böszörményi László xír Kossuth Lajos urnák 
a váczi választókhoz intézett levelét az 6'beleegye
zésével, sőt egyenes megkeresésével közölte lapjá
ban. Épen ennek következtében tetszett a közvád
lónak előbbi álláspontjával fölhagyni, és mai na
pon fölolvasolt levele szerint egészen más alapon 
föntartani vádját. Nem állitom, és nem állithatom, 
hogy ezen megváltozott körülmény közt is, a bi
zottság meg fogja véleményét változtatni; de ugy 
hiszem, ennek a lehetősége nincs kizárva, és ugy 
vagyok meggyőződve, hogy alapos jogvéleményt 
csak az összes pro és contra érvek lelkiismeretes 
megfontolása után lehet adni. (Helyeslés.) Minthogy 
pedig a t. ház már akkor, midőn ezen tárgy elő
ször került szőnyegre, kijelenteni, illetőleg megál
lapítani méltóztatott, hogy ezen tárgyban nem fog 
közvetlenül, hanem csak előleges kimerítő jelen
tés és vélemény alapján határozni; minthogy to
vábbá a kiküldött bizottság Kossuth Lajos urnák 
később érkezett, valamint a Böszörményi úr által 
is bemutatott levelet első tanácskozásának tárgyául 
nem vehette, következőleg ezen körülményekre 
vizsgálatát és véleményét ki nem terjesztette; s 
minthogy ezek következtében az ügy minden kö
rülményére nézve kellőleg kitudva nincs, és maga 
a vélemény mind ezen ujabb körülményekre néz
ve ki nem terjesztetett: ugy vagyok meggyőződ
ve, hogy a t. ház csak az esetben fog correcte el
járni, ha a már kiküldött tizes bizottságot oda mél
tóztatik utasítani, hogy mindezen ujabb okiratokat, 
az előbbiekkel egyetemben, ismételve tárgyalás 
alá vegye és a tapasztaltakalapján uj, kimerítő je
lentést és véleményt adjon. (Helyeslés.) 

Zichy A n t a l : Ugyanezen tárgyban jegyez
tettem föl magamat és csak szivességből, lovagi
asságból engedtem át a szót Manojlovics képvi
selő urnák. Annál inkább osztom a képviselő úr 
nézetét, minthogy részemről is a háznak ezen 
komoly ügyben tanusitott óvatosságával igen 

*) Lásd az Irományok 155-dik számát. 
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megegyezőnek tartom, hogy az ujabban fölmerült 
körülményeket is tekintetbe véve, ne vegye rög
tön tárgyalás alá, hanem ugyanazon módot kö
vesse, melyet már ezen fontos kérdésnek felmerü
lése alkalmával követett. Minthogy tehát ugyan
azon nézeteket kellene ismételnem, melyeket eló't-
tem szóló képviselő úr előadott, elállók a szótól, 
s egyszerűen kijelentem, hogy szintén hozzá járu
lok. (Helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház beleegyezni? 
(Elfogadjuk!) Ennek következtében ugy a kir. 
ügyek igazgatójának most felolvasott megkere
sése, mint az ezen tárgyra vonatkozó előbbi be
adványok a tizes bizottságnak véleményadás 
végett át fognak adatni. Most tehát e tárgy ta
nácskozás alá jönni nem fog. 

Napirenden van a kérvényi bizottság jelen
tése. Szontagh Pál képviselő' úr mint előadó fogja 
a kérvényi bizottság jelentését előterjeszteni. 

Szontagh P á l e lőadó (nógrádi, olvassa a 
kérvényi bizottsági jelentéséi:) Német-Boly mezővá
rosnak magyar kisdedóvoda és 4 elemi fő osztályú 
tanodával ellátattását kérő folyamodása figyelem
be vétel végett a vallási és közoktatási minisztéri
umhoz átteendo. (Helyeslés.) 

A pesti nyomdászok testületének a f. é. mar-
czius 17-én kelt, a sajtóviszonyokat rendező bel-
és igazságügyi miniszteri rendelet 5-ik pontja tár
gyában beadott kérvényét illetőleg: tekintetbe 
véve az 1848. 18. t. ez. 37-ik §-át, a fent kitett 
rendelet 5-ik pontjának visszavétele és hatályon 
kivüli tétele az illető minisztérium figyelmébe 
ajánlandó. (Helyeslés.) 

Torda megyebeli Gryéres városa közönsé
gének folyamodása, a melyben szentesitett tör
vények alapján autonóm helyhatósági jogának 
gyakorolhatását, illetőleg visszahelyeztetését ké
ri , a belügyminisztériumhoz oly e-zélból átte
endo, hogy a folyamodó várost, illetőleg az 
1848. !24. t. ez. ide vonatkozó rendeletének 
foganatba veendő végrehajtását az illető megye 
meghallgatásával eszközölje. (Helyeslés.) 

Árva megye közönségének a szlaniezai, pol-
horai és babjagurói sóaknák megnyittatása, és a 
kassa-oderbergi vasútvonalnak a megye alsó 
részén keresztül vezettetését megállapittatni kérő 
folyamodása a vasúti irányzat tekintetében a m. 
kir. közlekedési minisztériumhoz utasittatik, a 
szlaniezai és nevezett többi sótelepeknek megnyi
tására nézve pedig a folyamodás másolata a m. 
kir. pénzügyi minisztériumhoz a ház ajánlatával 
tétetik át. 

J u s t h József: T. ház! Ha a vélemény oly 
változtatással fogadtatik el, hogy e kérvény egy
szerűen tétessék át az illető minisztériumhoz, ez 
ellen nincs ellenvetésem: ha azonban a kérvényi 

bizottság véleménye akként fogadtatnék el, a 
mint előadatott, hogy t.' i. e kérelem ajánlólag 
tétessék át, kénytelen volnék ellenvéleményemet 
elmondani. (Zaj. Halljuk!) Nem tudom, méltóztat
tak-e mindnyájan észrevenni, hogy Árva megye 
kérvénye oda i rányul hogy a kassa-oderbergi 
vaspálya ne a Liptó, Turócz, Trencsén féle már 
kijelölt vonalon, hanem egészen más vonalon, t. i. 
Árva felé vezettessék. T. ház! a két vonal megí
télése oly hosszadalmas tanácskozást igényelne, 
hogy a fölött itt határozni lehetetlen; azért leg-
ezélszerübbnek tartanám, ha a kérvény csak egy
szerűen tétetnék át a minisztériumhoz, mi által 
a dolgon leginkább volna segítve : mert mi, min
den szempont megfontolása nélkül, itt Ítélete t nem 
hozhatunk, hosszú discussiokat előidézni pedig 
czélszerü alig lehet. Méltóztassék tehát azt hatá
rozni, hogy a kérvény egyszerűen áttétetik a mi
nisztériumhoz [Helyeslés. Zaj.) 

Stefanidesz Henrik: Én azt vélem, midőn 
a bizottság ajánlatát kifejezte, ez által koránsem 
mondott határozatot, hanem föltételezi, hogy. majd 
ha azon társaság, illetőleg szakértők, megvizsgál
ják, hogy melyik előnyösebb és olcsóbb, és melyik 
irányban kevésbbé fáradságos, és ha a társaság, 
illetőleg a szakértők azt fogják tapasztalni, hogy 
az Alduna-völgyön csakugyan könnyebb és ol
csóbb a kiépítés, akkor tagadhatlan, hogy ők. ha 
még elleneztetnék is, ezt az irányt fogják válasz
tani. Én tehát minden esetre kérem a bizottság 
véleményét megtartani, és más nyomatékosabb 
okoknál fogva is kérem e tárgyat a bizottság 
ajánlatával az illető minisztériumhoz áttétetni. 

Lónyay Menyhért pénzügyi miniszter: 
T. ház! Én e tárgyra nézve egy átalános meg
jegyzést kívánok tenni. A kérvényi bizottsághoz 
a t. ház igen sok tárgyat utasít vélemény
adás végett, és ez azok közül többet ajáníólag vé
leményez a minisztériumhoz áttétetni. Méltóztassa
nak megfontolni, hogy ha a kérvényi bizottság 
véleményez valamit ajánlattal áttétetni, ennek 
ugyan nincs nagy súlya: de ha ez egyszer a ház 
határozatává válik, ez igen nagy sulylyal bir. 
Méltóztassanak tehát ezen ajánlat elhatározásánál 
óvatosak lenni. Figyelembe vétel végett lehet va
lamely ügyet a minisztériumhoz utasítani; de az 
ajánlatot tárgyalás nélkül kimondan í nem tarta
nám czélszerüuek. (Helyeslés.) A parlamenti kor
mányrendszerrel tökéletesen az egyezik meg, hogy 
a mit egyszer a ház kimondott, azt végre is kell 
hajtani; de igy mellékesen és minden tárgyalás 
nélkül az ajánlatot kimondani tán nem volna czél
szerü eljárás. (Helyeslés,) 

K o v á c h L á s z l ó : Ugyanazt kívánván monda
ni, a mit a miniszter úr előadott, tehát elállók a szótól. 

Németh Károly: A kérvényi bizottság 
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ugyanazt vette figyelembe, ami t a miniszter úr elő'- j 
terjesztett; sőt tovább is ment, a mennyiben még 
10—15 vasúti kérvény fog előkerülni, a melyekre 
nézve in concreto ad véleményt, mely még tovább 
is terjed, mint a miniszter úr véleménye: mert 
szabályfelállitást kivan, mely a vasúti kérvé
nyekre nézve zsinórmértékül szolgáljon. Midőn 
azonban azon 12 —13 folyamodást a bizottság már 
elintézte, akkor találták meg Árva vármegyének 
ezen folyamodványát. A kérvény abból áll, hogy, 
egy osztrák társaság privilégiummal birván egy 
vasút épitésére, ő ezen társaság által bizonyos 
irányban szárnyvonalat kivan építtetni, mely ne 
ngy történjék, mint az egy osztrák herczeg elnöklete 
alatt fönálló társaság akarja. A kívánat tehát nem 
abban áll, hogy a t. ház pártolja, hanem, hogy a t. 
képviselőház méltóztassék azon osztrák társaság
gal magát érintkezésbe tenni, és kieszközölni, hogy 
ezen, Árva vármegyére előnyösebb modorban tör
ténjék a kiépítés. (Helyeslés.) Igen világos, hogy a 
kérvény nem oda irányul, hova a többi kérvény, 
hogy t. i. a ház a vasutak mielőbbi kiépítését pár
tolja, hanem csak azt kivánja, hogy a képviselőház 
annak helyén a társasággal szemben az ő érdekeit 
képviselje. Erre az mondatott aztán, hogy a ház 
semmi esetre sem lehet valamely külön érdek pró
kátora külországi társaság irányában, hanem, miu
tán Árva megye sorsán csakugyan minden ember 
segíteni óhajt, a bizottság ajánlja, hogy a miniszté
rium tegyen meg mindent, mit e részben tehet. 
Volt ezenkívül Árva megyének még egy másik 
folyamodványa is, melyben az mondatik, hogy a 
vasutat azért kivánja, mivel ez existentiájával a leg
szorosabb kapcsolatban áll, de hogy existentiája 
biztosítására még más utat is tud. Előadja ugyanis 
a folyamodás másik oldalán, hogy azt abban látja, 
ha a magyar kormány bizonyos sótelepeket meg
nyit és ezeknél neki munkát ad. Erre ismét azon 
véleményben volt a bizottság, hogy sótelepek meg
nyitásáról vagy meg nem nyitásáról rövid utón 
határozni nem lehet, hanem, hogy a minisztérium 
nak ajánlja a kérdést figyelembe vétel végett, és 
majd ez elhatározza, mit tehet e kérdésben. 

BÓniS S á m u e l : Az én vélekedésem szerint 
egészen más, ha a ház azt mondja, hogy eme vagy 
ama kérvény áttétetik aminiszteriumhoz; más pe
dig, ha azon kérvény ajánlattal tétetik át, különö
sen a vasutak tárgyában. Ha a kérvényt, a vas
utak tárgyában, ajánlókig teszi át a ház, akkor ta-
cite kimondja annak előlegességát; ezt pedig tár
gyalás nélkül a háznak kimondani nem lehet; 
ezzel kimondta volna az előlegességet, mely hatá
rozatát a háznak pedig ignorálni a minisztérium
nak, mint amely kifolyása a ház többségének, nem 
lehet. Ennélfogva véleményem szerint ezen kér-

(Noy. 7. 1867.) 

vényt egyszerűen át kell tenni a minisztériumhoz 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha a tisztelt ház ezen véleményt el
fogadja, a kérvény minden ajánlás nélkül fog a 
minisztériumhoz áttétetni. (Helyeslés.) 

Szontagh Pál előadó (oh ássa a kérvén ti 
bizottság jelentését): Reiser Lipót törökbecsei la
kosnak az alföld-fiumei vasút létrehozatalát bel
földi tőkék fölhasználása által eszközöltetni kérő 
folyamodása, mint a pénzügyi körökben különben 
is ismeretes és a papírpénznek veszélyes szaporí
tásával járó átalános tervezet, a levéltári iratokhoz 
teendő. (Helyeslés.) 

Sáros vármegye közönségének nem csak a 
megyei, hanem a közösérdekü ország-utaknak ké
szítését és föntartását is a megyei hatóságokra bí
zatni kérő folyamodása, Piukovics Dénes bács-
megyei bikityi plébánosnak az általa készített csa
tornázási tervet kérő folyamodása, Dobozi Ferencz 
szabolcsi birtokosnak a tokaj-tiszai átkelési pont
ra s ott egy állandó tisza-tokaji híd felépíttetésére 
vonatkozó kérelme a közlekedési minisztériumhoz 
teendők át. (Helyeslés) 

A debreczeni zene-egyletnek a képviselőház-
laoz intézett azon folyamodása, hogy a koronázási 
ünnepélynél Liszt Ferencz miséjének, illetőleg e 
czélra készített zeneműnek előadhatását a ház pár
tolása alá vegye, a koronázásnak már megtörtén
tével az iratok közé teendő. (Helyeslés.) 

A magyar hasonszenvi orvosegyletnek a ha-
sonszenvi gyógymód országos pártolása és elő
mozdítása iránt beadott kérelmére nézve vélemé
nyezi a bizottság: A t. képviselőház mind arra 
nézve, hogy a hasonszenvi gyógymód tanítására 
és gyakorlati fejlesztésére az egyetemnél rendes 
tanszék és egy országos koróda fölállittassék, mind 
pedig arra nézve is, hogy az orvosi és közegész
ségi ügyeknél a hasonszenv is illő képviselésben 
részesüljön, az orvosi és egyetemi állomások be
töltésénél a hasonszenvi orvosokra is figyelem for
díttassák, és, hogy a hasonszenvi orvosokra nézve 
a saját gyógyszereikkel élhetés és ezeknek önma
gok általi kiszolgáltatása ne akadályoztassák : az 
1844. országos megállapodásnak végrehajtását az 
illető bel- és oktatásügyi minisztériumoknál hatá-
rozatilag szorgalmazza, miután a vég czél nem az 
egyszerű szorgalmazás, hanem a végrehajtás, a 
melynek mi módon és mennyiben történendő esz
közléséről a háznak, melyhez a folyamodás intéz
tetett, tudomással kell bírnia: ezen minisztériumo
kat abbeli határozatában egyúttal arra is "fölhív
ja, hogy ezen végrehajtásnak módjaira nézve elő
terjesztéseiket és netalán szükséges törvényjavas
latukat a ház elé terjeszszék. 

Ga jzágó S a l a m o n : T. ház! Azt hiszem, 
tökéletesen elegendő volna annyit mondani, hogy 
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ezen tárgy a belügyi és közoktatási miniszter 
figyelmébe ajánltatik, nem pedig egész orvosi oon-
siliumot elmondani, melynek bírálatába mi nem 
bocsátkozhatunk. {Helyes!) 

KOVách L á s z l ó : T .ház! Kétségtelenül sok
kal fontosabb e'kérdés, semhogy az egyszerűen 
és szakértők megkérdeztetése nélkül , eldöntethet
nék ; sokkal fontosabb, semhogy bennünket egyé-
nenki nt is ne érdekelne: és igy bátor vagyok a t. 
házat fölkérni, hogy az általam sokkal fontosabb-
nak tartott véleményt oda módositani méltóztat
nék, hogy a hasonszenvi orvosoknak beadott kér
vénye a közoktatási miniszter teljes figyelmébe 
ajánltassék. (Helyeslés.) 

Németh Károly: En ugy látom, hogy ha 
az előttem szólottak által ajánlott eljárást követ
jük, akkor bizony minden tárgy bizonyos pontnál 
megállapodást fog nyerni, de tovább nem fog ha
ladni. Én azok közöl való vagyok, kik ugy a ho-
moeopatha, mint az allopatha orvosokat igen ritkán 
látják, s hálaistennek egyik félhez sem szegődtem. 
De látom, mit tesz az egyik az egyik, a másik a másik 
körben. Előttünk van már most kérvényök. Ha ez 
puszta vélekedésekből állana, akkor nem szólanék 
semmit; de ők előmutatnak egy resolutiot, egy or
szággyűlési határozatot, melyben kérelmöknek há
rom negyedrészével van fogadva és felségileg reha
bilitálva. Ez húsz évig ugyanazon állásponton 
maradt, s ennek ellenében most nem lehet egysze
rűen azt mondani, hogy ajánljuk a dolgot a 
minisztériumnak, hanem azt, hogy ragaszkodunk 
ahhoz, miszerint a már hozott határozatnak érvény 
is szereztessék. Nekünk ragaszkodnunk kell ahhoz, 
hogy az egyszer országgyülésileg hozott határozat 
életbe is lépjen; különben minden hozandó hatá
rozatunknak az lesz következése, a mi ennek volt. 
Kérvényezők hivatkoznak az akkori országgyűlés 
föliratára, és én megnéztem az aktákat, s ugy ta
láltam, szóról szóra idéztek. Ha ez igy van, akkor ez 
törvény, s ennek végre kell hajtatnia. Akkor a mos
tani kérvény két negyed részben elfogadtatott, s ki
mondatott, hogy próbáltassék egy kórodafölállitása, 
tanittassék ez az egyetemen. Ez fölfogásom szerint 
kötelező, s erre nézve nem lehet mondani, hogy 
a kormány adjon reá véleményt, hanem azt kell 
mondani, hogy maradjunk azon határozatnál, me
lyet az akkori országgyűlés hozott. A kérvényi 
bizottságnak tehát azon véleményt kellett adnia, 
hogy hajtassák végre a már egyszer hozott ország
gyűlési határozat, hogy e törvényt a minisztérium 
teljesítse. Én tehát azt hiszem, nem kell oly eljá
rást követnünk, melylyel valamely tárgyat az 
egyik körből a másikba teszünk át. Van okom, 
miért mondom ezt. Elő fog ugyanis kerülni vagy 
15 vasúti folyamodvány, melyekre nézve nem 
szeretném, ha egyszerűen abban állapodnánk meg, 
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hogy tótessenek át a minisztériumhoz, mert én épen 
ebben látom a hiányt, hogy ezen eljárás mellett 
egy tárgy sem fejeztetik be. Ha ugyanis valamely 
tárgy egyszerűen áttétetik a minisztériumhoz, ez 
által se az ország, se a fél nem nyer t ; azért ki kell 
mondani, hogy a minisztérium a végrehajtás mó
dozataira nézve is előterjesztést tegyen. A kérvé
nyezési bizottság tehát jelen kérvényre nézve, 
melyben már hozott törvénynek végrehajtásáról 
van szó, azt hitte, hogy a minisztert oda kell uta
sítani, hogy mondja ki, hogy a már hozott ország
gyűlési határozat foganatosíttatni fog. 

Várady Gábor: Én elvben pártolom, t. kép
viselőház, mind azt, a mit Kovách László képvi
selő úr e tárgyra nézve elmondott; hanem annál, 
a mit ő előadott, nem állapodhatunk meg. Nagy 
fontosságú mind az, a mit Németh Károly kép
viselőtársam előadott; hanem, ha a képviselőház itt 
és ez alkalommal mind abba belebocsátkoznék, 
a mi szaktudományi szempontból is komoly figyel
met érdemel: azt hiszem, ez nem egyeznék meg 
a dolog jelen állásában a t. ház hatáskörével, 

| sőt azon ugy, a mint a véleményben előterjeszte
tett, minden esetre kivül állana. Az én nézetem 
szerint itt azon indítvány nyomán, a melyet Ko
vách László képviselőtársam előadott, legczélsze-
rübben intézkednék a ház, ha a két minisztérium 
figyelmébe ajánlva ezen ügyet , utasitaná mind 
a két minisztériumot, hogy e tárgyra nézve ja
vaslatot terjeszszen a képviselőház elé. Megmon-

I dom okaimat, t. ház. Igaz, hogy az egészségügyi 
I intézkedés bizonyos pontig és bizonyos mérvben 
I a végrehajtó hatalom köréhez tartozik; de bizo
nyos pontig a törvényhozást illeti. I ly nagy fon
tosságú kérdésben, milyen az általam is üdvösnek, 
sőt immár nélkülözhetlennek ismert homoeopathia, 
figyelembe véve azon harczokat, melyeket ezen 
tan az allopathiával szemben hazánkban és a ci
vilizált világban mindenütt vivott és folyvást viv-
nem lehet nekünk ez alkalommal érdemieg intéz, 
kednünk szakértők meghallgatása nélkül. A mi
nisztérium szaktudósokat, érdekletlen és elfogu
latlan szaktudósokat fog meghallgatni, s ezek íté
lete nyomán fogja véleményét és javaslatát a kép
viselőház elé terjeszteni. Kérésem csak az volna, 
hogy midőn a minisztérium utasittatik, azon ér
dekből, hogy e határozatunknak nagyobb nyoma
tékot is adjunk, utasittassék, hogy ezen javaslatát 
mielőbb terjeszsze a képviselőház elé. 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! Én 
nem a speciális kérdéshez szólok, hanem egyáta-
lán elvi szempontból, mert azt tartom, a képviselő
háznak, mint törvényalkotónak, óvakodnia kell a 
kormányzati térre lépni. Én soha semmiféle kér
vényt a minisztériumhoz ajánlólag át nem tennék, 
ha nem ha magasabb hazai szempontok, orszá-

24 
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gos érdekek kivannak. Mert ez az ajánlólag való 
áttétel a háznak cempromissiojával járhat, amint
hogy már járt is. Igen kérem a t. képviselőházat, 
hogy csak igen magas szempontból tegye ezt; soha 
ajánlólag semmit át ne tegyen, hanem tegye át 
egyszerűen a minisztériumhoz; a minisztérium 
kötelessége aztán a maga kormányzati jogánál 
fogva intézkedni. Mert tudok esetet — Kiss Bálint 
esetét — a melyet aké rvény i bizottság ajánlólag 
adott be a t. házhoz, a képviselőház pedig aján
lólag adott át a minisztériumnak; a minisztérium 
ez ajánlatot nem vette figyelembe; ezt tehette, j oga 
volt hozzá; de minden esetre a ház compromissio-
jával járt. A mit a ház ajánlólag áttesz a minisz
tériumhoz, a minisztérium még sem veszi figyelembe. 
Elvi szempontból ezeket kivántam megjegyezni. 

E l n ö k : Kiss Bálint úr dolga elő fog fordulni. 
Méltóztatnak Halász Boldizsár képviselő úr 

inditványát elfogadni ? (Fölkiáltások: Elfogadjuk !) 
Tehát a hasonszenvi orvosegylet kérvénye át
tétetik a belügyi és vallási minisztériumhoz, hogy 
ez ügyben a szakértők kihallgatása után mielőbb 
javaslatot terjeszszenek a ház elé. 

Szontagh P á l e lőadó (olvassa a kérvényt 
bizottság jelentését:) Több zala- és veszprémmegyei 
folyamodó azon kérése, miszerint hasonszenvi tan
szék és tankóroda állittassék föl az egyetemnél, át-
teendő az előbb emiitett miniszterekhez. (Helyeslés.) 

Az országos magyar képzőművészeti társu
latnak a herczeg Eszterházy-féle képgyűjtemény 
megszerzése iránti intézkedések megtételét sürgető 
kérelme: minthogy a herczegi képtárra vonatkozó 
viszonyok felől a képviselőháznak hiteles tudo
mása nincs, oly utasitással teendő át az oktatás
ügyi minisztériumhoz, hogy a fönforgó körülmé
nyek és a képtárnak mi módon eszközölhető leg-
jutányosabb megszerezhetése iránt a háznak előter
jesztést tegyen. (Helyeslés.) 

A selmeczi bányászati és erdészeti akadémia 
magyar ifjúságának kérvényére nézve a bizottság 
a tárgy fontosságának kellő elismerésével véle
ményezi, hogy a ház meleg pártolását s ajánlatát 
jelentse ki, s a folyamodást ily határozattal tegye át 
intézkedés végett az oktatásügyi minisztériumhoz. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
E tárgy, ámbár oktatást foglal magában, a pénz
ügyminisztériumot illeti, a menyiben a selmeczi 
bányászakademia, mely, kizárólag a bányászat 
előmozdítására, a kincstár által állíttatott és tarta-
tik fön, előbbi időkben is mindig a pénzügymi
nisztérium hatásköréhez tartozott. Ha tehát e kér
vényt valahová utasítani kívánják, méltóztassa
nak azt a pénzügyminisztériumhoz átteni, mely a 
körülményekhez képest előterjesztést fog tenni. 
(Helyeslés.) 

ManOJlOViCS E m i l : Az előbb kimondott 

elvnél fogva, hogy a ház magát compromissionak 
ki ne tegye, kérem a véleményből az ajánlást ki
hagyatni, s egyszerűen csak intézkedés végett át
tétetni a kérvényt: majd a minisztérium ugy fog 
intézkedni, a mint jónak és helyesnek találja. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k i Azon változtatással tehát, hogy a 
pénzügyminisztériumhoz, és minden ajánlás nél
kül tétessék át a kérvény, méltóztatnak a bizott
ság véleményét elfogadni ? (Elfogadjuk !) 

Szontagh P á l e lőadó (olvassa a kérvé
nyt, bizottság jelentését): A magyar kir. vallási és 
közoktatási minisztériumnak a képviselőházhoz 
intézett azon tudósítása, melyben a nógrádmegyi 
Tarnócz községe határában levő 900 mázsás kö
vületnek átszállítási veszélyeit és roppant költségei 
nem fedezhetését indokolja, ez ügyet ujabb ország
gyűlési határozat által elintéztetni kéri, s egyúttal 
jelenti, hogy az idő viszontagságai "ellen a kövü
letet alkalmas fabódéval befedette, a bizottság azt 
véleményezi, hogy a képviselőház által tudomásul 
vétetvén, a ház folyó évi június 25-én 1118 szám 
alatt hozott és ezen kövületnek átszállítását rendelő 
határozatától az akadályok és tetemes költség te
kintetbe vétele után álljon el, és e felől az oktatás
ügyi minisztériumot értesítse. (Helyeslés.) 

Katona György azon kérelmére nézve, mely
ben Katona József volt veszprémi kanonok köze
lebbi vérrokonai gyermekeinek nevelésére vég-
rendeletileg hagyott 40,000 ezüst ft. alapítványának 
helyreállítására 52 évig elmaradt kamatok ka
matainak megtérítésére a mellékelt legkegy. kir. 
nyilt parancsnál fogva a veszprémi főtisztelen dő 
káptalant köteleztetni kéri : minthogy ez ügy a 
törvénykezés köréhez tartozik, a képviselő ház 
elintézésébe ne bocsátkozzék s erről folyamodót 
beadványának visszaszolgáltatásával értesítse. (He
lyeslés.) 

Rozsaági Márton okleveles reáltanitónak az 
elemi és középtanodák újjá szerveztetése ügyében 
előterjesztett indítványa átteendő az oktatásügyi 
minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Az árvamegyei összes néptanítók kérése, mely
ben eddigi csekély ellátásuk javításának elhatá
rozását és mielőbbi eszközlését kérik: országos 
intézkedés és alkotandó törvénytől függvén a nép
iskolának átalános rendezése, addig is ezen folya
modvány az illető pénzalapokkal rendelkező okta
tásügyi minisztériumhoz teendő át a ház aján-

í latával. (FÖlkiálidsok: Csak figyelembe vétel végett!) 
Stefanidesz H e n r i k : Tisztelt ház! Havaia

mely ügy, azt hiszem, ez igen fontos és figyelmet 
érdemlő. Nem akarom említeni, mily helyzetben 
vannak a néptanítók s átalában mily fokon áll a 
nép műveltsége; de az tagadhatlan, hogy a hol a 
tanitó anyagi szükséggel küzdeni kénytelen , a 
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hazának müveit polgárt bizony nem nevelhet. Én 
tehát nem találom kielégitőnek a végzést, ha
nem kérem, hogy ugy , mint az előbbi kérvény
nyel történt , utasíttassák a minisztérium arra, 
hogy erre vonatkozólag adjon bejavaslatot a ház
nak, kimutatván benne, mikép szándékozik a nép
tanítók sorsán segíteni. (Fölkiáltások: Csak figye
lembe vétel végett!) 

E l n ö k : A tisztelt ház a szóban levő kórvényt 
figyelembe vétel végett átteszi az oktatásügyi 
minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Szontagh Pál előadó' (olva ssa a kérvényt bi
zottság jelentését) : Bedó'Lajos kűnhegyesi lakos „Ma
gyar alkotmányos káté" czimü kis müvét a hazának 
fölajánlja s annak a népnevelés érdekében országos 
költségen terjesztését kéri. A bizottság azon né
zetben van, hogy méltánylatát fejezze ki a ház 
a szerző törekvései iránt, és miután ezen müvecske 
is az irodalmi körhöz tartozik és ugyanott bírá
landó, a belügyi minisztériumhoz tétessék át. 

Tisztelt ház ! Bocsánatot kérek: én, a bizot-
ság véleményével ellenkezőleg, azon véleményben 
vagyok, hogy miután a ház irodalmi müvek fe
lett méltánylást nem jelenthet ki, mert nem 
irodalmi testület, csak egyszerűen minden észre
vétel nélkül tétessék át a belügyminiszteriumhoZi 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva minden további ész
revétel nélkül tétetik át a belügyminisztériumhoz. 

Szontagh P á l e lőadó (olvassa a kérvényt 
bizottság jelentését): Hubay Gusztáv vidéki ma
gyar színigazgatónak a vidéki magyar szinészet 
rendszeresítését és nyugdíjintézet létesítését ér
deklő kérelmeire nézve elismervén a bizottság a 
vidéki színészetnek a nemzetiségre és művelő
désre való hatását, miután az ennek rendezése 
tárgyában kiküldve volt bizottság teendői a mi
nisztériumra szállottak á t : a beadvány a belügyi 
minisztériumhoz teendő át. 

Azt hiszem, ezen kérvényt is csak egyszerű
en kellene áttenni a belügyminisztériumhoz. (He-
lyeslés.) 

Székács József: Tisztelt ház! Méltóztatott 
azon elvet felállítani, hogy a ház semmi kér
vényt ajánlattal a minisztériumhoz ne küldjön át : 
s épen azért nem szólottam egy tárgyhoz hozzá. 
De a ház maga kivételt tett a maga által felállí
tott szabály alól, midőn kimondani méltóztatott, 
hogy az árvái ügy nem ajánlattal, hanem figye
lembe vétel végett tétetik át a minisztériumhoz, 
a mi mindegy. Én, kérem, csak egy tárgyat fogok 
fölemlíteni. Azt hiszem, ha a selmecziek azt kérik, 
hogy magyarul akarnak tanulni, ha azt kérik, 
hogy a magyar nyelv elfogadása által azon tudo
mányokat, melyek mindig idegen nyelven tanít
tattak, a magyar hazában magyar nyelven akar-

[ ják művelni, ez. oly tárgy, melyhez a ház ajánlat-
| tal hozzá járulhat. Ennélfogva kérem, erre nézve 
i — akár kivételt képez a szabálytól, akár nem — 

méltóztassék a minisztériumot e tárgyra is figyel
meztetni. (Felkiáltások: Hiszen a selmeczi ügyön már 
túl vagyunk!) 

E l n ö k : A beadvány tehát egyszerűen a bel
ügyminisztériumhoz utasittatik. (Helyeslés.) 

Szontagh Pál előadó (oh ássa a kérvényi bi
zottság jelentését): Több tót-aradácsi házas és 
hazátlan zs elleniek azon kérése, melyben magok
nak a helységükkel határos kincstári uradalom 
földjéből fél-fél telket vagy örök áron eladatni 
vagy haszonélvezetbe átengedtetni kérnek: az 
adás-vevés vagy haszonbér viszonyát a felek 
kölcsönös egyezkedés tárgyát képezvén, a pénz
ügyi minisztériumhoz teendő át az illetők értesí
tése végett. 

A kérvényi bizottságnál számos ily folya-
| modás van, mely egyenesen a magánjogi ügyle-
I tet illeti. A képviselőháznak oly expediturája, 
| mely egyesekkel közvetlenül érintkeznék, nincs; 
j de különben is minden magánjogi dolgot a ren-
j des szakminisztérium utján véleményezte a bizott-
! ság a maga illetőségéhez származtatni. 

Lónyay Menyhért pényügyér: Ugy kér-
j ném kitétetni: a pénzügyminisztériumhoz áttétetik. 
! Ez annyival inkább elégséges, mert a szóban 
j levő uradalom nem kincstári, hanem a Kiss-örö-
I kösöket illeti. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát egyszerűen áttétetik a pénz-
I tigyminiszteriumhoz. 

Szontagh P á l e lőadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését): Öcsöd község folyamodása, 
melyben az úrbéri perében két egyenlő ítélet ellen 
hozott kir. táblai sérelmes ítéletnek a hétszemé -

| lyes táblához leendő fölterjesztését országgyűlési-
! íeg vagy az igazságügyminiszter utján elrendeln 
í kéri, elintézés végett az igazságügyi miniszteri-
I umhoz átteendő. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Ugyan 
I kérem, mit jelent e szó: elintézés ? Az igazságügyi 
! miniszternek nincs joga a bírónak meghagyni, 
; hogy engedje meg az appellatiot. Egyszerűen azt 
! kell mondani : kellő intézkedés végett. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát egyszerűen intézkedés végett 
í tétetik át az igazságügyi minisztériumhoz. 

Szontagh Pál előadó (oh ássa a kérvényi 
bizottság jelentését): Batek János és Katalin sáros-

j megyei lakosok bizonyos általok megvásárolt jó-
I szagok iránt bepöröltetvén, e per utján szenvedett 
! sérelmeik orvosoltatása érdekében beadott kérel-
mök az igazságügyi minisztériumhoz átteendő. (He-

! lyeslés.) 
Baranyamegyei Szent-Lőrincz, Nagy-Vályi, 

! Nagy-Peterdi, Büdösfa községeknek azon folya-
2 4 * 
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modványa. melyben magokat a fölöa földek után ki
vetett kamatoktól feloldatni kérik, intézkedés végett 
átteendő az igazságügyi minisztériumhoz. {Helyeslés.) 

Szentes város közönségének folyamodása, 
melyben az úrbéri kárpótlás megnyerése iránt 
oklevelekkel támogatott kérését föíterjeszti, az igaz
ságügyi minisztériumhoz teendő át avégből, hogy 
ez egy részről a kérvényező város úrbéri kárpótlá
si viszonyai és követelései iránt a hazai törvények 
szellemében rendelkezzék, más részről pedig ezen 
adott esetet adatul és anyagul használja fel arra,hogy 
a képviselőházhoz az úrbéri és hason természetű 
kérdések végleges elintézése végett, mihelyt a körül
mények engedik, törvényjavaslatot terjeszszen. 

JUSth Józse f : A véleménynek első része he
lyes, mely szerint a folyamodás tétessék át az illető 
minisztériumhoz; hanem kérem, ha ezen eset alap
ján egyszersmind utasittatik a minisztérium, hogy 
törvényjavaslatot adjon be, ugy ez nem épen he
lyes alkalom erre. Különállólag kell arra a minisz
tériumot figyelmeztetni. (Helyeslés.') 

P u l s z k y FerenCZ: T. ház! Ezen kérdésre 
nézve ugy is e napokban interpellatiót lesz szeren
csém tenni: akkor lesz szó erről. 

Elnök: A t. ház tehát a véleménynek csak el
ső részét fogadja el, mely szerint a kérvény az 
igazságügyi minisztériumhoz utasittatik, (Helyeslés.) 

Szontagh P á l e lőadó (olvassa a kérvényi bi
zottság jelentését) : Barsmegyei Ághó község folya
modása, melyben viszonyát a zelizi uradalommal 
elintéztetni kéri, átteendő az igazságügyi miniszté
riumhoz. (Helyeslés.) 

Sopronymegye több fel vidéki német és horvát 
községéneka váltsági összegekbefizetésénélazország 
közvetítését s segélyét kérő folyamodása megvizs
gálás és a körülmények szerinti elintézés végett az 
igazságügyi minisztériumhoz utasítandó. (Helyeslés.) 

Szepes megye Jakubján községe úrbéreseinek 
a maradványföldek váítsági tőkéjétől járó kama
toknak rendezését kérő folyamodványa az igaz
ságügyi minisztériumhoz átteendő. (Helyeslés.) 

A zarándmegyei brádi görög keleti egyház
községének a brádi volt jobbágyok törvényes ital
mérési joga ellenére tett politikai intézkedéseket 
megszüntettetni kérő folyamodványa a netalán 
még fenhagyott törvényes intézkedés végett az 
igazságügyi minisztériumhoz átteendő. (Helyeslés.) 

Bicske mezőváros volt jobbágyainak az 1845. 
évben foganatba ment úrbéri elkülönzés alkalmá
val szenvedett hiányokra nézve kárpótlást, kérő fo
lyamodása megvizsgálás és körülmények szerinti 
elintézés végett az igazságügyi minisztériumhoz át
teendő. (Helyeslés.) 

Báthory Schulcz Bódog honvédezredes, mint 
az esztergomi honvédegylet elnöke, 57 honvéd ké
pesítő táblázatát bemutató, Molitorisz Antal mérnök 
honvédőrnagy alkalmazást kérő és Nagy János 

honvédörnagy a komáromi várparancsnokságnak 
átadott 2100 forintja megtérítése végett benyújtott 
kérvényére, továbbá Dobozy István, mint a debre-
ezeni honvédegylet elnöke, 1002 honvéd nevében 
a király és törvény iránti tiszteletteljes bizalomtól 
áthatott emlékiratban az elvérzett honvédek emlé
kének megörökittetését kérő folyamodására a bi
zottság véleménye következő : Méltóztassék a kép
viselőház végzésileg kimondani, hogy a honvéd
sereg a haza hálás elismerése- és gondoskodására 
érdemessé tette magát, ennélfogva, midőn a debre-
czeni emlékiratot az elhunytak iránti kegyelettel 
levéltárába helyezi, egyúttal az esztergomi hon
védegylet kérvényét csatolmányaival együtt azon 
ajánlással teszi át az összes minisztériumhoz, mi
szerint előforduló hivatalbeli alkalmazásnál az 
egyenlően képesített kérvényezők közt a honvédi 
szolgálatot előnyül vegye, azokról pedig, kik öreg
ség vagy betegség miatt hivatalra vagy szolgálat
ra nem képesek, a megkoronázott felséges uralko
dó pár által e czélra letett és a hazafiak által gya
rapított s alkalmas utón ezentúl gyarapitandó 
alapítványból nyugdíjazás és segélyezés, ugy a 
szenvedett s igazolandó károk megtérítése által is 
gondoskodjék. 

Gorove istván közgazdasági miniszter: 
Kérem a tisztelt házat, méltóztassék a véleményt 
még egyszer fölolvastatni, mert a tárgy fontossága 
annak legnagyobb figyelemmel tárgyalását igény
li. (Helyeslés.) 

Szontagh P á l e lőadó (újra fölolvassa a 
véleményt.) 

Kovách L á s z l ó : T. ház ! A bizottság véle
ményének két része van: első része magában fog
lalja az elismerést, mely a honvédek iránt minden 
hazafiúi kebelben nyilvánul j másik része pedig 
a szűkölködők díjazását, illetőleg jutalmazását. 
Végre van még egy része, mely különösen a kár
térítésekre vonatkozik. Bátorkodom figyelmeztetni 
a t. házat, hogy ez sokkal fontosabb és teljesítése 
sok oly tárgyakra vonathatik (Helyeslés), hogy én 
azt onnan kihagyatni ajánlanám. 

Detr i ch Z s i g m o n d : A kártérítés iránt bá
torkodom figyelmeztetni a t. házat, hogy ezen vé
lemény nem ok nélkül ment oda k i : egyike ugyan
is a kérvényező honvédeknek azt adta elő, hogy 
azon 2100 forintot mint hovéd a komáromi vár pa
rancsnokának adta á t ; ez tehát nem oly termé
szetű volt, mint a többi kár. Midőn tehát a honvé
dek iránt ilyen elismerést szavazunk, nem lehet 
megtagadni azt sem, hogy mint honvéd ilynemű 
károsodásban részesülvén, az iránt a t. ház, lle-
tőleg a minisztérium gondoskodni erkölcsileg ikö-
teles. Ennélfogva én a véleményt egész kitérje dé-
sében a kártérítés kihagyása nélkül ajánlom a t. 
ház figyelmébe. (Fölkiáltások: Nem, lehet elfogadni /( 
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E l n ö k : Tehát a véleménynek a kártérítésre 
vonatkozó része Mmarad. 

Szontagh Pál előadó (olvassa a kérvényt 
bizottság jelentését): Bencze Mihály honvédszázados, 
és utóbb a poroszországi magyar légiónál főhad
nagynak a honvédelem rendezéséig irodai alkalma
zást kérő folyamodványa átteendő a honvédelmi 
minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Udvardy Gyula a tüzéri és erőműtani osz
tályban a magyar minisztériumnál leendő alkal
maztatást kérő folyamodványa átteendő a honvé
delmi minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Skorutovszky Alajos volt honvédó'rnagy se
gélyt kérő folyamodása átteendő a honvédelmi 
minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Kozma Mihály volt honvédzászlótartó tehet
ségéhez mért alkalmazást kérő folyamodása át
teendő a honvédelmi minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Illosvay Rezső honvéd századosnak Munkács 
vára fogházi minőségét megszüntetni és azt az 
éjszaki határokat fedező székhelylyé változtatni in
dítványozó kérése átteendő a honvédelmi miniszté
riumhoz. (Helyeslés.) 

Dr. Szénássy Sándor honvéd huszár ezredi fő
orvosnak az 1849. évi augusztus havi illetősége 
kifizetése miatt közbenjárást kérő folyamodása a 
pénzügyi minisztériumhoz átteendő (Helyeslés.) 

Várjon Gábor gömörmegyei rozsnyói ügy
védnek a katonai növeldében kiképezés alatt levő 
fiának valamelyik gyalogsági akadémiába ingye
nes fölvétele eszközlését kérő folyamodása átteen
dő a honvédelmi minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Ugyanazon Várjon Gábornak az 1848. év 
előtt Kassa városában viselt tanácsnoki hivatala 
után részére járandó tiszti fizetésének kiadatása 
megrendelését kérő folyamodása átteendő a bel
ügyminisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Hudacskó György 34 éven át Abauj megye 
szikszói járásának orvosa hivatalos eljárása után 
járó dijának kiszolgáltatását kérő folyamodása át
teendő a belügyminisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Hörschl, igazabban Hösfy Vilmos mohácsi 
lakosnak tiszti rangjának megtartása mellett a föl
állítandó honvédzászló-aljak valamelyikébe alkal
maztatást, ugy 1849-ben elkobzott vagyonában 
szenvedett 400 ft kárának megtérítését kérő folya
modása átteendő a honvédelmi minisztériumhoz. 
(Helyeslés.) 

Bartenschláger Ferencz torontálmegyei per-
jámosi lakos, János és Ferencz fiainak valamely 
katonai növeldébe ingyen fölvétetését kérő folya
modása átteendő a honvédelmi minisztériumhoz. 
(Helyeslés.) 

Heves és K.-Szolnok t. e. vármegyék szolnoki 
választó kerülete lakosainak az egri központi bi
zottság által uj képviselőválasztás végett f. évi 
május 13-ra kitűzött határnapnak felfüggesztését 

és uj összeírásnak elrendelését kérő folvamodása, 
mint ez idő szerint már elidősült, a üMíviseíőhás 
irattárába teendő. (Helyeslés.) 

Boros Sámuelné, Nagy Karolinának, mint 
egy a csatában elesett honvéd özvegyének, segé-
lyeztetést kérő folyamodása, kellő ellátás végett a 
honvédelmi minisztériumhoz teendő át. (Helyeslés.) 

Csintalan Lajosnak, a szervezendő kamara-
jószágoknál mielőbbi alkalmaztatását kérő folya
modása átteendő a pénzügyiminiszteidumhoz. (IIe-
lyeslés.) 

Stajonovics Lázárnak az 1838. évi dunaár 
idején tanúsított s önfeláldozásával szerzett érde
mének ő cs. apostoli kir. felségéhez ajánló s köz-
benjárólag fölterjesztését kérő folyamodása mél
tányos figyelembe vétel végett átteendő a belügyi 
és oktatási miniszterhez. (Helyeslés.) 

A esetnek-völgyi papírgyár részvény-társu
latnak a császári kormány által 1859—1862-ben 
igazságtalanul elexequált 8000 pengő forint meg
térítését kérő folyamodása, bővebb kihallgatás és 
ez alapon eszközlendő intézkedés végett, átteendő 
az igazságügyi minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Volt honvédőrnagy Szász Mózesnek, a minisz
térium valamelyik osztályánál leendő alkalmaz
tatását kérő folyamodása átteendő a miniszterel
nökhöz. (Helyeslés.) 

Lauer Mark volt sebészeti hallgatónak a pesti 
m. kir. egyetemben pályája bevégezhetése, s a se
bészeti szigorlat letételének megengedését kérő 
folyamodása áttendő a vallási és közoktatási mi
niszterhez. (Helyeslés.) 

Ugyanannak magának útlevél kieszközlését, 
ugyannak műveltségi fokához mért hivatalt kérő 
folyamodásai átteendők a belügyminiszterhez. 
(Helyeslés.) 

Molnár Sándor nyerges-ujfalusi lakosnak, 
Nedeczky Tiborcz esztergommegyei alügyészszé 
történt megválasztatását megsemisittetni kérő fo
lyamodása átteendő a bel- és igazságügyi minisz
tériumhoz. (Flelyeslés.) 

Dr. Vámossy Józsefnek segedelmezést kérő 
folyamodása átteendő a pénzügyi minisztériumhoz. 
(Helyeslés.) 

Blana Szilárd volt honvédkapitánynak se-
gélyzést kérő folyamodása átteendő a honvédelmi 
minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Balázs Ferencz, volt honvéd főhadnagynak, 
magát a honvédalapból segélyeztetni kérő folya
modása áttendő a honvédelmi minisztériumhoz. 
(Helyeslés.) 

Forster György sérült honvédnek, képessé
géhez mért hivatalt vagy országos segélyt kérő 
folyamodása átteendő a honvédelmi minisztérium
hoz. (Helyeslés.) 

Illéssy Sándornak, mint a jászladányi ke
rület képviselője, néhai Illéssy János örökösének 
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kérvénye, melyben a képviselőház pénztárából a 
megboldogult bátyját netalán megillető napidíjnak 
s lakbérnek részére, ha nem is egészben, de legalább 
részben folyóvá tételét és kifizettetését kéri, a 
tárgyalás földerítése, s ahhoz képesti intézkedés 
végett a képviselőház költségvetési bizottsághoz 
utasítandó. (Helyeslés.) 

Vácz városa több választó polgára kérésének, 
a melyben Vácz városát külön követküldési jog
gal felruháztatni kérik, tárgyalása azon időre ha
lasz tandó, midőn az 1848 V. t. ez. revisioja tüze
tesen kérdés alá kerül. (Helyeslés.) 

Arad megye közönségének az ország integri
tása mellett a nemzetiségi kérdést mielőbb törvény 
által belfejeztetni kérő folyamodása átteendő a kép-

iselőház által a nemzetiségi ügyben kiküldött 
bizottsághoz. (Helyeslés.) 

Zemplén, továbbá Sáros megye közönségének 
a megyék rendezését s a parlamenti rendszerrel 
leendő összeegyeztetését sürgető, végre Kraszna 
vármegyének ugyanez ügyre vonatkozó kérvénye 
átteendő a megyék rendezése tárgyában kikül
dött képviselőházi bizottsághoz. (Helyeslés.) 

Horváth József volt honvéd tiszt alkalmaz
tatását, s gyermekeinek valamely államintézetben 
neveltetését esdeklő folyamodása átteendő a bel
ügyminisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Turócz megye több bizottsági tagjának a 
megyéjükben f. é. april hó 28-án tartott tisztuji 
tás alkalmával a választási szabadság rovására 
gyakorolt hivatalnoki nyomást panaszolva, a tény
állás megvizsgálására a kormánytól egy biztosnak 
kiküldetését kérő folyamodása szükséges intéz
kedés végett átteendő a belügyminisztériumhoz. 
(Helyeslés.) 

Fogler László breznóbányai polgárnak ké
rése, hogy Breznóbányán lévő háza, és a szomszéd 
tájban levő, most a kincstár tulajdonát képező ke
gyesrendi kolostor között tett építmény mostani 
állapotában hagyassák meg, a méltányosság utján 
leendő elintézés tekintetéből a pénzügyminiszter 
figyelmébe ajánlandó. (Helyeslés.) 

Kérem a kérvényi bizottság valamelyik tag
ját, szíveskedjék az előadást folytatni. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Jelen kérvényi előterjesztés a kormányt arról 
győzte meg, hogy mulhatlan szükséges lett volna 
a kormánynak ezen kérvényi bizottságban való 
jelenléte. Igen sok tárgyban tájékozást szerezhetett 
volna magának azokra nézve, a mikre nyilatko
zata talán szükséges lett volna, más tárgyakra 
nézve pedig felvilágosításokat lett volna képes adni 
a kérvényi bizottságnak, melyek fölöslegesek talán 
szintén nem lettek volna. Ennélfogva a kormány 
nevében kénytelen vagyok a házszabályok 30-ik 
szakaszára hivatkozni, és felkérni a t. házat, hogy 
a kérvényi bizottság üléseibe, valamint minden 

más bizottsági tárgyalásokhoz, a házszabályok 
értelmében, a minisztériumot meghívni, s az ülés 
tartásának idejéről és helyéről értesíteni szíves
kedjék. (Átalános helyeslés.) 

Besze J á n o s : T. ház ! Míg a házszabályok 
máskép nem fognak rendelkezni, gondolni kell 
valamit, hogy a ház ilyen kérvényhalmazzal el ne 
özönöltessék és a képviselők figyelme más fon-
tosabb tárgyaktól el ne vonassék. Méltóztassa
nak csak figyelemmel kisérni, miket nem kell ne
künk itt mindent végig hallgatnunk: minden 
kérvény felolvastatik és az elnök által röviden 
előhozatik. Ezt országszerte olvassák, és vannak, 
kik azt hiszik, hogy mihelyt valamely kérvény 
az országgjnilésből tétetik át a minisztériumhoz, 
a minisztérium nagyobb súlyt fog rá fektetni; s 
innét származik, hogy az országgyűlést a legkü
lönfélébb kérvényekkel elhalmozzák, s ez által 
elvonatik időnk, a melyet tetemesebb dolgokra 
fordíthatnánk. Én tehát azt hiszem, mig a ház
szabályok máskép módosítva nem lesznek, bizott
ságot kellene kinevezni, mely a kérvényeket meg
vizsgálná, s csak a fontosabbakat, az elvilegese
ket terjesztené a ház eldöntése alá, a többieket pe
dig nyalábszámra a minisztériumhoz áttenné. 

Várady G á b o r : Fölszólaltam volna e kér
désben ; de miután ugy látom, hogy Besze János 
képviselőtársunkat senki sem pártolja, elállók a 
szótól. 

Zsarnay I m r e : Méltóztassanak megengedni, 
ha e tárgyban fölszólalok; ugy is, mint a kérvényi 
bizottság egyik tagja, szükségesnek vélem tudni, 
vajon osztozik-e a tisztelt ház Besze János képvi
selőtársunk véleményében ? (Elénk fölkiáltások: 
Nem.') Meglehet, hogy nekük épen e tárgy igen 
csekélynek látszik; de a mi előttünk csekélynek 
tetszik, ha nézzük azon tömérdek különböző ér
dekeket, melyek az országban fönforognak, ezen 
csekély tárgyaknak elintézésénél néha százeze-
rek érdeke forog kérdésben. Én tehát épen azért, 
nehogy a ház iránti bizalom fogyjon, hanem 
inkább növekedjék, nehogy ily közönyösen 
látszassunk venni a kérvényeket, elintézésökre 

j még nagyobb súlyt kívánnék fektetni. Megval-
j lom, nagyon csodálkoztam, midőn azt hallot-
: tam mondatni, hogy nem lehet valamely tár-
| gyat kiemelni, hanem átalában mondjuk ki, hogy 

az vagy amaz ide vagy oda utasittassék. Én azon 
elvet nem oszthatom, melyet Halász Boldizsár 
tisztelt képviselőtársunk előadott. Volt például 
előttünk egy kérvény, melyben a falusi iskolata-
nitók kérik, hogy sorsukon valamikép segítsünk. 
Van-e e teremben valaki, ki lelkéből ne kívánná, 
ha semmit sem tehetünk a népnevelés érdekében 
és a szegény falusi tanitók érdekében, hogy mond
jon valamit ezen országgyűlés ? És mi mégis ugy 
járunk el ez ügyben,hogy azt sem mondjuk rá, hogy 



CLXXIL ORSZÁGOS ÜLÉS. (Nov. 7. 1867.) m 

ajánljuk? Én tehát azt kívánom, hogy egyátalán 
minden kérvény, mely a házhoz intéztetik, a ház 
tudomására jusson s itt tárgyaltassék, annál is 
inkább, mert tudom, mily roppant várakozással 
néznek az érdekeltek a ház határozatainak elé. 

A mi a kérvényi bizottság üléseit illeti, azt 
hiszem, ha valamely fontos vagy elvileges kérdés 
forog fön — minthogy ezt a házszabályok igy 
rendelik — meg kell azt üzenni a minisztérium
nak, mint ezt közgazdasági miniszter ár meg-
jegyzé, hogy a miniszter úr maga jó'jön vagy ma
gát képviseltetni szíveskedjék. 

Simay Gergely: Nekem azon alázatos ész
revételem van a kérvények kezelése tárgyában, 
hogy azt igen könnyen lehetne egyszerűsíteni és 
könnyiteni. Nem igen helyes volna, hogy a nép 
és az egyes kérvényezők csakugyan elzárassanak 
attól az úttól, melyhez mindenki igen örömest já
rulj a legfőbb forumtói, a honnan reményli bajai
nak orvoslását; de azt is fölöslegesnek tartom , 
bogy itt minden kérvény kétszer járja meg azt az 
utat, melyet egyszer is megjárhat. Már egyszer 
bátorkodtam felhozni, épen a kérvények tárgya
lása folytán, hogy midőn a tisztelt elnökség, vagy 
a ház szabályai szerint a jegyzőség, a beadott kér
vényeknek tárgyát bejelenti, ugyanakkor a ház azo
kat igen könnyen megbírálhatná, és az olyanokat, 
melyekről első tekintetre föltűnik, hogy eme vagy 
ama minisztériumhoz tartoznak, egyenesen oda 
utasíthatná, és nem járatná meg velők a kérvényi 
bizottság útját, a mely a kérvényeknek tárgyalá
sát egy pár hónappal hátráltatja. Én tehát azt a 
könnyebbitést ajánlom, hogy midőn oly kérvények 
érkeznek, melyekről tisztán ál l , hogy eme vagy 
ama minisztériumhoz tartoznak, azok egyenesen 
oda utasíttassanak. {Fölkiáltások: Maradjunk az ed
digi gyakorlatnál!) 

Várady Gábor : Ha tisztelt előttem szóló 
képviselőtársam oly térre nem ment volna, hol a 
vita kétségtelenül a házszabályok megsértésével 
áll kapcsolatban, én sem szólanék. Itt a kér
vényi bizottságot semmi tekintetben sem lehet 
mellőzni, és bárminemű kérvény, ha látszólag igaz
talan, ha látszólag nem is a képviselőház elé tar
tozó adatik is b e : a kérvényi bizottság véleménye 
meghallgatandó. (Helyeslés.) Ha az előttem szólok, 
kik e tekintetben a ház szabályait akarják változ
tatni, vagy átalában a képviselőházhoz beadni 
szokott kérvények számát akarják kevesbíteni, 
vagy a kérvényezési jogot zsibbasztani, csak egy
szer megemlítették volna, hogy ezen kérvények 
elintézése által rendkívül nagy ideje van a kép
viselőháznak igénybe véve: akkor indokaikat tán 
némileg plausibilisoknak találtam volna; de tud
juk, mily régen nem tárgyaltatott már a kép
viselőház előtt a kérvényi bizottság jelentése. Én 
épen azt állítom, hogy szerfelett kevés időt for

dítunk a kérvényekre. Nem ismerhetem tehát el 
azt, hogy a kérvények elintézése által sok ideje 
raboltatnék el a képviselőháznak. Az, hogy a ha
za polgárai bizalommal legyenek a képviselőház
hoz, bárha alaptalan, igazságtalan vagy indoko
latlan kérvényeket adnának is be, e bizalomfentar-
tása mindenesetre megérdemel annyit, hogy ezen 
kérvények elintézésére a képviselőház időkoron-
kint néhány napot szenteljen. (Helyeslés.) Én tehát 
egyátalában nem pártolhatom azon indítványt, 
hogy e tekintetben, főleg a házszabályoknak vizs
gálat alá vétele előtt, az eddigi eljárástól eltérőleg, 
bárminemű változtatás tétessék. (Helyeslés.) 

Halász Bold izsár ^ Zsarnay képviselőtár
samnak előadására nézve — mert alkalmasint nem 
értettük egyrnást — vagyok bátor néhány szót 
válaszolni. Én a kérvényezés jogát épen nem 
akartam korlátolni, midőn azt indítványoztam, 
hogy a ház ne bocsátkozzék ajánlatokba vagy nem
ajánlatokba, mert ez a kormányzati térre is tarto
zik. Én egyátalában nem akarom a kérvényezés 
jogát korlátozni, hanem oda visszavezetni, a hová 
való. Átalános szempont az, hogy a törvényalko
tási , törvényvégrehajtási , igazságszolgáltatási 
jogot nem szabad alkotmányos államban összeke
verni, mert az összekeverés absolutismusra vezetne. 
Valamint a kormánynak nincs joga törvényalko
tási térre menni át, ugy nekünk is óvakodnunk 
kell ily ajánlatok által a kormányzati térre átmen
ni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Két kérdés van itt. 
I A kérvényekre, sőt tán a házszabályokra 
j nézve, ha netán változtatások lennének teendők, 
ugy hiszem, kimondotta már a tisztelt ház, hogy 
az nem e jelen pillanatra tartozik. (Helyeslés.) 

Hanem a t. miniszter ur tett egy kijelentést, 
t. i. hogy a kérvények tárgyalásánál a kázszabá-

I lyok 30. §. alkalmaztassák: erre nézve méltóztas-
I sanak véleményüket nyilvánítani. (Elfogadjuk!) 
I Ennélfogva valahányszor jövőre a kérvényi vagy 
I bármely más bizottság ülést tart, erről mindannyi
szor tudósítandó a minisztérium, hogy abban rész 
vehessen. 

Most a kérvényi bizottság további előadása 
következik. 

Németh Káro ly e lőadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését): Szatmár megye bizottságának 
kérésére, hogy a debreczen-szatmár-szigeti vasút
vonal kiépítése törvényhozásilag biztosittassék; 
szab. kir. Szatmár-Németi városa közönségének 

| ugyané tárgyban beadott kérésére; Kővár vidé-
| ke közönségének ugyané tárgyban tett kérésére; 
j Debreczen város a közönségének ez ügyet érdeklő 
I kérésére; Nagybánya sz. kir. város közönségé-
| nek e tárgyat érdeklő kérésére; Máramaros megye 
: közönségének a debreczen-szatmár-szigeti vasút
nak, Szigetre vezetendő minden más vonal fölött 
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mielőbbi kiépítését kérő folyamodására; továbbá 
Gyöngyös városa képviselőtestületének azon ké
résére, hogy a Hatvantól Miskolczig építendő vas
pálya fővonala Gyöngyös-Püspöki határán keresz
tül Gyöngyös felé építtessék; a hegyaljai városok 
és községek folyamodására, melyben kérik, hogy 
azon vasút, a melyre hír szerint Sulykovszky ber
ezeg Pryznicztől Homonnánát Nagy-Mihályig en
gedélyt nyert, Nagy-Mihálytól ne Kassa, hanem 
Szerencs felé vitessék; Rozsnyóbánya város kö
zönségének kérésére, hogy a Gömör megyében 
Miskolcztól Dobsináig tervezett vasútvonal kiépí
tése országos biztositék mellett engedélyeztessék; 
végre Dobsina város közönségének kérésére, hogy 
egy Miskolcz és Dobsina közötti vasútvonal épít
tessék : a kérvényi bizottság véleménye következő: 

Minthogy a vasúti vonalaknak végleges meg-
állapithatása, sőt ezeknek ak i r magán vidékbeli, 
akár pedig közérdekbeli megbirálhatása csak is 
az illető adatoknak, helyrajzi kimutatásoknak és 
a még függőben levő országos vasúti hálózatnak 
figyelembe vétele mellett eszközölhető; és e 
tekintetben az egyszerű folyamodások és ezekben 
mindennemű bizonyítékok nélkül felsorolt indokok 
nem csak egyoldalú nézetre, de még káros prae-
occupatióval is járó határozatra is vezérelhetnének, 
annyival inkább, mert bizonyára nyújtattak be 
közvetlen a magas minisztériumnál is ilyetén fo
lyamodások, a melyek részben, a házhoz intézett 
kérelmek ellenében, más tervezetek elfogadására 
irányozvák; 

minthogy a vasúti kérvényeknek minden te
kintetben előleges megfontolása és ezekre adandó 
véleményezés egyenesen a felelős minisztérium 
köréhez tartozik, és azon határozat, a melyet a 
képviselőház 1866-ki július 1-én a vasutak tár
gyában hozott, csak is a minisztériumnak előleges 
felhatalmazását tartalmazza azokra nézve, a miket 
létesíteni lehet, még mielőtt ezen minisztérium az 
egész vasúthálózat kiépittetési módja iránt rész
letes javaslatát beterjesztendi, és ez tárgyalás alá 
vétethetik; és ép ugy a debreczen - szatmár-
szigeti vonalra nézve is, a melyre több rendbeli 
folyamodások vonatkoznak, a háznak további in
tézkedése, a f. é. október 15-én hozott végzéssel, 
a miniszteri jelentéstől tétetvén függővé, a mi
niszteri előleges véleményezéseknek szüksége ezen 
határozatok által is el van ismerve ; 

s minthogy különben is még ezen miniszte-
terium sem volna képes vasúti tervezetei tekinteté
ben valamely összeköttetésben álló alapos véle
ményt adni akkor, hahogy a képviselőház ismét 
elkülönözve oly vonalak felett tanácskoznék, a me
lyekről neki még tudomása sem volt: 

A kérvényi bizottság mindezeknél fogva a 
házhoz intézett ezen folyamodásoknak az illető 

közlekedési minisztériumhoz való áttételét vélemé
nyezi azon megjegyzéssel, hogy — miután mind 
a képviselőháznak, a melyhez ezen folyamodások 
intézve lettek, mind pedig a folyamodóknak is 
érdekökben áll, hogy ezen kérvények az illető 
minisztériumnál kellő megfontolást nyerjenek, és 
ugyanennek véleményezésével ellátva, határozat 
végett annak idején ismét a házhoz visszakerül
jenek — szükséges legyen a magas közlekedési 
minisztériumot a folyamodványok áttételekor egy
úttal a felől határozatilag értesíteni, miszerint a 
ház mindazon vasúti folyamodásokra nézve, a 
melyeket ezen minisztériumhoz már áttétetni ren
delt avagy rendelni fog, ugyanettől indokolt vé
leményezést, és pedig akkorra elvár, a midőn ez a 
folymodásokban vonatkozott vonalak iránt saját 
tervezetét vagy ellenjavaslatát a háznak benyújt
ja ; külön véleményezést vár pedig azon folyamo
dásokra nézve, a melyek a miniszteri tervezetek
kel kapcsolatban nem állanak, és igy ezzel a ház 
által tárgyalás alá nem vétethetvén, külön előter
jesztés utján nyerhetnek csak végleges elintézést. 

Várady Gábor: T. ház! E véleményt se 
alapelveiben, se indokolásában nem pártolhatom: 
nem pártolhatom különösen azért, mert némely 
pontjaiban praeoccupálja e képviselőház teendő 
intézkedéseit; némely pontjaiban pedig ellentét
ben áll a t. háznak már érvényre emelkedett ha
tározatával. A legelső munkálat e tárgyban a t. 
közlekedési minisztériumnak azon javaslata követ
keztében fogna lenni, melyet a háznak e részben 
fönálló határozata szerint a képviselőház elé a 
maga idejében elő fog terjeszteni. Ha a t. bizott
ság azt véleményezte volna, hogy a vasutak tár
gyában beadott kérvények a ház e tárgy béli hatá
rozatainak épségben tartása mellett a miniszté
riumnak véleményezés végett adassanak ki, hogy 
ez a vasúti hálózat iránt benyújtandó tervezetében 
azokra is terjeszsze ki figyelmét, a szerint a mint 
azt jónak látandja: akkor e véleményt elfogadtam 
volna; de jelen szerkezetében egyátalában nem 
járulhatok hozzá. Majd, midőn a t. minisztérium a 
vasúthálózat iránti javaslatát, a képviselőház e 
részben hozott határozatainak figyelembe vételével, 
ide fogja terjeszteni, akkor lesz a t. képviselőház
nak feladata megbírálni azt is, hogy e tárgyban 
beadott és indokolt kérvényekben kifejtett viszo
nyok a minisztérium által mennyiben vétettek 
figyelembe. Jelenleg nem intézkedhetünk más
képen, ha csak a képviselőház hozandó határoza
tait praeoccupálni nem akarjuk, és nem akarjuk, 
hogy a már érvényre emelkedett határozatok ezen 
vélemény által paralyzáltassanak. Én tehát kérem 
a képviselőházat, méltóztassék elhatározni, hogy 
ezen kérvények egyszerűen véleményezés és ille
tőleg figyelembe vétel végett adassanak ki a mi
nisztériumnak. A dolog érdeméhez majd akkor 
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fogunk szólani, midőn a minisztérium ide vonat- j 
kozó előterjesztését megteszi. (Helyeslés.) 

Németh Károly előadó: A vasutak kérdése 
kétségen kivül egyike a leglényesebbeknek. Ha 
majdan ez anyagi kérdések fognak szőnyegre ke
rülni, a politikai tekinteteket el fogják nyomni. 
Tizenhárom külön munieipium ugyanannyi folya
modást tett le a ház asztalára, melyek mindegyike 
teljesítésében a maga boldogságát véli rejleni. Mi 
történik más részről? Az, hogy az ország várván 
a minisztérium vasúti tervezetét és ez be is adat
ván, abban mindezen folyamodásoknak alig tized 
részére nem tekintett. Kérdem már most, mikor 
fognak ezen folyamodások érdemileg tárgyalás 
alá kerülni? Azt hiszem, ha valamely bíróság 
vagy hatóság elé valamely ügy elintézés végett 
terjesztetik, az mindaddig be nem fejezte munkál
kodását, míg érdemileg nem felelt. Érdemileg 
pedig jelenleg a ház nem felelhet mindezen folya
modásokra, mert mindezek nincsenek okmányok-
kai indokolva , és mert, az adatok. melyek szük
ségesek, nincsenek a ház asztalára letéve. Azonban 
magam is tudok 4 — 5 olyan folyamodványt, me
lyek az adatokkal együtt vannak a minisztérium
nál. Azért ezen folyamodványoknak nem volt 
egyéb czéljok, mint emlékeztetőül szolgálni, hogy 
annak idején fordíttassák reájok figyelem. Ennek 
folytán a kérvényi bizottság öszpontositotta né
zetét abban, hogy a háznak mintegy erkölcsi 
kötelessége mindazon folyamodványokra, melyek 
itt benyujtattak, érdemleges végzést hozni. Ér
demleges végzés pedig jelenleg nem hozathatván, 
átteszi azokat a minisztériumhoz: átteszi pedig azért, 
mert várja a* minisztériumtól az egész vasúti há
lózati tervezet előterjesztését, és várja , hogy 
mindezen folyamodásokat figyelembe veszi, a me
lyeket pedig mellőz, azokra nézve adja elő, hogy 
miért. Ugyanezen hálózat tárgyalása alkalmával 
akár fogadja el a ház a minisztérium tervezetét, 
akár nem, a kérvények végleges elintézést nyer
nek, mert ekkor szó lesz rólok; de ha egyszerűen 
adjuk csak át'a minisztériumnak, és nem mondjuk 
ki a határozatban, hogy annakidején mindezek te
kintetében külön véleményt adjanak, nem leszünk 
soha azon helyzetben, hogy azokat érdemleg tár
gyalhassuk. Ez okból van két oldala a bizottsági 
véleménynek: egyik az, hogy a folyamodványok 
tétessenek át a minisztériumhoz azzal, hogy a 
mennyiben oly folyamodványok vannak köztök, 
melyek a hálózattal kapcsolatban állnak, el
várja a ház . hogy azokra nézve mondja el, miért 
vonta be a hálózatba, vagy miért hagyta ki belőle; 
a másik pedig, hogy azon folyamodványokra 
nézve, melyek a hálózathoz nem valók, de azért 
nem lehet örökre az archívumba félretenni, hanem 
az ország érdekében megérdemlik, hogy végleges 
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elintézést nyerjenek, hogy tehát azokra nézve, 
nem lehetvén ezeket közösen tárgyalni, a minisz
tériumtól elvárja a ház , hogy ezek tekintetében 
külön véleményt adjon. Akkor lesz alkalmunk 
mindezekhez hozzászólani; de ha ezt ki nem mond
juk, alkalmunk soha sem lesz. 

Szaplonczay József : Nekem csak egy áta-
lános észrevételem van. Azt hiszem, a már október 
15-én hozott határozatnak nem akarhatunk dero
gálni. Miután pedig már a debreczen-szatmár-szi-
geti vasútvonalra nézve a t. ház a minisztérium nyi
latkozatát elfogadta s azt érvényre emelte, ha most 
ezen kérvényeket, melyek ugyanezen vonalat ér
deklik, ismét átteszszük a ministeriumhoz, s mint
egy ujolag tárgyalásra tűzzük k i : attól tartok, hogy 
a már hozott határozatnak derogálunk. En tehát a 
már hozott határozatot érvényben kivánom tartat
ni. (Helyeslés.) 

Mihály i P é t e r : Azon indokolás után, me
lyet Németh Károly előadó úr a bizottság vélemé
nye mellett előadott, nem vagyok meggyőzve ar
ról, hogy nevezetesen a debreczen - szatmár-szigeti 
vasútvonalra nézve — mely iránt a háznak hatá
rozata van, és mely mellett nem egy, hanem leg
alább 5—6 megye közönségétől jött be kérvény 
— ne volna módosítandó a felolvasott vélemény 
oda, hogy ezen vonalra nézve a ház már határoz
ván, a kérvények a közlekedési minisztériumhoz 
átteendők. Kérem tehát a t. házat, méltóztassék e 
vonal tekintetében a felolvasott véleményt így mó
dosítani. {Helyeslés?) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! A dolog érdemé
re nézve a kérvényi bizottság véleményét elfogad
hatnám ; de több rendbeli kifogásom van indokolá
sa ellen: mert — mint igen jól mondta a t. előadó 
úr — a vasúti kérdés igen fontos; de épen azért, 
mert igen fontos, nem kell praeoecuj3álni annyi 
sok elvnek, mennyi azon motivatioban előadatik, 
megállapításával, mert azok igen sok fontos kér
désnek praeoccupálnak. En pedig épen azt hibás
nak tartom, hogy a kérvényi bizottság ily sok 
fontos kérdés eldöntésébe per tangentem bocsát
kozik, illetőleg irányt jelöl ki arra nézve, mikép 
kelljen ekérdéseket concret esetekben is eldönteni. 
(Helyeslés.) Ha jól felfogtam az előadó úr vélemé
nyét, ennek értelmében mindezen törvény ek a köz
lekedési minisztériumnak adatnának ki, hogy te
kintetbe véve a ház eddigi határozatait, azok ér
telmében, különben pedig részint a vasúthálózat 
tervezetének előterjesztésénél, részint más alkalom
mal — a mennyiben t. i. az ajánlott pályák a ter
vezetbe fel nem vétetnek — közölje a házzal ezek 
iránti véleményét. í gy egyszerűen, a nélkül, hogy 
azon hosszas inotivatioba bele bocsátkoznánk, ugy 
vélem, megállhat a vélemény, és így kívánnám 
azt elfogadtatni, (Helyeslés.) 

25 
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Boros B á l i n t : T. ház ! Ha a vasutakra vo
natkozó kérvények egy természetűek volnának, 
nem emelnék szót a bizottság előadott véleménye 
ellen; de ki kell nyilatkoztatnom, hogy van a kér
vények közt oly természetit is, mely a ház határo
zata által legalább egy időre eldöntetvén, annak 
ujabb tárgyalása a határozat erejét gyöngítené. 
Ilyen különösen a debreczen-szatmár-szigeti vaspá
lyavonalkérdése. Akérvényi bizottság ennek tárgya
lása alkalmával, és midőn az itt előadott véleményt 
megállapította, vagy megelőzte a ház ez iránti ha
tározatát, illetőleg annak tudomásával nem bír t ; 
vagy ha tudta, a bizottságnak nem lett volna egyéb 
teendője, mint kimondani, hogy e kérvények már 
a ház múlt hó 15-én hozott határozata által el levén 
intézve, e beadott kérvények végleges elintézke-
dést nyertek. Nehogy tehát ezen alkalommal a 
háznak előbb hozott azon határozatának praejudi-
cáljunk, mely szerint a debreczen-szatmár-szigeti 
vonal más vonalaktól és az országos combinatiotól 
függetlenül tárgy altassák, nehogy — mondom — 
ezen már meghozott végzésnek praejudicáljunk: 
kérem az aggodalmat okozható részt a bizottsági 
véleményből eltávolítani. (Helyeslés,,) 

Elnök: Azt hiszem, Ghyczy Kálmán igen t. 
képviselő úr indítványának elfogadásával ezen kí
vánság is teljesíttetik: a ház t. i. határozatilag ki
mondja, hogy a vasutvonalak tárgyában eddig ho
zott határozatokat a közlekedési miniszter figye
lembe vévén, a többire nézve akkor, midőn a há
lózat tervezetét elő fogja terjeszteni, tegyen a ház 
előtt véleményes nyilatkozatot. (Helyeslés.) 

A házszabályok értelmében eljött az idő, hogy 
a t. ház uj kérvényi bizottsági tagokat válaszszon. 
A jelen kérvényi bizottság tagjai egész határozott
sággal kinyilatkoztatták, hogy a házszabályok ér
telmében az ő kötelességük lejárván, annak teljesí
tését semmi esetre sem kívánják tovább folytatni: 
ennélfogva nincs egyéb hátra, mint hogy a kérvé
nyi bizottság 15 tagjára nézve a szavazatokat a 
holnapi ülésben beadni méltóztassanak. (Helyeslés.) 

Holnap 10 órakor a kérvényi bizottság jelen
tésének folytatása és nevezetes igazolási kérdések 
előterjesztése végett ülésre méltóztassanak össze
gyűlni. 

Az ülés végződik cl. u. 1 órakor. 

1867. november 8-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 : Bemutattatnak : Bartal György kérvénye szabadságért, mely megadatik ; Vinkler Józsefé birtoka kiegészíté
séért ; az ág. bitv. tiszai egyházkerületé a vallásfelekezetok kielégítéséért; a tiszalöki kerületbeli községeké a bélyegadó, dohány-
egyedáriiság, telekkönyv, közmunka s egyéb tárgyak iránt. A kérvényi bizottság előterjesztése alapján : a szatmár-nómeti, ugy szin
tén a kécsai görög kath. románok, Grünhut Dávid, Neumayer György és társai, Milecz József, Zimándy Ignácz, Hajnóczy Sámuel, 
Hergeszthaymer András, Szemléi- János, Várady Károly és neje, a csetneki uradalomhoz tartozó községek, Veszter Pá l kérvénye a 
minisztériumhoz. Újvidék városé a nemzetiségi bizottsághoz , Burián János, J aksa János és társai, Tiszóez város, Antal János és 
Hanka Ignácz, Derekasi András , Frics Lajos, özv. Vidák Józsefné, Borbély Ferencz. Alsó-Csemáton község, Paucz József, Ernszt 
Józsei és Kiss Bálint kérvényei a minisztériumhoz tétetnek át. Vladár Tamás föltételesen, Wesselényi József b. és Hrabovszky Zsig
mond végleg igazoltatnak, Ormos Sándor és Kandó Kálmán választása vizsgálat alá bocsáttatik, egyszersmind a nevezett képviselők az 
osztályokba soroltatnak. Szavazás a kérvényi bizottság tagjaira. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Wenckhem Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10V. órákon / 4 

E l n ö k : Az ülés megnyíl t tá , mai ülés jegyző
könyvét vezetni fogja Radics Ákos képviselő úr, a 
szólani kívánókat pedig DimitrievicsMilos úr jegyzi. 
A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog fölolvastatni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa a nov. 
1-dikei ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Bartal György képviselő, lábán sérü

lést szenvedvén, felgyógyulásáig szabadságot kér. 
Megadatik. 

Vinkler József nyitramegyei Korkácz köz
ségben lakos , a korkáczi kamarai birtokból vett 
birtokrész kihasitása alkalmával szenvedett tér
hiányt panaszolván, orvoslást kér. 

Az ág. hitv. tiszai egyházkerület az 1844. 
III-dik és 1848. XX-dik t. ez. bővítésével az egyes 
vallásfelekezetek vallás- és iskolaügyi összes érde
keit s az azokból folyó jogigényeket törvény által 
szabályoztatni kéri. 

Mindkét kérvény a kérvényi bizottsághoz uta-
sittatik. 
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Bónis Sámuel képviselő úr kivan szólani. 
BÓnis S á m u e l : T. ház! A tisza-löki választó 

kerületben fekvő Sz.-Mihály, Dod, Dada, Tisza-
Böd és több községek elöljáróinak kérvényét, 
melyben a bélyegadó, dohány-egyedáruság, telek
könyvi intézmény, közmunka és más tárgyak kö
rül tett, életből merített észrevételeiket a ház figyel
mébe ajánlják, azon kérelemmel van szerencsém 
a t. háznak bemutatni, hogy azt a kérvényi bizott
sághoz utasítani méltóztassék, fentartván magam
nak, hogy midőn e tárgyak egyenkint szőnyegre 
kerülnek, hozzá szólhassak. 

Elnök; A kérvényi bizottsághoz uasittatik. 
Napirenden van a kérvényi bizottság jelenté

sének folytatása. 
Zsarnay Imre előadó (olvassa a kérvényi. 

bizottság jelentését) Szatmár-Németi görög kath. 
községe román nemzetiségű hivei panaszt emel
nek azon üldözés és elnyomás ellen, mely nemze-
tiségöket veszélylyel fenyegeti, a miatt, hogy ők 
csak rászedetés következtében kivántak a gör. 
kath. püspökséghez csatlakozni; most e miatt 
Baksay Antal lelkészök, mind az iskolában, mind 
a templomban, az oláh nyelv helyett, az orosz 
nyelvet használván, a román egyházban minden
kit s különösen az ifjúságot oroszsitani törekszik: 
e miatt nevezett lelkészök elmozdítását, egyszers
mind oly törvény alkotását kívánják . mely által 
minden vallás önkormányzási joga megvédve s 
biztozitva legyen. 

A román nemzet részére ő felségének 1861-
ben kelt rendelete folytán különösen a görög ke
leti metropolitával volt kapcsolat megszüntettet-
vén több helyütt, igy Torontál megye Kécsa köz
ségében is a román és szerb egyháznak egymás 
iránti viszonya rendezésében vegyes küldöttség 
működött, s ez által tisztába hozatott, hogy a köz
ségnek 1965 román és 860 szerb ajkú lakosa van. 
A közös egyház összes értéke 297 77 ft 12 kr. o. 
é.-ben állapíttatott meg. A románok a küldöttség 
előtt azt nyilvánították, hogy az egyházi vagyon 
alapjának '/5-öd részét két év alatt a szerbeknek ki
fizetik. E bizottságnak jegyzőkönyve a helytartó 
tanácshoz fölterjesztetvén, attól 1866. évben a ve
gyes bizottság ismét kiküldetvén, a románok az 
előtt és hasonlóan nyilvánították, hogy ők a szerb 
metropolita alatt maradni nem akarnak s a szerb 
egyháztól elválni kivannak. E bizottság jegyző
könyve is fölterjesztetett a helytartótanácshoz, de 
a románok óhajtása mindeddig nem teljesíttetett, 
minek következése lett, hogy ők a szerb metropo
lita alatt vannak, s a lakosságnak egy ötödrészét 
tevő szerbeknek van papjok, az 1/4 részt tevő olá
hoknak egy papjok sincs: e miatt kérik, hogy a 
szerb hierarchia alól szabaclittassanak föl. 

Addig is, mig a vallás tárgyában az 1847/8- | 

1 diki XX-clik törvényben biztosított jogegyenlő
ség alapján részletes törvények fognak alapíttatni, 
mi, hogy mielőbb történjék, annak szükségét, a 
mint Szatmár-Németi, ugy torontálmegyei Kécsa 
község román lakosai által beadott folyamodvá
nyok igazolják: folyamodók kérelme, ez ügyben 
való intézkedés végett, ajánlás mellett, a vallási és 
közoktatási minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Grünhut Dávid, a mint f. é. május elsején, 
ugy július 25-én beadott két rendbeli folyamod
ványában, az utolsóhoz csatolt 20 darab mellékle
tei mellett, panaszolja, részint a körmendi köz
ség elöljárói, részint a főszolgabíró önkényes el
járása folytán, hamis tanuk vallomása és né
hány körmendi dúsgazdag izraelita ármánya 
miatt fosztatott meg tanitói állomásától, ármány 
által vétettek el tőle okmányai, melyekkel ó' igaz
ságát bebizonyíthatta volna: okozott káraínak 
megtérítését kéri. Mindkét rendbeli folyamodás az 
igazságügyi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Neumayer György és többen a népnevelők 
sorsának javítása s főkép országos nyug-dijintézet 
fölállítása végett tervet nyújtanak be. A terv a 
vallási és közoktatási minisztériumhoz áttétetni vé
leményeztetik használat végett. (Helyeslés.) 

Apostagi közbirtokos Milecz József, Pozva 
Lajos róm. kath. lelkészt az 1847—8-iki XX-dik 
t. ez. 2-ik szakaszának élteiménél fogva kénysze
ríttetni kéri Albertin leányának keresztlevele ki
adására, mit a nevezett lelkész azon okból taga
dott meg, mert lánya a református vallást követő 
Nyáry Péterhez ment férjhez. Folyamodó kérelme 
az abban idézett törvény elvével egyhangsásban 
lévén, intézkedés végett a vallási és közoktatási 
minisztériumhoz pártolólag áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés) 

Zimándy Ignácz sz. fehérvári áldozár, a po
zsonyi főgymnasiumban bölcsészeti és történelmi 
tanár, részletesen tüntetvén föl Pálffy Mór gr. 
volt országkormányzónak ellenében kiadott ön
kényes s egymással ellentétben lévő rögtönözött 
intézkedéseit, melyeknél fogva hivatalától leginkább 
azon ok miatt fosztatott meg s tétetett Budáról 
Pozsonyba, mert ő 1848-ban, mint a budai fő-
reáltanodában hittanár, a hittani igazságok mel
lett, a haza iránti szeretetet is igyekezett az ifjúság 
szivébe csepegtetni: kéri okozott kárainak meg
térítését s elmozdítása által félbeszakadt szolgálati 
éveinek beszámítását. Kérelmezőnek folyamod
ványa, a hozzá eredetiben csatolt okmányok, je
lesen az ország prímásának, a fehérvári püspök
nek hivatalos levelei s többhivatalosbizonyitványok 
kétségen kívül igazolván azt, hogy folyamodó mint 
erkölcsi jellemére, ugy tudománvos készültségére 
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nézve a tanári pályára képességgel bir; valamint a 
helytartótanácsnak 18 6 2. évi május 15-én keltren
deletéből kitűnvén az, hogy ő hivatalából csak azért 
mozdittatottel, mert főkép a rendelet szavai szerint 
politikai tekintetben több kellemetlen észrevéte
lekre okot szolgáltatván, a tanuló ifjúság vezeté
sére nem alkalmasnak bizonyult, holott ugyan
azon helytartótanács által a pozsonyi gymnasi-
umba tanárnak neveztetett: a bizottság a folya
modó tanár és áldozár kérelmét ajánlólag a val
lás- és közoktatási minisztériumhoz véleményezi 
áttétetni. {Helyeslés) 

Hajnóczy Sámuel Bács megyében fi kiskéri 
ág. hitv. egyháznak 1849-ig lelkésze, 1849-ben s 
utána is a haza ügye iránti részvéte miatt halálra 
s ezután 12 évi várfogságra Ítéltetvén, várfogsága 
alatt egyházában káplán szolgált helyette; de az 
akkori egyházkerületi adminisztrátor tekintélyé
vel az egyházi gyülekezetet elrémítvén, más pap 
választására kény szeritette, így helyette más pap 
választatott; ezen intézkedést az 1857-ik évi egy
házkerületi gyűlés is, mely cs. kir. biztos jelenté
tében tartatott, helybenhagyta; ennek következ
tében ő 80 éves korában egyházi állomásától meg
fosztatott s kegy el emkeny érre jutot t : mint ilyen 
a kiskéri papi állomásba visszahelyezésért esede
zik. Folyamodó kérelme a vallás- és közoktatási 
minisztériumhoz ajánlólag átteendő. (Helyeslés.) 

Hergeszthaymer András, jelenleg az ó-ver-
bászi reform, egyház tanítója, 1849. évben Tolna 
megye Göröz községében folytatott ískolatanitói 
s énekvezéri hivatalától hazafiúi érzelemmel ki
ejtett nyilatkozata miatt fosztatott meg, és betöm-
löczöztetvén. e miatt 2400 ftig megkárosittatott: 
azért kéri, hogy részére, mint szegénynek Toron
tál megye által pártfogó ügyvéd neveztessék, hogy 
részére Forster Károly volt kormánybiztos örö
kösein, részint azokon, kik megrontására ellene ha
mis tanúbizonyságot tettek, szenvedett kára meg
vétessék, mi ha nem történhetnék, valamely orszá
gos alapból kárpótlást, vagy volt egyházától nyug-
dijt nyerhessen. Folyamodó kérelme a vallás- és 
közoktatási minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Szemlér János, jelenleg a kassai kir. tanitó-
képezdében ideiglenes tanitó, mint oly egyéniség, 
ki hiteles bizonyítványai szerint több éven át Pes
ten egy magán fitanoda-intézetnek tulajdonosa 
volt, 1861-ben Alsó-Meczenzéf községe által a vá
rosi tanodában első tanítónak megválasztatott, de 
mivel a választás a helybeli róm. kath. plébános 
akarata ellen történt, több alaptalan vád követ
keztében állomásától megfosztatott s leginkább 
ez ügyben nyomozástétel végett kinevezett fó'szol-
gabirónak és törvényszéki ülnöknek részrehajló 
eljárása miatt, a kanczellariának, helytartótanács

nak és ö felségének legkegyelmesebb rendeletei 
ellenére, se előbbi állomásához hasonló állomást 
nem nyerhetett, se a város közönsége által kö
telezett fizetését meg nem kaphatta : azért okozott 
kárainak az azokat okozók által megtérítését s előb-
bi állomásához hasonlóba helyezését kéri. Folya
modó kérelme a vallási és közoktatási miniszté
riumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Várady Károly és neje Andorka Anna tor
nai lakosok, jelenleg tulajdonosai azon belső telek
nek és külső járadékainak, melyből az előbbi tulaj
donostól a volt megyei tiszti főügyész és neje 4 . 
öl 4 láb területet megvettek s telekkönyvileg 
nevökre Írattak. Mivel a volt úrbéri telkeknek 
'/4 részén alól eldarabolását a törvény tiltja, a 

volt helytartótanács is több intézvényében ki
mondotta ezt, különösen oly községekre, mint Tor
na város, hol nincs rá példa, hogy úrbéri birtok 
'/4 telken alól eladatott volna. A telekkönyvi át

íratás ellen panaszkodván, azt különösen azon ok 
miatt kérik megsemmisitettni, mert a k . biró, kiez 
ügyben nyomozást tett, a tiszt, főügyészszel ro
konságban levén, a tanukat, kik felvilágosítást 
adhattak volna, ki nem hallgatta, azokat, kiknek 
vallomása után tette jelentését, meg nem eskette. 
Az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

A Grömör megyében fekvő csetneki uradalom
hoz tartozó 17 község kérvénye úrbéri viszonyaik 
méltányos elintézése iránt tekintetbe vétel végett 
átteendő az igazságügyminiszteriumhoz, meg
jegyeztetvén, hogy ugy a maradványföldek, mint 
az úrbéri viszonyokból származó, még eddig el 
nem intézett kérdések iránt az országgyűlés elé 
mielőbb törvényjavaslat terjesztessék, melynek 
elkészítésekor a jelen külön eset is tekintetbe ve
endő. (Helyeslés.) 

Vesztei' Pál, mint a nagyszáloki község meg
hatalmazott ügyvéde, előterjesztvén folyamodvá
nyában, hogy szepesmegyei Kagy-Szálok köz
sége volt földesurától a gróf Csáky családtól ma
gát örök áron megváltván, szerződésileg a kisebb 
haszonvételekkel együtt a papi tized kármentesí
tését megvásárolta, mindamellett Szálok községe 
mint a volt földesuraság engedményesének a papi 
tized kártalanítása iránt benyújtott kérelmétől, a 
mint a földtehermentesitési pénzalap kassai igaz
gatóságától, ugy a királyi helytartótanács- és a 
bécsi udvari kanczellariától is elutasittatott: ezért 
Nagy-Szálok községének ismételt kérelme értel
mében igazságot kér kiszolgáltatni. Folyamodó 
kérelme az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik, mindamellett azon figyelmezte
téssel, hogy miután már az 1848-diki t. ez. 3-dik 
szakaszában a minisztérium megbízatott; hogy a 
magán családok által bírt papi tized mikénti 
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megváltása iránt részletes törvényjavaslatot ké
szítsen, az igazságügyi minisztérium az általa ez 
ügyben aház elé terjesztendő törvényjavaslat készí
tésnél e folyamodásra is figyelemmel legyen. 

Várady Gábor: T. képviselőház! Nem 
tudom, méltóztattak-e érteni a kérvényi bizottság 
e véleményét. Minthogy az nagy fontoságu dolog, 
s én ezen vélemény második pontjához szólani 
kívánok: kérném a tisztelt előadó urat, szívesked
jék még egyszer felolvasni. (Fölkiáltások: Megér
tettük!) 

Zsarnay I m r e e lőadó (újra eöadja a kérvé
nyi bizottság véleményét.) 

Várady Gábor: Ezen vélemény második 
pontjában, a melyben az igazságügyi miniszter 
utasittatik, hogy az úrbéri viszonyból származó 
ügyekre nézve törvényjavaslatot terjeszszen a ház 
elé, olyasmi foglaltatik, a mi iránt már az igazság
ügyi minisztérium úgyis interpelláltatott s nyilatko
zott^ a mi különben sem tartozik a kérvényi bizott
ság elé. A vélemény ezen részét tehát kihagyatni 
kérem. (Helyeslés.) 

Zsarnay I m r e e l ő a d ó : Lehetetlen, hogy a 
házé véleményt elvileg el ne fogadja. Hiszen a 48-
iki törvényekben is világosan az mondatik, hogy 
a minisztérium e kérvényekre készítsen javasla
tot. (F'ókiáltások : Nem, ide tartozik!) 

Sz lávy JÓSef: Ismételve hallottam, hogy a 
kérvényi bizottság oly kérvényeket, melyek a 
földtehermentesitésre, melyek úrbéri kérdésekre 
vonatkoznak, véleményezi az illető minisztérium
hoz áttétetni. Már, engedelmet kérek, azon véle
mény, mel}7et e képviselőház elfogad, némileg a 
minisztériumra, ha talán nem közelező, de minden 
esetre irányadó. A jelen vélemény pedig*, ha sza
bad mondanom, a jus első regulája ellen vét, mely 
azt mondja: „audiatur et altéra pars." (Helyeslés.) 
Itt pörről vagy pörösködésről van szó, mely a 
földesúr és a lakosság közt folyt és foly ; s a nélkül, 
hogy a földesúr érveit meghallgatnék, nem hi
szem, hogy itt csak véleményt is mondhatnánk, a 
mely irányadó lenne az igazságügyi vagy bár
mely minisztériumra. Ezen ügyek az eddig fen-
álló törvények és az 1861-iki ideiglenes törvé
nyes szabályok által föntartott úrbéri pátensek 
szerint intéztettek, intéztetnek és fognak elintéz
tetni mindaddig, mig a törvényhozás e részben 
változtatást nem tesz. Ezen tekintetben akár a 
törvényhozásra, akár a polotikai közigazgatásra 
pressiot gyakorolni az országgyűlés nincs hivatva. 
Az egyszerű vélemény, mely helyes, az, hogy té
tessék az át az illető minisztériumhoz minden 
motivatio nélkülj és ezért azt vélem, hogy az 
egész motivatio kihagyandó, és a kérvény egysze
rűen átteendő a minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk]) 

Ennélfogva a kérvény egyszerűen minden indoko
lás nélkül áttétetik az illető minisztériumhoz. 

Szontagh P á l e lőadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését) : Újvidék sz. kir. város közön
sége a nemzetiségi kérdésnek mielőbbi elhatáro
zását olyformán kívánja, hogy a szerb nemzetnek 
a magyar királyok által adott kiváltságai érvénye
seknek ismertetvén el, az ország törvénykönyvébe 
igtattassanak, és az 1861-ben Karloviczon tartott 
nemzeti gyűlés határozatai a hozandó nemzetisé
gi törvény alkotásánál irányadókuí tekintessenek. 
A képviselőház nemzetiségi bizottságához átté
tetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Burián János váradi lakos 1848-ban a haza 
függetlenségének megvédéséhez járulandó, kis 
gazdaságát haszonbérbe, ingóságát eladta, beszer
zett pénzét 1700 frtot az országnak egy évre 5 % 
kamatra kölcsön adta, s ő maga mint honvéd-
huszár a komáromi vár feladásáig harczolt. Utal
ványai ból 1 drb. 100 írtról szólót mellékelve, 
kéri pénzének kamatostul kifizetését eszközöltetni. 
Továbbá, mivel több európai nyelvet jól értve, a gya
korlati és elméleti mezei gazdaság terén isme
reteket szerzett, mint Gerliezy Bódog b. levele 
és egyéb bizonyítványai mutatják: kéri magát a 
magy. korona birtokaiban valamely fő gazda
tiszti állomásra alkalmaztatni.Elintézésvégett, aján-
lólag a pénzügyminisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

Jaksa János, Szecsei József s több társaik, 
K. K. Laczliáza városa lakosai, az 1849. hadjárat 
alkalmával az osztrák katonaság által fuvarozásra 

i kényszeríttetvén, az orosz seregekhez érkeztökkor, 
j ezek által sanj^argattattak és lovaiktól, kocsijaik
tól megfosztattak, lő78 ft. 24 kr., hitelesített 
tanúvallomásokkal és hivatalos jegyzőkönyvvel 
igazolt, szenvedett kárukat, tekintettel a múlt évi 
fagy és aszalja által sújtott szegénységökre, az 
országos pénztárból megtéríttetni kérik. Elintézés 
végett a pénzügyminisztériumhoz, áttétetni vé
leményeztetik. (Helyeslés.) 

Grömör megyében fekvő Tiszócz város kö
zönsége előadja, hogy jóllehet az 1854-ben aláirt 
u. n. nemzeti kölcsönét, befizetett két részlet áten
gedésével, bizonyos Hirschler bécsi kereskedőnek, 
eladván, atovábbi részletek fizetése alólfölmentetett-
mégisrajta a rimabrézóiadóhivatal nemzeti kölcsönn 
hátralék fejében 1145 frt. 19 '/, krt. követel. Ezen, 
jogtalan követelés alól kéri magát a folyamodó 
városi közönség annyival inkább • fölmentetni, 
mert szorult pénz viszonyai között nem csak belső 
közigazgatási költségeit, de az adókat sem képes 
fizetni. Folyamodó község kérvénye elintézés 
végett e pinzügyminiszteriumhoz áttétetni véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Antal János és Hanka Ignácz csongrádmegyei 
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szentesi lakosok 1849 évi július hóban a honvéd 
hadsereg részére gyalogsági tokmányokat és szu-
ronyszijakat szállítottak, és az ezekért utalvá
nyozott 2803 pírt. 12 kr. értékéből csak 220 pfrtot 
kaptak. Kérik a hátra levő 2583 frt. 12 kr. köve
telésüknek kamatokkal együtt az orsz. pénztár
ból leendő kifizetését eszközöltetni. Elintézés vé
gett a pénzügyminisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. {Helyeslés?) 

Derekasi András csongrádmegyei szentesi 
lakos 1849-iki július hóban a honvédsereg részé
re kiszolgáltatott tokmányok és szurony szíjak 
árának kifizetését eszközöltetni kéri. Elintézés vé
gett a pénzügyminisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. (Helyedé*.) 

Frics Lajos Hunyad megye volt ülnöke. 
jelenleg postakiadó Tenkén, 1848-ban a fölzen
dült oláhok által üldöztetve, hunyadmegyei birto
kát, mely 1843-ik évben 41136 frtra volt be
csülve, s mig ő a haza ügyét négy fiával együtt 
szolgálta, javait a lázadók elpusztították. Több 
ezerre rugó szenvedett kárainak az országos pénz-
tából bár csekély részben is megtérítését kéri.Elinté
zés végett a pénzügyi, illetőleg' honvédelmi minisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Özvegy Vidák Józsefbe pesti volt szijgyár-
tóné 1849-ben a cs. k. katonaság által elkob
zott 3941 frt. 52 krnyi értékű hadfölszerelési 
szíjgyártói készletei árának 1850. évi január 
1-étó'l járó törvényes kamataival együtti megtérí
tését eszközöltetni kéri. Folyamodó kérvénye 
elintézés végett a pénzügyminisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Borbély Ferencz pesti szűcsmester kérvé
nyében előadja, hogy 1848—49-ben a honvéd
sereg részére 3538 frt. 40 kr. értékű csákókat 
szállított. Minthogy ezen, részére utalványozva 
volt összegből csak 280 forintot kapott, a hátra
levő összegnek az országos pénztárból leendő 
kifizettetését kéri. E kérvény elintézés végett a 
pénzügyi minisztériumhoz véleményeztetik átté
tetni. [Helyeslés) 

Alsó-Csernáton községe Erdélvben az 
1854-iki nemzeti államkölcsönre 16,000 frtot 
irt alá és ez összegből 12,000 frtot több részlet
ben le is fizetett, a hátralék ő felsége által elen
gedtetvén. A két első befizetett részletről — 800 
frtról — csak egyszerű nyugtatváuyt kaptak, 
melyekben az állam kötelezvények kiszolgáltatása 
későbbre igértetett, de mindeddig nem teljesít
tetett. Kérik ezen 800 írtnak az 1854-diki novem
ber l-jétől számítandó 5 % kamatokkal kifizet
tetését. Elkérvény elintézés végett a pénzügyi 
minisztériumhoz véleményeztetik áttétetni. (He
lyeslés*) 

Paucz József pesti lakos előadván, hogy 

52,365 frt. 88 krnyi p. p. követelésére nézve, mely 
őt a magyar hadsereg részére 1849-ben tett szál
lítmányokért illeti, ki nem elégíttetett, kéri magát 
az országos alapból vagy nyugdíjjal elláttatni, 
vagy veszteségeért kárpótoltatni, vagy az őt segé
lyező vejét Sporer Imre pestvárosi tisztviselőt 
előnyösebb hivatalba aíkamaztatni. Kérelme tá
mogatására előadja, hogy a szent koronának biz
tos helyre lett elszállításában élete koczkáztatásá-
val közreműködött és hogy fia a haza vértanuja 
lett. E kérvény a miniszterelnök úrhoz vélemé
nyeztetik áttétetni. (Helyeslés.) 

Ernszt József magyaróvári lakos és orvos, 
1862-től 1866-ig Borsodmegye egri járásának or
vosa, bűnvádi ügyekben kiérdemelt 2 ezer ftnyi 
dijainak Borsod megye pénztárából okmányai alap
ján leendő kifizettetését eszközöltetni kéri. Elinté
zés végett a belügyminisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Kiss Bálint, a 31.-Nemz. Múzeum képtárőre, a 
mostani országos közintézeti bizottságnak vélemé
nye alapján a képviselőház által f. évi april 5 én 
tartott ülésében 850 sz. a. hozott határozatot, mely 
szerint neki tiszteletbeli képtárőri minőségben 1844 
— 1860 évekre 2000 ftnyi jutalmat 1861—1866 
évekre évenkinti 600 ft, fizetés vagyis 6 évre ösz-
szesen 3600. ft, ugy a sérült múzeumi képek kija
vítására általa forditott költségek megtérítéséül 
4166 ft az országos pénztárból kiutalványoztatni 
ajánltatott , érvényre emeltein i, illetőleg a fö-

! nebbi őszieteket és rendes 1200 ftnyi évi fizetését 
| is az országos pénzalapból kifizettetni kéri, ez al

kalommal a eultusminiszteriumnak 1867-ki május 
hó 6-ik napján 2728. sz. a. kelt, de nem tudni ki-

| hez intézett rendeletét bemutatván, mely szerint a 
| nevezett minisztérium ugy találta, hogy kérvényező 
| a múltra nézve egyátalában nem követelhet akár 
I munkadíj, akár képkijavitási költségek fejében ju

talmat, kárpótlást vagy fizetést, mert István főher-
ezeg mint királyi helytartó által nem 1844-ik évi 
ben, hanem 1847-ben múzeumi tiszteletbeli kép
tárőrré ép oly kikötéssel neveztetett ki, misze
rint az illető képek kijavítását is teljesitse, és mer-
tiszteletbelisége daczára a Múzeum épületében int 
gyen lakást, s 1861-től kezdve fát és festészet
anyagokért 200 ftot élvezett, és igy addigi munkás
sága, melynek értékét a kérvénye által fölszámi-
tott 4166 ft csaknem teljesen képviseli, eléggé 
jutalmazottuak tekinthető , de mely miniszteri ren
delet befolyása szerint, fofyamodónak tiszteletbeli 
őri szolgálata tartamára, az emiitett 200 ftnyi áta
lány megszüntetése mellett f. é. június 1-tó'l kezdve 
600 ftnyi évi tiszteletdíj utalványoztatott s ő egy-
szermind a folyó évre már fölvett 200 ftnyi álta
lány iránti számadástétel kötelessége alól fölmen
tetett. Miután a képviselőház által a közintézetek 
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ügyében kiküldött bizottság 1866. évi július 4-én 
386. elnöki szám alatt beadott jegyzőkönyvében, 
jelesen marczius 14-én 29, és april 4-én 3. sz. a. 
azt véleményezte, hogy kérvényesnek a) 1844-től 
186l-ig, tehát 18 éven át véghezvitt hű szolgála
tainak némi kárpótlásául 2000 frtnyi átalány kifi
zetése a minisztériumnál ajánltassék; b) 1861 
— 1866 év végéig évenkint 600 frt., s igy 6 évre 
3600 frtnyi fizetési átalány ; és c) a sérült képek 
kijavítására átala fordított költségek, megtérítése 
és inunkadijazása fejében 4166 frt., és pedig 
ezen utóbbi két öszlet az országos pénztárból ki
fizettessék ; végre d) kérelmező' képtári ó'ri minő
ségben s rendes évi fizetésstd leendő alkalmazta
tása végett a minisztériumhoz áttétetni határozta, 
s ez által a kérvényi bizottság nézete szerint a 
fön kitett 2000, 3600. és 4166. összesen 9766 
frtnyi jutalomnak, fizetésnek és kárpótlásnak 
kifizetését már megállapította és elhatározta: ezen 
bizottság a fönebbi 9766 frtot az országos pénz
tárból a pénzügyminisztérium által kifizetendő-
nek. s kérelmezőt valóságos képtárőri minőség
ben a többi múzeumi őröknek rendes fizetésével 
való kineveztetés végett a közoktatási minisztéri
umnak ajánlandónak véleményezi. 

Csiky Sándor: T. ház! Ugy tudom, az íra
tok között Kiss Bálintnak egy folyamodványa is 
van: azt kérem fölolvastatni. (Zaj.) 

PulSZky FerenCZ: Ha Kiss Bálint folya
modványa fölolvastatik, én a minisztérium ellen
észrevételeit is kérem fölolvastatni. (Zaj.) 

Zsedényi E d e : U g y látom, mintha ösz-
hangzásban nem volna a bizottság mostani jelen
tése azon határozattal, melyet a képviselőház e 
tárgyban f. é. april 5-én hozott. A ház akkor esak 
ajánlotta vagyis utasította a kérvényt a minisz
tériumhoz, ez pedig e részben már be is adta véle- ! 
menyét. Hogy mi most a minisztérium ezen véle
ményével ellenkezőleg határozzunk a nélkül, hogy 
az adatokat meghallgatnék, mint ezt a bizottság 
véleményezi, azt hiszem, helytelen eljárás volna. 
Azért indítványozom, hogy a kérvény egyszerűen 
a minisztériumhoz utasittassék elintézés végett. 
(Zaj. Helyeslés.) 

Sz lávy József: T. ház! Csekély módosí
tással el lehetne fogadni a bizottság véleményét, j 
ha t. i. azon szavak: „az országgyűlés elhatározta 
és megalapította ezek kifizetését/' kihagyatván, 
helyettök ezen kifejezés tétetnék: „kifizetését aján
lotta." 

Zsedényi E d e : Nem tudom, miért ajánlani? 
Egyszerűen a minisztériumhoz kell elintézés vé
gett áttenni. 

S z l á v y Józse f : Tehát tegyük át minden 
indokolás nélkül. 

Szontagh Pál előadó: A kérvényi bízott-

ságot ezen vélemény elfogadására a képviselő
háznak már korábban hozott határozatai indítot
ták, és azért bátor vagyok a belügyminiszteri 
államtitkár és képviselő urat figyelmeztetni, 
hogy „ezek fizetését:" mer azt méltóztatott mon
dani, hogy a minisztériumhoz indokolatlanul 
utasittassék. Meglehet, tévedek, de nem épen erre 
akarok felelni; hanem arra, hogy a bizottság 
a res factit véleménvében el nem hallgathatta, 
azért hozta föl, hogy „a képviselőház már ezt elha
tározta;" tehát a mi már a háznak határoztában 
előbb kimondatott, azt ezen ujabb kérvényi bi
zottság többé kétségbe vonni nem akarhatta. Erre 
nézve bátor vagyok felolvasni a képviselőháznak 
1867-ikévi april hó 5-ikén tartott CXYII-ik ülése 
jegyzőkönyvének kivonatát. (Halljuk /)„ Előterjesz
tetvén és tárgyaltatván a közintézetek tárgyában 
kiküldött bizottságnak Kiss Bálint magyar nem
zeti múzeumi képtárör 1866 évi február hóban 
ugyanazon évi június 20-káról és 1867 évi ja
nuár 22-éről a képviselőházhoz intézetett és innen 
véleményadás végett a közintézeti bizottsághoz 
áttett kérvényeit tárgyazó véleményes jelelentése, 
mely szerint a) kérelmes 1844 tői 1861-ig 18 
éven át véghez vitt szolgálatai méltányos meg-
jutalmaztatása a belügyminisztériumnak ajánl-
tatni; b) 1861-től 1866 végéig lefolyt 6 év 
alatt teljesített képtárőri szolgálatának dijazásaul 
évenkint 600 frt., s igy a hat évre összesen 3600 
frt. ; c) a sérült képek kijavítására kérelmes által 
fordított költségek megtérítése és munkadijazása fe
jében pedig 4166 forintnak az országos pénztárból 
leendő kifizetése; ugy szintén d) kérelmesnek 23 
éven át teljesített szolgálata tekintetbe vételével, 
képtárőri minőségben, rendes évi fizetéssel leendő 
alkalmaztatás végett a belügyminisztérium figyel
mébe ajánlandónak véleményeztetik. A ház a kér
vényeket a bizottság véleménye szerinti ajánlással, 
fFölkiáltások: Tehát csak ajánlással!) határozta a 
belügyminisztériumhoz áttétetni." 

Halász B o l d i z s á r : Tisztelt képviselőház ! 
A kérvényi bizottság ezen véleménye két részre 
oszlik. Az egyikben hivatkozván a háznak most 
felolvasott határozatára, mint positivumot mondja 
azt. a bizonyos összeget kifizetendőnek; de a fel-
olvasás után tudomásunkra jutott, hogy bizony 
az csak ajánlva volt. Másik részében ismét ajánl-
tatik, hogy rendes képtárőrnek kinevezendő. Épen 
a tegnapi napon volt szerencsém a tisztelt képvi
selőházat figyelmeztetni arra, hogy a ház hatá
rozhat, de ajánlani méltóságán alul van. (Helyes
lés.) Ennélfogva most ismételve kérem a tisztelt 
házat, ne méltóztassék soha e szóval: „ajánlólag" 
és ezzel: „figyelmeztetőleg'' valamit a minisztte 
riumhoz áttenni: mert a minisztérium felelősségé
nél fogva figyelmeztetés vagy ajánlás nélkül is 
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teljesíti kötelességét. (Helyeslés.) Ha pedig a ház 
valamit ajánlólag vagy figyelmeztetőleg tesz át a 
minisztériumhoz, az annyit tesz, hogy akaratát je
lenti ki. És ha mégis a miniszter saját felelőssé
génél fogva azt nem teheti: mi ez egyéb, mint a 
háznak compromissioja ? Én tehát már, miután 
tegnap kijelentettem ezt, ezen tárgyhoz átalában 
nem akarok szólni, hanem ragaszkodom tegnap 
kifejtett nézeteimhez. (Élénk helyeslés.) 

Várady Gábor : Tisztelt ház! Nincs köztünk 
eltérő vélemény arra nézve, hogy hazánk művé
szei erőnkhöz képest méltányoltassanak és jutal
maztassanak. Nemis akarok én ezen előterjesztés 
érdeméhez szólani hanem szólok ahhoz, a mit tisz
telt képviselőtársunk Halász Boldizsár mondott. 
Ha e tárgy most merült volna fel először, ha nem 
lett volna a tisztelt képviselőháznak ez iránt már 
jogerőre emelt határozata: akkor azon helyzetben 
volnánk, hogy a tisztelt képviselő úr előadását 
érdemileg is tárgyalhatnók. De midőn a képvi
selőháznak már határozata van : a kérvényi bizott
ság véleményét nem reducálhatjuk annyira, hogy 
azon reducalás által a képviselőháznak hozott ha
tározata megváltozzék. Én tehát azon nézetben 
vagyok, hogy a tizztelt képviselőháznak e tárgy
ban hozott határozata, miszerint ezen ügy a mi
nisztériumnak ajánltassék, érvényben tartandó. 
(Fölkiáltások: Halász indítványát fogadjuk el!) 

Csiky S á n d o r : Tisztelt ház! Ha e tárgy 
most először forogna itt szőnyegen, ha még — 
mint Várády Gr. képviselőtársam megemlítette — 
a háznak határozata nem volna e tárgyban : azon 
esetben én is azon nézetben volnék, miszeiánt 
ugyancsak azon minisztériumhoz utaltassék elin-
intézés végett, a my minisztériumhoz már az or
szággyűlés folyamata alatt — mint a jerentésből 
is lehet érteni — utaltatott; de miután már oda 
utaltatott és most itt ujabb kérvény terjesztetett 
elő a folyamodó által a házhoz ez ügyben, mely 
már 23 év óta folyamatban van, tehát ezt az előbbi 
határozat értelmében kell elintézni. O nem rendes 
képtárőrré neveztetett ki, de mindenesetre a bol
dogult nádor által 1844-ben azon biztosítással al-
kalmaztatottt, hogy működjék, foglalkozzék, és 
felelőssége mellett munkásságot kellett ezen mű
ködésére fordítania és azonkívül még saját költ
ségeit is. A mintáz előterjesztett folyamodásból 
és a hozzá mellékelt bizonyítékokból érteni lehet, 
hasznos szolgálatot tett a nemzetnek nem csak, sőt 
tulajdon pénzét is fordította a r ra , hogy a képtár 
oly állapotba helyeztessék, melyben az ne dőljön 
romba, ne induljon pusztulásnak, hanem a nemzet 
méltóságához illő és a nemzet kívánságának meg
felelő legyen. É ez törvényben is gyökerezik, 
mert az 1832-ik törvényben is benfoglaltátik a 
Múzeum s ez által egyszersmind a képtár fölállí

tásának megrendelése. Ha őre nem lett volna, ha 
azon őr a javításokról nem gondoskodott volna, a 
szükséges szereket tulajdon költségin megtérítés 
reménye alatt be nem szerezte volna, és az ifjúságot, 
melynek oktatására ezen képtárnak szolgálnia kell, 
nem igyekezett volna képezni: valóban a nemzet 
ezen drága kincse, a képtár, elpusztult volna. Már 
most az a kérdés: a ki a nemzet kincse körül fá-
radott, saját vagyonát, pénzét, mije még volt, 
annak szükségei födözésére fordította, azt érdemli-e 
hogy — különösen akkor, mikor a nemzetnek 
arra is van pénze, hogy azon hivatalnokokat kik 
az önkény uralma alatt lettek hivatalnokokká, 
nyugdíjban részesítse — hogy, mondom, egy csa
ládatya, ki a nemzet nagylelkűségében bizva, a 
nemzet díszének emelésére forditotta tehetségét, 
annyiszor a hányszoi kérelmezi, mindig hol ide, 
hol oda utasittassék, és a ház soha se szóljon, tör
ténjék-e valami vagy ne ? Ezt én se a méltá
nyossággal, se az igazsággal összeegyeztetni nem 
tudom. Én tehát, t. képviselőház! lelkem meg
győződéséből a bizottság véleményének elfoga
dására szavazok, mert ez illik a nemzethez. (He
lyeslés. Zaj.) 

DetriCh Zs igmond: Kötelességemnek tartom 
a bizottság véleményének igazolására egy párszót 
felhozni. A bizottság véleményét tények igazolják. 

Tény az, hogy a folyamodó 18 év le
folyása alatt ingyen szolgált, semmi fizetést nem 
húzott. Nem akarnám a nemzeti képtár őrének 
szolgálatát lealacsonyítani oda, hogy az állam
nak ingyen szolgálatokat tegyen, midőn a kép
tár felett őrködik. Ez az egyik tény. Ezt mél
tán lehetett szerintem, mint előbbeni végzést, a 
tisztelt minisztérium figyelmébe ajánlani. 

A másik tény az, hogy 1861-ben, midőn az 
országban némi alkotmányosság állott be , s kö
vetkezésképen a nemzet kincsének, a Múzeum 
rendezésének ügye is előfordult, akkor már teljes 
jogosultsággal kellett, hogy fizetésbe jöjjön a kép
tár-őr; de nem jött. Ez tény: következéskép az 
álladalom igazsággal tartozik azon egyénnek, ki 
hivatalban; az o szolgálatában volt, és fáradozásait 
köteles nem csak megjutalmazni, hanem meg is 
fizetni. Ez a másik tény. 

A harmadik tény az, hogy be van bizonyítva, 
hogy a képeket saját költségén igazitotta. (Nem 
igazította!) Bocsánatot kérek: azt állítják, hogy 
nem igazitotta, hanem rontotta. Már, uraim, ha 
egy országos bizottság tekintélyes szakértő férfiak 
véleményét kéri ki és kívánja meg, akkor már 
előre azon föltevésből kell kiindulnia, hogy azok 
véleményét helyesnek, igazságosnak és jogosult
nak fogja elismerni. Már pedig több szakértő 
egyéniség véleménye fekszik előttünk, kik azt 
mondják, hogy a képeket kiigazította, és hogy 
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azon költség, melyet ezért felszámított, valósággal 
megüti azon mértéket, melyet számított. Az álla
dalom nem kívánhatja , hogy azon egyéniség , ki 
fizetést sem kapott, azonkívül még saját költség ét is 
forditsa a képek kijavítására. Ha tetszett az illető 
igazításokat rá bízni, akkor kénytelenek vagyunk 
elismerni és nem szabad elhallgatnunk azt, hogy 
a mit ráköltött, annak megtérítését jogosan is kö
vetelheti. 

Végre a negyedik az, hogy egészen mostanig, 
mig t. i., a mint hallottam, a minisztérium neki 
fizetést adott, egyátalában fizetésben nem részesült: 
minélfogva azt hiszem, a bizottság véleményét 
teljesen igazoltnak kell tartani akkor , midőn vé
leményét ugy terjesztette elő, mint azt a t. előadó 
fölolvasta. 

Azt hiszem tehát, a t. ház mindezeket méltá
nyos tekintetbe fogja venni és az illető egyéniség
nek igazságot fog szolgáltatni. 

Zichy A n t a l : T. képviselőház ! Ha valaha 
a nemzet azon szerencsés helyzetben lesz — mint 
részemről remélem is, óhajtom is, hogy mentül 
előbb legyen — hogy a művészetekért is tehet 
valamit, ugy biztosithatom érdemes barátomat, 
Csiky Sándor képviselő urat, hogy én leszek első, 
ki öt e téren követni fogom, és azt fogom mon
dani : a nemzet ne fillérkedjék, hanem legyen bő
kezű, mint a nemzet méltóságához illik. Le bátor 
vagyok figyelmeztetni, hogy nekünk még budge-
ttink sincs; mi nem tudhatjuk, hogy vajon lesz-e 
annyi módunk, lesz-e arra való pénzünk, melylyel 
e czélra rendelkezhetünk; erről még most nekünk 
semmi tudomásunk sincs. 

De még egy más szempont is van — se részben 
t. barátom Halász Boldizsárra kell hivatkoznom, 
nem ugyan mai, hanem minapi nyilatkozatára — 
hogy ne zavarjuk össze a törvényhozó és végre
hajtó hatalom teendőit. E kérdés felfogásom sze
rint tisztán a végrehajtás körébe tartozik; mi te
hát kénytelenek vagyunk, ha nem akarjuk a két 
különböző hatalom hatáskörét összezavarni, meg
kérdezni a felelős minisztériumot. Ez meg is történt; 
és ha a minisztérium azt jelenti ki, hogy o ugy ta
lálja, h o g y e kérésnek nincs helye — legkeveseb
bet sem akarok a kérelmező egyéni érdemeiből 
levonni — de ha a minisztérium azt találja, hogy 
ez nincs eléggé motiválva, ha azt találja, hogy 
nincs elég pénze ezen czélra, ha azt találja, hogy 
sürgősebb dolgok is vannak: akkor mi kénytele
nek vagyunk a felelős minisztérium vélemény ének 
deferálni. 

Ez az én véleményem. (Helyeslés,) 
KurCZ G y ö r g y : Én már előbb akartam a 

t. ház figyelmét igénybe venni, de azon vélemény
ben levén,hogy Halász képviselőtársam nyilatkozata 
folytán e tárgy már egészen be van fejezve, nem 
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szóltam; most azonban azt veszem észre, hogy e 
kérvény még most is azon eredeti állapotban van 
a ház előtt, mint mikor először adatott bej és 
mintha épen semmi sem történt volna. Nézetem sze
rint e közt nagy a különbség. E kérdésben nem 
lehet más vezérelv, mint az, mit a magyar példa
beszéd tart : „szegődött bér, osztott koncz." E kér
dés először a minisztériumhoz utasittatott, hogy 
számoljon a folyamodóval, hogy fizetésére nézve 
van-e valami hátramaradás. A minisztérium szá
molt. A kérvényző számokkal állott elő, kérvén 
ennyit meg ennyit. A minisztérium megvizsgálta 
a dolgot, és azt találta, hogy a folyamodó azon 
kötelezettséggel fogadtatott a képtár őrzésére, hogy 
időközben azt tatarozni tartozik, és pedig ingyen, 
mert ez világosan ki van mondva a szerződésben. 
Mi e kérdésbe egyátalában nem avatkozhatunk, 
mert egyenesen a végrehajtó hatalom körébe tar
tozik számadás utján megállapítani az összeget és 
meghatározni, vajon jár-e az illetőnek valami vagy 
sem. Igaz, hogy a kérvényezőnek nem tétetett 
elég oly mérvben, mint ő követeié ; de a minisz
térium a követelés igazságos voltát megbirálta és 
ennek tett eleget, s ezt annak alapján tette, a mi 
a szerződésben volt. És én szeretném látni, hogy 
— ha csak Csáky szalmájává nem akarjuk tenni 
a közpénztárt — lehet-e minden indok nélkül ab
ból kedvünk szerint rendelkezni? Kérem annál 
fogva a kérdést minden mellékes megjegyzés nél
kül a minisztériumhoz utasítani. 

P u l s z k y Ferencz: Ha nem volna elvkér
dés, nem szólanék etárgyhoz. Ennem tudom, mi 
érdeme van azon egyénnek, ki már másodszor is 
recurrál. Első alkalommal figyelmébe ajánlották 
a folyamodást a minisztériumnak ; az felelt is rá. 
A folyamodó nem elégszik meg azzal, újra recur
rál s még egy második kérvényt ad be. Ennek 
folytán a kérvényi bizottság azt javasolja, hogy 
mi ne csak ajánljuk ez ügyet a minisztériumnak, 
hanem parancsoljuk is meg neki, hogy az orszá.-
gos pénztárból fizessen ki ennyit meg ennyit, má
sodszor, hogy meghagyjuk a minisztériumnak, 
hogy ez embert nevezze ki. Már kérem, ha azon 
gyakorlatot hozzuk be, hogy minden emberre 
nézve, kinek valami érdeme van, és ki magát arra 
képesnek érzi, és hozzánk recurrál, rá parancsol
jon az országgyűlés a minisztériumra, hogy ez 
embert hivatalba nevezze k i : akkor bizony senki 
sem vállalja el az országban a miniszterséget. A 
miniszternek legjobban kell tudni, minő emberre 
van szüksége, van-e szüksége fizetéses muzeumőrre, 
vagy akármi másra. Meglehet, hogy erre szüksége 
van ; de lehetnek ennél nagyobb szükségei is. Es én 
tagadom, hogy az országgyűlésnek joga volna a mi
nisztériumot kötelezni arra, ogy a pénztárbó 1 
bizonyos összeget fizessen ki minden további fel-
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számolás nélkül, vagy pedig arra, hogy valakit 
kinevezzen. 

Én azt hiszem, e tárgy jelen állásában nem 
tehetünk egyebet, mint .azt, hogy a második kér
vény t egy szer üen átteszszük a minisztériumhoz. A mi
nisztériumra nézve a második kérvénynél fönma-
radnak az első kérvény érvei ; de nem is hivat
kozván az elsőben foglaltakra, a minisztérium tudni 
fogja kötelességét, mit ha nem teljesítene, akkor 
van hel}re annak, hogy bármelyikünk e tárgyban 
fölszólalhasson, van helye annak, hogy a minisz
tériumot interpellálhassa. (Helyeslés.) f 

BónÍS S á m u e l : Tisztelt ház! Én azt tartom, 
nem mindig csak arról lehet szó, a mint Kurcz 
képviselőtársam előadta, hogy jogilag Péter 
vagy Pál kérelme illetékes-e vagy nem? lehet szó 
arról is egy nemzetgyűlésben, hogy a teljesített 
kötelességek nyomán, miután Péter vagy Pál min
den idejét, vagyonát ezen kötelesség teljesítésé
ben költötte el, méltányosság szempontjából akar-e 
a nemzet neki jutalmat adni vagy nem ? Ilyen 
szempontból veszem én a dolgot, s én is azt tar
tom, a mit Pulszky Ferencz barátom mondott, hogy 
itt a ház határozatot e kérdésben nem hozhat 
ugyan a felett, hogy a minisztérium a kérvényező
nek annyit vagy ennyit fizessen ki ; se abban a ház 
nem határozhat vizsgálat előtt, vajon azon össze
get szolgálatával megérdemelte-e vagy nem; ha
nem a bizottság jelentése után a kérvényt a ház 
átteheti a minisztériumhoz, s midőn átteszi, ebben 
okvetlenül taeite a háznak azon óhajtása rejlik, 
hogy a vizsgálatokból kiderülendő eredmény nyo
mán óhajtja, hogy a méltányosság szempontjából 
intéztessék el az ügy. Én igy veszem a dolgot, 
s a kérvényt a minisztériumhoz kívánom utasítani. 
(Helyeslés.) 

P a t a y I s t v á n : T. ház! Ha Kurcz György 
a Csáky szalmáját elő nem hozta volna, miután e 
kérdésben már ugy is szalmát csépelünk; s ha 
Zichy Antal azt nem mondotta volna, hogy bud-
get még nincs készen: akkor nem szólaltam volna 
föl. Azt hiszem, uraim, hogy megfoghatlan a 
szűkkeblűség-, a mely itt némelyek által nyilvá
níttatott. E g y nádor nevezte ki azon egyéniséget 
23 évvel ez előtt, bár csak tiszteletbelinek. 23 éven 
át szolgálván, híven őrizte az ország kincsét, sőt a 
maga pénzét is elköltötte azon reményben, hogy 
valahára majd rendes őrévé lesz a képtárnak. 

Somss ich P á l : Hiszen ki van már ne
vezve ! 

Patay István: Méltóztatik szólani ? 
SomSSich P á l : Nem! Hallgatok. {Zaios 

derültség.) Hódolok a nagy hazafiságnak. 
P a t a y I s t v á n : Hódolok a nagy észnek. 
Mondom, hogy ezen egyéniség 23 évig őrizte ! 

híven az ország kincsét, s most azt mondja: „El- i 
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költöttem a magam vagyonát az ország szolgála
tában ; adjanak kenyeret, uraim, s a mit elköltöt
tem, térítsék vissza." Ha önök oly szükkeblüek, 
hogy ezt nem akarják megadni, akkor azt mon
dom, a mit Csiky Sándor képviselő úr mondott, 
hogy majd azon időben, a midőn a budget kér
dése elő fog fordulni , és szó lesz azon há
rom hónapos hivatalnokok, azon muszkavezető 
Schmerlingianus és Bachianus hivatalnokok fize
téséről : akkur figyelmeztetni fogom azokat az ura
kat, hogy maradjanak hivek a szükkeblíiséghez. 
(Fölkiáltások középen: Szívesen fogadjuk és hivek 
is maradunk fölszólalásimklioz !) 

J á m b o r P á l : Tisztelt ház ! Pulszky Ferencz 
egy kifejezést használt, melyet megjegyzés nélkül 
nem hagyhatok. Azt mondotta többi között, hogy 
a kormány nem szórhatja ki a pénzt. Igenis cso
dálkozom, hogy épen Pulszky Ferencz úr mondja 
ezt. Azt hiszem, ő Angliából nem csak műkincse
ket hozott magával, hanem kegyeletet is hozott 
a művész és a műkincsek iránt. 

P u l s z k y F e r e c z : De n é m a restaurátorok 
iránt! 

J á m b o r P á l : Fájdalmasan csalódtam. Ő 
verejtékét sem akarja megjutalmazni a művésznek. 
Szeretném megkérdeni tőle , hogy kié a Mú
zeum? 

Somss i ch P á l : A nemzeté! 
Jámbor Pál: En azt hiszem, az országé. 

Ezen szegény művész a nyomor napjaiban nélkü
lözve, talán éhezve5 a nemzet kincseit őrizve, kija
vította s a nemzet büszkeségét emelte. Ha tehát a 
nemzet megjutalmazza, nem szórja ki pénzét. Nem 
arról van szó, uraim, hogy a nemzet a szolg'álatot 
megfizesse, hanem a művész veritékét megju
talmazza. 

P u l s z k y F e r e n c z : De nem a restauratorét! 
J á m b o r P á l : Uraim, ha koszorút nem ad

hatunk a művésznek, adjunk legalább kenyeret. 
E l n ö k : Méltóztatik elfogadni a t. ház Halász 

Boldizsár képviselő úr inditváuyát ? (EJfogadjnk!) 
Ennélfogva kimondom a határozatot, hogy ezen 
kérdés intézkedés végett a minisztériumhoz uta-
síttatik. 

T. ház ! Még ennyi kérvény van hátra tár
gyalandó. {Mutat egy nagy nyaláb kérvényt) Bátor
kodom e végből a t. házhoz azon kérdést intézni, 
vajon czélszerünek látja-e a t. ház, hogy e kérvé
nyek tárgyalása a jövő hét valamelyik napjára té
tessék át, addig az osztályok is befejezvén műkö-
désöket, most pedig az igazolási ügyekre menjünk 
át, azután pedig a kérvényi bizottságra adjuk be 
a szavazatokat? (Helyedé.-;.) Ennélfogva a ház a 
hét valamelyik napján a hátra levő kérvények el
intézésére más ülést fog kitűzni; most pedig Hosszá 
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József képviselő úr az igazoló bizottság részéről 
fog jelentést tenni. 

HOSSZÚ Józse f e lőadó {olvassa az igazoló 
bizottság jelentését Vladár Tamás Zemplén megye 
homonnai választó kerületében megválasztott képviselő 
választásáról. Az igazoló bizottság a 30 nap fóntar-
tása mellett igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Vladár Tamás föltételesen igazol
tatik. 

HOSSZÚ József e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését Ormos Sándor Arad megye ma
gyarpécskai választó kerül' tében megválasztott uép-
ciseiö választásáról. Az igazoló bizottság a be
adott panaszok alapján vizsgálatot véleményez. He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ha a tisztelt ház a vizsgálatba bele
nyugszik, ennek eszközlésére Végkső Gellért kép
viselő urat vagyok bátor ajánlatba hozni. (Elfo-
gidjuk!) 

Királyi Pál előadó (olvas sa az igazoló bi
zottság jelentését Wesselényi József b. Közép-Sz>lnok 
megye szilágy-csehi választó kerületében megválasztott 
képviselő választása tárgyáb m. Az igazoló bizo'tság 
végleges igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Wesselényi József b. végleg igazol
tatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az igazoló 
bizottság jelentését Kandó Kálmán Ung megye ung
vári választó hrülete képvi:előjí, választása tárgyá
ban. A bizottság Kandó Kaimon képviselői jogainak 
időközben főntartása mellett vizsgálatot véleményez. 
Atalános helyeslés.) 

Ivánka I m r e : T. képviselőház ! E választás 
annyi sajnos körülménynyel van összefűzve, hogy 
minden tekintetben a ház egyes tagjára, de a meg
választottra nézve is csak kívánatos lehet az, ha an
nak minden részletei ugy föl lesznek derítve, hogy 
azokhoz semmi kétség nem férhet. Hivatkozom a 
házszabályok 13-ik szakaszára, melyben az áll: 
„Ha szükségét látja a ház, a választás iránt vizsgá
latot is rendelhet, melynek költségét a vesztes fél 
viseli, s e végre saját kebeléből is küldhet ki vizs
gáló tagokat." Ennek alapján bátor vagyok indít
ványozni, hogy a t. ház két tagot méltóztassék ki
küldeni. Részemről ezek egyikének Szaplonezay Jó
zsef tagtársunk kiküldését indítványozom. (Fölki-
áiiáok: Csak egyet! Dapsyt!) 

Elnök : Mindenekelőrt arra méltóztassanak 
szavazni, elfogadják-e az igazoló bizottság azon 
véleményét, hogy vizsgálat rendeltessék ? (Atalá-
ns fölkiált Is: Elfogatjuk!) A tisztelt ház tehát 
vizsgálatot rendel. Méltóztassanak már most az 
iránt nyilatkozni, ki legyen a vizsgáló biró ? (Fői-
ki Itasok : Dapsy! Mások: Szaplonezay! Nagy zaj.) 

Zsedényi E d e : Indítvány tétetvén, hogy ne 
«gy, hanem két tag küldessék ki, habár ez eddig 

szokatlan volt, arra kell szavazni, hogy egy vagy 
két tag küldessék-e k i? (Zaj.) 

Várady Gábor: Zsedényi tagtársunk nyi
latkozatára azon észrevételt bátorkodom tenni, 
hogy valamely kérdésre csak akkor lehet szavaz
ni, ha ellenvélemény nyilvánul; Ivánka képviselő
társunk azon inditványára pedig, hogy két tag 
küldessék, ellenvélemény nem nyilvánult. (Fölki
áltások: De nyilvámult!) 

Zsedényi E d e : Eléggé kiabáltunk, hogy 
csak egynek kiküldetését kívánjuk ! 

Várady Gábor: Kiabálás nem vélemény
nyilvánítás. (Nagy zaj.) 

Gajzágó Sa lamon e l ő a d ó : Az igazoló bi
zottság csak biztos, nem pedig biztosok kiküldé
sét hozta ajánlatba; ennélfogva azon kérdés bo
csátandó szavazás alá, vajon a bizottság vélemé
nye értelmében egy, vagy a tett indítvány kö
vetkeztében több tag küldessék-e ki? (Helyeslés. 
Zaj.) 

Besze J á n o s : Többek kiküldése nem szo
katlan. 1848-ban Bónis Sámuel elnöklete alatt én 
és még egy képviselőtársam, tehát hárman kül
dettünk ki a Petőfi-féle ügy megvizsgálására. 

Vadnay Lajos : Ámbár szokatlan ily nyo
mozásokratöbb tag kiküldése, nem látom át, miért 
ellenezzük azt? Hanem abba, hogy két tagot küld
jünk ki, nem nyughatom bele; s azon eset nyo 
mán, melyre Besze képviselőtársunk hivatkozott, 
három tag kiküldését óhajtom: mert lehetséges, 
hogy kettő nem tud megegyezni. Én tehát három 
tag kiküldését hozom indítványba. (Helyeslés. Zaj.) 

Ivánka I m r e : Én indítványom alatt nem 
épen azt értettem, hogy két tag küldessék ki, ha
nem azt, hogy többen eszközöljék a vizsgálatot: 
s azért szívesen belenyugszom három tag kikül
désébe. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Indítvány tétetvén az iránt, hogy 
ne egy, hanem több képviselő küldessék ki, a 
kérdés szavazás által lesz eldöntendő. Mindenek
előtt az állandó igazoló bizottság véleményére kell 
szavazni. 

ÓnOSSy Mátyás: A házszabályokban az áll, 
hogy ha valamely kérdés több pontot foglal ma
gában, az több pontra felosztható a szavazás al
kalmakor is. Itt az igazoló bizottság véleménye 
két külön pontot foglal magában: az első t. i. 
vizsgálatot kivan; a második azt is kifejezi, hogy 
a vizsgálatra egy biztos küldessék ki. Ez utóbbi 
vélemény ellen indítvány tétetvén, a házszabályok 
értelmében kötelessége az elnökségnek a kérdést 
kétfelé választani. Első szavazásra azt kell kitűzni, 
vajon elfogadja e a ház a vizsgálatot? (Felkiáltá
sok: Hisz ezen már ittlvagyunk! Nagy zaj.) Máso
dik kérdésül pedig okvetlenül azt kell kitűzni, va-

i jon ugy, mint a választmány javasolja, egy biztos 
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küldessék-e ki ? És csak ha a bizottság eme véle-
mémTe megbukik, bocsátandó szavazatra Ivánka 
képviselő úr ajánlata. {Nagy zaj.) 

E l n ö k : Azt akarom a tisztelt ház elé terjesz
teni, hogy a bizottság véleménye első részének el 
vagy el nem fogadására a szavazás már megtör
ténvén, most a vélemény második részére kell 
szavazni, arra t. i. hogy egy biztost kiván-e a tisztelt 
ház kiküldeni ? Ha ez a kérdés igennel döntetik el, 
igen természetes, hogy nem szükséges többé arra 
szavazni, több küldessék-e ki ? Ennélfogva most is 
bátor vagyok a t. ház elé terjeszteni, méltóztassék 
a felett szavazni, hogy egy vagy több vizsgá
lót akar-e kiküldeni? (Zaj. Fölkiáltások: Egyet! 
Többet!) 

Ivánka I m r e : Tessék a kérdést felállással 
eldönteni. (Nagy zaj.) 

Elnök (csönget) : Az állandó igazaló bizott
ság jelentésében azon javaslat van, hogy egy vizs
gáló biró küldessék ki. Méltóztassanak tehát azok, 
a kik e tekintetben is el akarják fogadni a vá
lasztmány véleményét, felállani. (Megtörténik. Nagy 
Zaj. Felkiáltások: Ettenpróbát kérünk!) Most mél
tóztassanak fölállani azok, a kik az igazoló bizott
ság véleménye ellenében több képviselőt kivan
nak mint vizsgáló bírót kiküldeni. (Megtörténik. 
Felkiáltások: Többség! Mások: Kétséges az eredmény!) 
Méltóztassanak tehát azok, a kik egj vizsgáló birót 
akarnak kiküldeni, még egyszer fölállani. {Meg
történik. Felkiáltások: Világos kisebbség!) Méltóztas
sanak most azok fölállani, kik többet kivannak 
kiküldeni. (Megtörténik.) En ugy látom, hogy 
azok vannak többségben, a kik többet akar
nak kiküldeni. (Helyeslés.) Ennélfogva azt hiszem, 
hogy miután a többség többet kivan 'kiküldeni, 
a t. ház abba is beleegyez, hogy ne két, de három 
vizsgáló biró küldessék ki. (Elfogadjuk! Nagy zaj.) 
Méltóztassanak kihallgatni! Bátor vagyok Szap-
lonczay József áronkivülmégLatorGrábor és Dapsy 
Vilmos urakat ajánlani. (Átalános helyeslés. Osz
lani kezdenek) 

Ne méltóztassanak még eloszlani! Egy igazo
lási kérdés van még hátra, azután a szavazatok
nak beszedése. 

Zichy A n t a l e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését, mely szerint ez a képviselőház múlt 

évi deczember 18-án tartott ülésében hozott abbeli 
határozatának, hogy a bizottságHrahovszky Zsigmond
nak, mint időközben történt lemondása után Félegy
háza választó kerülete másod izben is megválasztott 
képviselőjének első megv llasztatása és illetőleg az 
annak érdemében akkor elrendelt és Böszörményi 
László képviselő által végrehajtott vizsgálat eredmé
nyét is bírálat alá vegye, miszerint az ama válasz
tás ellen emelt vádaknak, ha alaposaknak bizonyul
nának, az utóbbi választásra is kiterjedő utóhatása 
fölött ítélni lehessen, eleget tett; és ennek alapján, 
miután az első választás körülményei nem olyanok, 
hogy utóhatásuk a második választás megsemmisítését 
vonhatná maga után, azt véleményezi, hogy Hrabov-
szky Zzigmond, mint Kis-Kun Félegyháza választó ke
rülete másodízben megválasztott országgyűlési kép
viselője végleg, igazoltassék. Helyeslés. A költsége
ket illetőleg, melyek 78 ft. 82 krt. tettek, minthogy 
ezeket a vizsgáló biró Hrahovszky híveitől fölvette, 
azoknak, ha a bizottság véleménye elfogadtatik, vissza
térítésére a kérvényezők volnának, mint ez esetben 
vesztes fél, szorítandók. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk f) Ennélfogva Hrabovszky 
Zsigmond végleg igazoltatik. 

Most még az igazolt képviselő urak az osz
tályokba lesznek sorozandók. A házszabályok 
13-dik szakasza azt mondja, hogy a vizsgálat a-
latt levő képviselőket tagsági joguktól megfosz
tani nem lehet: ennélfogva a vizsgálat alattievők 
is be fognak osztatni. A 9-ik osztálynál szakadván 
meg múltkor a beosztás, következik az első osz
tály. Tehátbeosztatik (Kihúzza aczédulákat az edény
ből) : az első osztályba Kandó Kálmán, a má-
sodikbaHrabovszkyZsigmond, a harmadikba Wes
selényi József b., a negyedikbe Vladár Tamás, az 
ötödikbe Ormos Sándor. 

Most méltóztassanak a kérvényi bizottság 
tagjaira szavazataikat beadni. 

RadiCS ÁkOS jegyZÖ (olvassa a képviselők 
névsorát, kik egyenkint beadják szavazati jegyeiket.) 

E l n ö k : A jegyzők össze fogják számítani a 
szavazatokat s az eredmény a legközelebbi ülés
ben, mely szokott módon fog a képviselő uraknak 
tudtul adatni, lesz kihirdetendő. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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CJJXXTV. O K S Z A Í J O S ULES 
1867. november 13-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 . 

T á r g y a i : Be mutattatnak : G-yó'rmegye kérvénye a felelős kormány és törvényható ságok viszonyínak törvényes megállani 
tása i r án t ; Három- ós Mikiósvárszéké vasúti ügyben ; Eperjes városé a nemzetiségi kérdésben ; Schaumburg-Lippe hg és társaié vasuii 
ügyben; Losonczy Józsefé törvénymagyarázat i rán t ; Bosnyák Tada panasza Csóka Zsigmond ügyvéd ellen ; Kolutacz Súpan és ne
jéé Kisfaludy János esküdt és Tokalics Antal ügyvéd el len; Soltész Vilmos kérvénye zsidók által aláirt okmányok hitrlesitése 
iránt. A törvénykezési bizottságba póttag választatik. Eadics Ákos a fiumei vasút ügyében Fiume város emlékiratát nyújtja be, egy
szersmind pedig a kormányhoz interpellatiót intéz, melyre a kormány később igér felelni. Jókai Mór a konstantinápolyi magyarok 
ügyében interpellálja a kormányt, mire ez felel. A kérvényi bizottság tagjaira törtónt szavazás eredménye kihirdettetik. Miletics Szve-
tozár interpellálja a kormányt a „Germania" hajón történt eset, a horvát ügy s a szerb congressus iránt, mire a kormány felel. Bö
szörményi László sajtópöri ügyében a tízes bizottság ujabb jelentést tesz, maga Böszörményi László is nyilatkozatot ad be, s az ügy 
napirendre tűzetik. Az Edelspaeher-gyüjtemény ügyében kiküldött bizottság kiegészíttetik. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 111/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést . megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Dimitrievics Milos jegyző fogja 
vezetni, a szólani kivánók neveit jegyzi Gajzágó 
Salamon. Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog hitele
sítés végett fölolvastatni. 

BadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a nov. 8-dikán 
tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Bemutatom az időközben beérkezett 
irományokat. 

Győr megye közönsége Heves megyébe egy 
királyi biztos küldetését s a bizottsági ülések fel
függesztését sérelmesnek tartván, innen eredő ag
godalmainak megszüntetése végett a felelős parla
menti kormány és a munieipiumok jogai közti vi
szonyt törvény által szabályoztatni kéri. 

Három- és Miklósvárszék közönsége a nagy
várad-brassói vasutat Fehérvárig s onnan Brassóig 
egyszerre és egy időben kéri kiépíttetni. 

Eperjes sz. k. város közönsége Zemplén me
gye átiratát a nemzetiségi kérdésben helyeselvén 
és elfogadván, azt pártoltatni kéri. 

Schaumburg-Lippe herczeg és társai az Arad
ról Kikindán, Ó-Beesén Eszékig és azután a Drá
vavölgyön Zágráb- és Kottoroig vezető vasút ki-
épithetését engedélyeztetni kérik. 

Losonczy József közép-szolnokmegyei Ér-
Szentkirály községbeli lakos az országbírói érte

kezlet 6. §. tartalmának bővebb magyarázatát 
kéri. 

Bosnyák Tada, Dályok községi lakos, Csóka 
Zsigmond mohácsi ügyvédet sikkasztásért megfe
nyíttetni s elsikkasztó bt vagyonát visszaadatni 
kéri. 

Kolutacz Stipan és neje mohácsi lakosok 
Kisfaludy János megyei esküdtet és Tokalics An
tal mohácsi ügyvédet hivatalos hatalommal páro
sult zsarolásokért megfenyíttetni s okozott kárai
kat megfizettetni kérik. 

Soltész Vilmos győri lakos Szabó János vá
rosi jegyzőt kéri utaltatni, hogy az izraeliták által 
is aláirt okmányokat hivatalos állásánál fogva hi
telesíteni ne vonakodjék. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

B ó n i s Sámue l : Tisztelt képviselőház! Fáj
dalommal vagyok kénytelen jelenteni, hogy Dósa 
Elek súlyos betegsége által akadályozva van a 
törvénykezési törvényjavaslat megvizsgálására kit 
küldött bizottságban talán huzamos ideig rész
venni. A mennyiben pedig Erdély érdeke rnegki-
vánja, hogy az ott levő egy tagon kívül még más 
tag is legyen Erdély részéről a bizottságban, van 
szerencsém a t. képviselőházat megkérni, hogy 
helyét addig is , mig jobban lesz, póttag által be
tölteni méltóztassék. [Helyeslés.) 

E l n ö k : U g y látom, a t. ház helyesli Bónis 
képviselő úr ajánlatát. Vagyok bátor Dósa Elek 
helyébe Szolga Miklóst ajánlani. {Fölkiáltások : Bo-
heczel! Szavazzunk!) Nem tudom, beleegyezik-e a 
ház, hogy én ajánljak ? vagy talán szavazás utján 
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kivan választani ? (Túlnyomó fölkiáltások : Ajánl
jon az elnőkí) Méltóztassanak tehát azok, kik Szol
ga Miklóst kívánják, felállani. (Megtörténik.) En 
nélfogva Dósa Elek helyében addig, mig fölgyó
gyul, Szolga Miklós fog a bizottságban működni. 
(Helyfislés.) 

RadiCS Ákos : Tisztelt képviselőház! Fiume 
szabad királyi kikötő város és kerületének közön
sége egy emlékiratot küldött be hozzám azon 
megkereséssel, hogy azt a t. ház különös figyel
mébe és kegyes pártfogásába ajánlva előterjesz
teném. Az emlékiratban mindenek előtt panasz té
tetik az iránt, hogy a közlekedésügyi minisztérium 
vasúthálózati tervezetében az alföld-fiumei vasút 
különféle, egymástól független vonalrészekre van 
szakitva, holott pedig, az országgyűlés f. é. július 
1-én hozott határozatához képest, egységes, önálló, 
versenyképes vonalat kell képeznie; továbbá, 
hogy ezen különszakitott vonalak irányítása, ter
mészetellenes meghosszabbítása és akiépittetésöknél 
alkalmazni szándékolt kiviteli mód nem annyira 
az ország, Budapest, Fiume, mint inkább Trieszt 
és a déli vasúttársaság érdekeit és czéljait fogják 
előmozdítani. (Felkiáltások : Igái!) Fiume szabad 
kir. kikötő város és kerületének közönsége aláza
tosan esedezik tehát, hogy egyszersmind a károly-
város-fiumei vasút is azon társaság álíal építtessék 
ki, mely legelőnyösebb föltételek mellett azalföld-
károlyvárosi vonal kiépítését is magára vállaland-
j a ; szóval, hogy az országgyűlés már most oly 
alapfeltételeket állapítson meg, melyek e vasutat 
az ellenkező czélok s főleg a déli vasúttársaság 
befolyása alól mindenkorra megszabadítsák. (He
lyeslés.) Fölkérem tehát a t. képviselőházat, misze
rint ezen emlékiratot oly meghagyással méltóztas
sék a kérvényi bizottsághoz utasítani, hogy ha 
időközben az előterjesztendő vasuttervezetnek íneg-
birálására és előkészítésére szükséges vasúti bizott
ság kiküldetik, a jelen emlékirat is ezen vasúti bi
zottsághoz utasittassék. (Helyeslés.) 

Elnök : Ezen emlékirat tehát a kérvényi bi
zottsághoz utasittatik. 

RadiCS Ákos : Ezenkívül van szerencsém 
interpellatiot intézni a tisztelt közlekedésügyi mi
nisztériumhoz. (Olvassa) : 

,,A magyar kir. közlekedési és közmunkaügyí 
miniszter úr tisztelettel felkéretik, méltóztassék fel
világosítást adni az iránt : 

„1 . Vajon az egységes és önálló alföld-fiumei 
vasútnak károly város-fiumei vonalrészén az épí
tést közvetlen megelőző részletes felmérési dolgo
zatok és költségvetések megtételére és ezzel kap
csolatban az alépitési munkálatok államköltségen 
eszközlendő megkezdésére akar-e a t. közlekedési 
minisztérium szorítkozni ? vagy a végrehajtandó 
részletes tervek és költségvetések alapján a kiépí

tési határidőnek előleges megállapítása mellett a 
károlyváros-fiumei vonalrészt, az alföld-fiumei vas
útra vállalkozók mellőzésével, államköltségen szán
dékozik-e kiépíteni ? 

j ,2 . Van-e a t. közi. minisztériumnak tudomá
sa és kellő biztositéka az iránt, hogy az eszék-
károlyvárosi vonal kiépítésére, elfogadható feltéte
lek mellett, a déli vasúttársaságtól független, ver
senyképes társaság fog vállalkozni azon esetre, ha 
az alföld-fiumei vasúttól különszakitott károlyvá-
ros fiumei vonalrész államköltségen fog kiépíttet
ni? és La igen, az állam maga fogja-e a károlyvá
ros-fiumei vonalrészen az üzletet kezelni, vagy az 
üzletkezelés a déli vasúttársaság kizárásával az 
eszék-károlyvárosi pályát kiépítő társaságra fog-e 
átruháztatni ? 

„3 . Eddig tett és teendő előintézkedéseiben az 
okszerű forgalom és összes tengerparti ügyeink és 
érdekeink fejlődhetése alapfeltételének ismerte s 
illetőleg ismerendi a t. közi. minisztérium azt, hogy 
a károlyváros-fiumei vonalon a tarifatételek az 
alföld-károlyvárosi és kottoro-zágrábi vonalak ta
rifatételeinél magasabbak ne legyenek? s hogy a 
Trieszt sorsával összeforrt déli vasúttársaság1 Fiume 
felé vezetendő vonalainkról kizárassék ? 

„4. Akként történtek-e az előintézkedések, 
miszerint a két világforgalmi pálya, t. í. a pest- és 
alföld-fiumei vasutak találkozási pontjától, Károly-
várostól Fiúméig két vágányu pálya létesíttessék , 
miután előre láthatólag itt a forgalom sokkal élén
kebb lesz, mint a Pragerhofban találkozó pályák 
Trieszt felé vezető két vágányu folytatásán ? 

„5. Való-e, hogy a t. közi. minisztérium a 
déli vasúttársaság által kiépítendő szentpéter-fiu
mei vasút fiumei indóházával az alföld-fiumei va
sút fiumei indóházát egyesíteni akarja? és ha igen, 
mi volna ezen egyesítésnek czélja? 

„6. Vajon a fiumei kikötő végleges kiépítését 
államköltségen, vagy, a déli vasúttársaság kizárá
sával, az e ezélra legelőnyösebben vállalkozó tár
saság- által akarja eszközöltetni? 

„7. Midőn a t. közi. minisztérium vasútháló
zati tervezetének 16. pontja alatt a 4— 5 mértföld
del rövidebb és az egész alföld-fiumei vasútnak 
pályámértföldenkint legkevesebb költséggel kiépít
hető sziszek károly városi vonalrészét elejtette, volt-
e határozott értesülése arról, hogy a déli társaság 
a sziszek-zágráb-károlyvárosi pályát méltányos 
kárpótlás mellett az eszék-sziszeki-kottoro-zágrábi 
és károlyváros-fiumei vonalakra vonatkozó társa
ságnak át fogja engedni ? 

„8. Mi által indokolhatja a t közlekedési mi
nisztérium aBezdánnál való áthidalást, mely miattaz 
alföld-fiumei vasút naervárad-eszéki ré>ze két mért-
földdel meghosszabbittatik, s a kettős áthidalás, 
valamint a Duna-Dráva közti ártér terjedettebbsé-
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ge folytán kiépíttetett, megdrágittatik , mig ellen
ben ezen áthidalás folytán az Alföld és Trieszt 
közti összeköttetés a legrövidebb utón, leggyorsab
ban és lehetőleg olcsón eszközölhető ? miért nem 
tűzi ki a közlekedésügyi minisztérium a speciális ér
dekeinknek egyedül megfelelő gombos-erdődi át
hidalást ? 

„9. Való-e, hogy a zákányi, vagy helyeseb
ben kottoro-zágrábi vonalrész kiépítése iránt az elő
leges engedély-tárgyalások a déli vasúttársaság 
üzlet-igazgatójával már megkezdettek volna? 

„10. Tett-e a t. közi. minisztérium oly lépé
seket, melyek folytán a már kijelölt vonalak s név 
szerint az alföld-fiumei vasút nagy jövőjének és 
előnyeinek megismertetése által a vasutak kiépíté
sére vállalkozó társaságok érdekeltsége e fontos 
vállalat iránt felébresztetett ? 

„11 . Minemű előintézkedések történtek ekko
rig az országgyülésileg kitűzött vasutak czélszerü 
és lehetőleg olcsó kiépítése tárgyában ? 

„12. Mikor szándékozik a t. közi. minisztérium 
a vasút- és csatornahálózatra, nem különben kiépí
tési módjára vonatkozó javaslatát a netalán ekko
rig megkötött előleges engedélyszerzó'dmények-
kel a ház elé terjeszteni, hogy az azok előleges meg-
birálására és előkészítésére kíküldendó' vasúti bi
zottság véleményes jelentése alapján érdemleges 
tárgyalás alá vétetvén, egyszersmind a vasutak és 
csatornák építésére felvett kölcsön felosztása iránt 
mielőbb országgyűlési határozat hozathassák ?" 

Mikó Imre gróf közlekedési miniszter: 
T. ház ! A most fölolvasott interpellátio oly terje
delmes, hogy arra hirtelen felelni nagy feladat 
volna: azért kérem azt velem közleni. 

Elnök I Jókai Mór képviselő' úr szintén in-
terpellatiot kíván intézni a minisztériumhoz. 

Jóka i M ó r : T. képviselőház! A konstanti
nápolyi magyar gyarmat részéről meg vagyok 
bízva, hogy a t. képviselőház asztalára egy kér
vényt, Andrássy Gyula gróf miniszterelnök urnák 
egy folyamodványt adjak át, és ugyané kérvények 
és panaszok alapján egy rövid imerpellatiot intéz
zek nagyon t. belügyminiszter úrhoz. 

Az interpellátio s az azt megelőző folyamod
vány tárgya következő. Evek óta űzetik Ma
gyarország határán egy szégyenteljes kereskedés, 
melylyel Magyarország csaknem concurrentiát tá
maszt Circassiának: értem a fiatal leányokkal való 
kereskedést. 

T. képviselőház! Itt nem azon szerencsétlen 
némberekró'I van szó, a kik csábító szavak által 
elcsábítva, elvesztik azt, a mi visszahozhatlan, ha
nem szó van 10—12 éves leánygyermekekről, ki
ket hajókra csalogatnak, megkötöznek, a hajó fe
nekére elzárnak, hazájoktől távol Konstantiná
polyig elhurczolnak, ott, 4 egész 20 aranyig, mint 

rabszolgákat eladnak, kik aztán a második emelet 
ablakából az utczára leugorván, életök veszélyez
tetésével menekülnek, menekülnek az osztrák nun-
ciatura házához, az osztrák követ ügynöke Vecse-
ra úr által rabszolgatartóiknakujra visszaadatnak, 
és midőn az erkölcsös török nép közbenjárultával 
onnan ismét kivétetnek és becsületes magyar kon
stantinápolyi lakosok és lakosnők által pártfogásba 
vétetnek, és azoknak házaiba elvitetnek, az oszt
rák ügynök által azon biztatásban részesülnek, 
hogy ha Konstantinápolyt elhagyni és hazájokba 
visszatérni akarnak, nekik védelmet nem adhat, és 
azon sorsban részesülnek, hogy újra rabszolgatartóik 
által, vissza fognak hurczoltatni. (Atalános u<eg-
ittetödés.) 

A konstantinápolyi magyar gyarmat folya
modványa azt tartalmazza : méltóztassék, különö
sen az utóbb, a Konstantinápolyban lakó magyar 
lakosoknak nem teljesített védelem tárgyában köz
benjárását oda fordítani, hogy a kellő ótalmat az 
osztrák követség, mint a mely a magyarországi 
alattvalókat is védelmezni tartoznék, terjeszsze ki a 
magyarokra is. 

Ezt tartalmazza a miniszterelnök úrhoz intézett 
levél és a t. ház asztalára leteendő folyamodvány. 

Az igen t. belügyminiszter úrhoz e tárgyban 
intézendő interpellatiom tehát röviden ez: van-e 
ezen speciális konstantinápolyi esetről tudomása, 
és történt-e e részben t. belügyminiszter úr részéről 
erélyes intézkedés? 

Annyival inkább bátorkodom, és vehetek ma
gamnak bátorságot ez iránt interpellatiot intézni, 
miután biztos magán tudomásom van a felől, hogy 
más városok részéről történt hasonló följelentések 
nyomán rögtön erélyesen és sikeresen méltóztatott 
intézkedni. {Hel <eslés.) 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
Ezen igen szomoru konstantinápolyi esetről eddig 
tudomásom nem volt; hanem hasonló esetekről 
volt tudomásom, jelesen az alexandriai és kairói 
esetekről, s e tekintetben erélyesen inté?diedtünk, 
hogy a szerencsétlen eltévedt nők pártfogás alá vé
tessenek és hazajövetelök lehetségessé tétessék ; 
egy részök már útban is van haza felé. Állandó 
érintkezésben vagyok az ottani konzulságokkal; 
de ezen konstantinápolyi esetről eddig tudomásom 
nem levén, csak annyit mondhatok, hogy mindent 
el fogok követni, hogy ezen botrányos visszaélés
nek eleje vétessék. (Elénk helyeslés.) 

Jóka i Mór: Az adott válaszszal meg vagyok 
elégedve. 

E l n ö k : A kérvényi bizottság tagjaira be
adott szavazatok eredménye fog kihirdettetni. 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (olvassa a sza
vazás eredményét, mely szerint 181 szavazat adatott 
be, s egy üres volt. Megválasztattak: Cseh Sándor 184f 
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Darvas Antal 183, Gál Péter 182, Thalahér Lajos 
181, Justh József 179, Ivácskovics György 176, Mi
hályi Péter 176, Horváth Döme 172, Szontagh Pál 
(göm.Öri) 171, Hahnossy Endre 166, Szelestey László 
163, Boros Bálint 160 és Besze János 125 szavazat
tal) 

E l n ö k ! I ölkérem a kérvényi bizottság tag
jait, hogy ülés után alakulás végett itt maradni 
sziveskedjenek. 

Miletics Svetozár képviselő úr három inter-
pellatiot adott be. (Halljuk!) 

DimitrieviCS Mi'los j e g y z ő (felolvassa Mi
letics Svetozcir első interpcllátioját): 

„Interpellatio a miniszterelnökhöz a „Germa-
nia.-affaire"-ben. 

„A dunagőzhajózási társaság „Germania" ne
vű hajóján f. é. augusztus hó a%-kán borzasztó 
tett követtetett el, mely az egész civilizált világ
ban legnagyobb roszalást és undort gerjesztett, és 
mely Magyarország és ezen országgyűlés különös 
figyelmét érdemli. 

„Azon nap délután érkezett meg a dunagőz
hajózási társaság „Gerinania" nevű hajója Cziczo-
vie kapitány alatt Ruscsukba, Török-Bulgariában, 
mely hajón a többi utazók közt ott volt Pavlovics 
Czvetko, Szerbia fejedelemség polgára Belgrádból, 
és Viznow Jovanesa Románia fejedelemség polgára 
is. Az első utazott Ibrailból, hol szerb útlevéllel el
látva, kereskedés végett tartózkodott. Radujevacz 
szerb helységbe, hol árut szándékozott kiszállítani; 
a másik szintén saját ügyei miatt utazott Belg
rádba ; és egyik sem szándékozott a török partra 
kiszálkni. 

„A török hatóság Ruscsukban átnézvén rnind-
kettejök útlevelét, az ausztriai konzul beleegyezé
sével mindkettőt ki akarta a hajóból hurczolni, de 
a hajó kapitánya, noha az ausztriai konzultól pa
rancsot kapott, nem akarta őket kiadni. Midhad 
pasa ezután az ausztriai konzullal és katonákkal 
eljött a partra, és megparancsolta, hogy az utazók 
mind a hajóból kiszálljanak, mit a többiek meg is 
tettek; csak a fent nevezett kettő, tudván, hogy 
őket elfogni szándékoznak, bezárta magát véde
lem végett az első hely termébe. Minden hősies vé
delem mellett azonban a katonáktól legyőzettek, 
legborzasztóbb módon leöldököltettek, holttestük 
pedig Ruscsuk utczáin vonatott és töretett. 

„A szerb koi-mány kért és most is kér elégté
telt e hajmeresztő tettért, mely az ő polgárán kö
vettetett el. A mennyire tudatik, az ausztriai kor
mány saját részéről csak annyit tett, hogy az illető 
konzult megdorgálta és a disponibilitás állapotába 
helyezte. 

„Hogy e tett képes a monarchia és Magyar
ország nem csak dunai, hanem összes hajózását 
discreditálni, és ez által a monarchia kereskedel-

! mének átalában, ez országénak pedig különösen 
nagy csapást adni: az szembetűnő; a mint már mu
tatkozott is e tettnek következménye abban, hogy 
Szerbia és Románia polgárai most az ezen ország 
hajóin való utazást kerülik, hogy más, és pedig 
saját eszközeiknek mostani hiányánál fogva ideig-
len idegen közlekedési eszközöket keresnek és 
találnak. 

„Ezen, a monarchia és Magyarország közle
kedési eszközeire és kereskedelmére nézve káros 
következmények mindig nagyobb dimensiokat 
fognak venni, ha ezen esetben be nem bizonyul, 
hogy a monarchia és Magyarország képes gőzha
jóinak sérthetlenségét, az utazóknak pedig szemé
lyes biztosságát biztosítani, jövőre nézve pedig ar
ról gondoskodni, hogy ilyesmi nem fog többé ezen 
országbeli hajókon történni. vagy ha történik is, 
hogy nem fogja az állam büntetését és megtorlá
sát kikerülni. 

„Miután a Duna alsó vonala leginkább Ma-
! gyarország kereskedelmét illeti, én hiszem, hogy 
! a magyar minisztérium, különösen pedig a minisz
terelnök úr, noha az 1867-dik évi,a közös ügyek-

I ró'l szóló törvény szerint, a külső ügyekben nem 
bir közvetlen hatalommal és hatáskörrel, mégis 
kötelességének fogja tartani, hogy Magyarország 
külső és kereskedelmi érdekeit, különösen keleten, 
legalább oly mértékben biztositea, a mennyiben 
közvetett és erkölcsi befolyása ezen ügyekben hat. 

„A szerb fejedelemség kormánya Törökor
szágtól elégtételt követel először abban, hogy a 
meggyilkolt családjának nyugdíj adassék, másod
szor, hogy Midhad pasa letétessék, ezenkívül pe
dig, hogy a jövőre nézve biztosíték adassék ilyen 
események ellen. 

„Noha Ausztriának és közvetve a magvai-
minisztériumnak ürügye, alapja és kötelessége vol
na Szerbiát ezen követelésében támogatni, én még
i s — ki nem hiszem, hogy Törökországban a török 
császárságnak Európában fenállása mellett lehet
séges legyen a keresztyén nemzetek „békés fejlő
dése" átalában, Szerbiában pedig a szerb nemzeté-
különösen, KÍ ennélfogva a törököknek és a ke
resztyén nemzeteknek minélelöbbi összeütközését 

í kívánom Szerbia zászlaja alatt, ki e szerint nem 
j vagyok hivatva szót emelni a módról, mikép hárit-
I tassanak el az összeütközés alkalmai, ürügyei és 
| alapos okai — én, mondom, a kérdésnek ezenolda-
j lát a minisztérium belátására bizom: és interpella-
! tiomban, az ezen országbeli hajókon utazó minden 
| idegenek és saját polgáraink érdekében, ezen or-
i szágbeli közlekedési intézetek jó hirnevének és hi
telének, végre a kereskedelem érdekében, követ
kező kérdésekre szorítkozom : 

„A magyar kormány, név szerint a magyar 
miniszterelnök megtette-e,vagy szándékozik-e meg-
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tenni a török hatóság és az ausztriai konzulnak fen
nevezett borzasztó, a nemzetközi jogot legnagyobb 
mértékben sértő tette következtében ő felségénél 
és az ausztriai belügyminiszternél azon lépéseket, 
melyek oda czéloznának : 

„1-ör, hogy az illető ausztriai konzul, kinek 
neve említésre sem méltó, mint a kegyetlen gyil
kosság bűnrészese, másként büntettessék meg, 
mint dorgálással és disponibilitással ? 

„2-or , hogy minden generális és más 
konzulságoknak keleten parancs adassak, hogy, a 
legszigorúbb büntetés terhe alatt, ne merészelje
nek az ezen országbeli hajókon utazókat, kik más, 
mint török útlevéllel ellátvák, kiszolgáltatni, vagy 
akármi módon a kiszolgáltatásban részt venni ? 

„3-or, hogy Törökország az ilyen esetek to
vábbi lehetősége, és az ezen ország bajóin utazó 
idegenek minden háborgatása ellen biztositékot 
adjon?" 

Gajzágó Salamon jegyző (fölolvassa Mile-
tics Szvetozár második interpellatioját): 

„Interpellátio a magyar miniszterelnökhöz a 
horvát ügyben. 

„A legégetőbb el nem döntött kérdések egyi
ke a kiegyezkedés Horvátország- és Szlavóniával. 

„Ezen, a szerb-horvát nemzet szabad és tör
vényesen kijelentett akaratára alapított kiegyezke-
déstől függ a sz. korona országainak, a monarchia 
többi országai közti és Európa irányában való fon
tossága; ettől függ Magyarország sorsa az európai 
eseményekben, melyek kétségtelenül közelednek; 
ettől függ a békés fejlődésben is a belső alkotmá
nyos állapot consolidálása és az alkotmányos in
tézmények állandósága; végre ettől függ a Magyar
országban lévő többi nemzetek kibékítése i s , mert 
nincs kétség, hogy a Horvátország- és Szlavóniával 
való egyezkedésnek jó eredménye befolyással bír
na egyszersmind a nemzetiségi kérdés jó sikerű el
döntésére Magyarországban, és hogy az egyezke
dés jó sikerének záloga egyszersmind záloga 
volna a nemzetiségi kérdés eldöntésének. 

„Noha ez országgyűlésnek is joga és köteles
sége a czélszerü alkotmányos eszközöket fölhasz
nálni, melyek Horvátország- és Szlavóniával sze
rencsés kiegyezkedéshez vezetnek, mégis a magyar 
minisztérium van első sorban hivatva, hogy a ki
egyezkedéshez vezető utat egyengesse és a ki-
egyezkedés akadályait elhárítsa, mert ez ügyben 
a természetes, törvényes és tényleges közvetítő a 
közös korona, a korona pedig jogait és kötelessé
geit, Magyarországot illetőleg, a felelős magyar mi
nisztérium által gyakorolja, és különösen hivatva 
van erre a magyar miniszterelnök állásánál fogva, 
mint egy részről a korona és a többi minisztérium, 
más részről pedig mint mindkettejük és a három-
egy-királyság kapcsa. 

KÉFV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . V. 

„Ez országgyűlést illeti különösen az ellen
őrizet, vajon a kormány a Horvátország- és Szla
vóniával való kiegyezkedés ügyében alkotmányos 
és czélszerü eszközöket használ-e vagy nem. 

„Ez ellenőrizet nevében bátorkodom én, mint 
ez országgyűlés oly tagja, kinek a magyar-horvát 
egyezkedés jó sikerű eldöntése nem csak átalános 
politikai, hanem különös nemzeti szempontból is 
szivén fekszik, az interpellátio jogával, mint az 
egyes országgyűlési tagok ellenőrzetének eszközé
vel élni, és az interpellátio tárgyát következőleg 
részletezni: 

„I. Mióta Kusevics generális a feje a horvát-
szlavón kanczellariának Bécsben, oly ember, kinek 
katonai állásánál fogva egyik füle a reactionak. má
sik pedig gondolatainak és érzelmeinek nyilvános 
kifejezése szerint, a föltétlen, tehát túlságos és czél-
szerütlen unionista törekvéseknek áll nyitva, 
Horvátországban és Szlavóniában oly dolgok tör
ténnek, melyek Törökországnak is szégyenére vál
nának, civilizált és ezenfölül még alkotmányos 
országot pedig lealáznak és becstelenitenek. 

„Hogyne említsem a távirati praesidialét, mely 
visszaélve az uralkodó szentsége-, feíelőtlensége-
és sérthetetlenségével, az utolsó horvát országgyű
lésen ő felsége nevét használta föl az alkotmány
ellenes pressiora a tisztviselők irányában, mely 
kísérlet eredmény nélkül maradt : fölemlítem csak 
a tényeket, melyek leginkább az országgyűlés föl-
oszlása után azóta történtek, mióta a monarchia 
határozatilag két részre osztatott, mióta Beust or
szágos miniszter kormánypálezáját a horvát ud
vari kancellária fölött a magyar miniszterelnöknek 
adta át, maga pedig „Reichskanzlerségig" emelke
dett, mióta ez az által is meg lett jelölve, hogy Hor
vátország és Szlavónia a magyar pénzügyminisz
tériumnak rendeltetett alá, mióta végre a helytartó
tanácsnak élén Zágrábban oly ember áll, ki hatá
rozati és minden áron unionista párthoz tarto
zik, mióta tehát a magyar miniszter is alkalmat és 
módot nyert, ha nem nyilvánosan, közvetlenül, 
pragmaticailag, hivatalosan, de közvetve és er
kölcsileg befolyhatni Horvátországban az ügyek 
folyamára és fejlődésére, a mint a közvélemény 
szerint azokra irányadó mértékben be is foly, a 

I miért kétségkívül a felelősség is terheli az ország-
I gyűlés előtt. 

„Horvátország- és Szlavóniában nyugdíjra 
való igény nélkül bocsáttatott el hivatalából a leg
felsőbb törvényszék egyik tagja, fegyelmi vagy 
akármi más nyomozás nélkül, minden bíróság és 

| ítélet nélkül, és végre még az okoknak vagy vét
ségnek fölemlitése nélkül is, de a hír szerint azért, 
mivel meglátogatta a néprajzi kiállítást Moszkvá
ban, vagy valóságban azért, mivel bátorkodott 
meg nem hallgatni a praesidialét. mely az utolsó 

27 
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horvát országgyűlésen Ő felsége nevében minden 
tisztviselőnek és országgyűlési tagnak megtiltotta 
lemondását beadni, de megparancsolta, hogy akor-
njanynyal szavazzon, mert h a lemondását adja be, 
vagy ha a kormány ellen szavaz, egyaránt hivata
lától el fog mozdittatni, továbbá azért is, mivel bá
torkodott e tekintetben másokat értekezletre ösz-
szehivni. %__ 

„Ezután Horvátország- és Szlavóniában sokan 
a törvényszéki és administrativ hivatalnokok, udv. 
kanczellariai, helytartótanácsi és törvényszéki tagok 
közül, kik különben legjobb erőben vannak, ké-
pességök- és jellemökkel kitűnnek, elbocsáttattak 
minden nyomozás, minden biróság és Ítélet nélkül, 
sokaknak nyugdíj nem katároztatván meg, elbo
csáttattak pedig csak azért, mivel bátorkodtak po
litikai dolgokban, és pedig magán körökben más 
véleményen lenni, mint a fönálló kormány, és a 
mellett talán azért is, hogy másnak helyet csi
nálj anak. 

„De végén csattant csak az ostor (Derültség),mi-
dőn gymnasialis, reáliskolai és más hasonintézetbeli 
tanárok egész Horvátországban és Szlavóniában, 
tömegesen, egyszerre, minden nyomozás, biróság 
és ité let, sőt vétségök megnevezése nélkül bocsát
tattak el, és pedig épen akkor, midőn a tanévet 
kellett volna megkezdeni. 

„ S Horvátország- és Szlavóniában a művelő
dés szentélyei is kegyetlenül, barbárilag és zsar-
nokilag pusztittatnak : és ez mind ö felsége nevében 
történik, kiért a szerb-horvát ne mzet oly sok vért 
ontott, kinek oly sok áldozatot hozott; ez történik 
a magyar kormány védpajzsa alatt, melynek leg
alább ép oly mértékben fátyolt kellene vetnie a 
múltra, mint a minőben az a szerb-horvát ^nemzet
től követeltetik, melynek a j kiegyezkedés útját 
egyengetnie kellene, és meg nem engednie azt, hogy 
még szélesebbé, mint a Duna és Dráva, sőt széle
sebbé ásassékazűr, szélesebbé, mint az adriai ten
ger ; mindez történik válságos európai események 
küszöbén a keleti kérdés hajnalhasadásakor. 

,jEzek az administrativ és társadalmi fontos
ságú tények. 

„II. A politikai téren pedig történt valami, 
mi a háromegy királysággal való államjogi kiegyez-
kedést előre compromittálja. 

,,Folyó évi október 20-ka alatt kelt a horvát-
szlavón kanczellaría vezetőjének ellenjegyzésével 
azon királyi leirat, mely elrendeli a választásokat 
a Zágrábban tartandó uj országgyűlésre. Ezen ki
rályi leirat által octroyáltatik az országgyűlés szer
kezete és a választás rendje. Az e téren való octro-
yálás pedig legveszélyesebb az alkotmányos élet
ben, mert ha a koronának hatalmában állana or
szággyűlést és választási rendet csinálni és változ
tatni, akkor maga az országgyűlés és az ország

gyűlés utján a nép akarata és a törvény is az ő* 
hatalmában volna, az országgyűlés gépezete pedig 
csak több költséggel járna és egészen fölösleges 
volna. Minden alkotmányos nemzet az e téren való 
octroyálásnak leghatározottabban szegült ellene; 
Magyarország megengedte, hogy a nem alkotmá
nyos és provisorialis hatóságok alatt történjenek a 
választások, de a választási rendben semmi octro-
yálásra rá nem akart állni. 

,,Igaz, hogy a királyi leirat mondja, miszerint 
az 1848, 1861 és 1865-dik országgyűlési és vá
lasztási rendek csak ad hoc bírtak érvénynyel és 
pedig 1865-ig minden változás nélkül; ezáltal töv-
vénynyé váltak a következő országgyűlésekre 
nézve is mindaddig, mig alkotmányosan, azaz az 
országgyűlés és a korona közös beleegyezésével 
nem változtatnak meg. A koronának kellett volna 
vagy az uj országgyűlést is az eddigi országgyű
lési és választási rend alapján összehívni, vagy az 
utolsó országgyűlés ebbeli javaslatát ugy erősíteni 
meg, mint az megjavítva fölterjesztetett; semmi 
esetre pedig nem volt joga a javaslat némely pont
jait megerősíteni és más, ép oly fontosakat meg
változtatni. A korona ilyformán megváltoztat
ván az országgyűlési javaslatot a föltételekben, 
melyek alatt a főurak és praelatusok vírilis szava
zattal bírnak, és határozván, hogy az országgyű
lés a megválasztott képviselők eddig megkívántatott 
kétharmada helyett, most minden országgyűlési 
tagok felén fölüli többségével constituálhatja ma
gát, octroyálta az országgyűlési rendet; a census-
nak, habár tágasb alapon történt megváltoztatásá
val octroyálta a választási rendet. 

„Ebből következik, hogy az uj országgyűlés 
nem lesz törvényes, és hogy annak folytán 
határozatai i s , akárminők legyenek azok, nem 
fogják jogilag kötelezhetni a mostani nemze
déket se, annál kevésbbé pedig a jövő nemzedé
keket; ha pedig valamit a nemzet akarata ellen 
és a megválasztott képviselők többségének tilta
kozása mellett határoz, az egy pillanatig sem fog 
érvénynyel birni, és lehet, hogy a magyar kor
mány a szerb-horvát nemzet jogainak, melyek az 
ily octroyált többséggel kieszközlött mesterséges 
kiegyezkedés által eltemettetnek, sírkövére fog 
ülni, de e sírkő alatt csak e jogok régi nyolczszá-
zados ruhája fog maradni, de a szellem azokban 
nem marad e sírkő alatt, hanem föltámadva, átvál
tozva és fölmagasztalva, lényegének és fejlődésé
nek uj formáit fogja keresni. 

„Azon okból tehát, hogy nekem az Európa e 
részében való alkotmányos szabadság érdekében, 
saját nemzetiségemnek az alkotmányos szabadság 
szellemében való fejlődése érdekében, és a Török
országban létező keresztyén nemzeteknek alkotmá
nyos szabadságuk és nemzeti önállóságuk szellemé-
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"ben való fölszabadítása érdekében Magyarország
nak a háromegy királysággal való kiegyezkedése 
szivemen fekszik; 

„azon okból, hogy a horvát-szlavón kancel lá 
riának fön kitett eljárása által a kiegyezkedés 
megnehezittetett, és hogy az országgyűlési és vá
lasztási rendnek 186 7-ik évi október 20-dikai oc-
troyálása által a kiegyezkedésnek törvényes útja 
elgátoltatott, maga a kiegyezkedés compromittál-
tatott és formaliter lehetetlenné tétetett; 

„nem tudva bizonyosan, történtek-e ezen, va
lamint közigazgatási, ugy államjogi eljárások a 
magyar minisztérium, különösen pedig a minisz
terelnök tudtával és befolyásával; 

„föltéve, hogy a magyar minisztériumnak 
szivén fekszik, vagy legalább érdekében áll a va
lódi őszinte és a szerb-horvát nemzet szabad aka
ratán alapuló kiegyezkedés, nem pedig a magyar
horvát kérdésnek akármi módon decretált, látszó
lagos vagy kierőszakolt eldöntése Beust jelszava 
alatt, ki aszlávokat sarokba szoritgatja — mely jel
szó azonban a szerbekre és horvátokra azért nem 
alkalmazható , mivel ezeknek egy kissé nagyobb 
zuguk van, mint a cseheknek a németek torká
ban — : a miniszterelnök úrhoz a következő kérdé
seket intézem: 

„1-ör. A hivatalnokoknak és tanároknak fön-
emlitett elbocsátásai Horvátországban és Szlavó
niában a magyar miniszterelnök tudtával, befolyá
sával vagy jóváhagyásával történtek-e vagy nem? 

„2-or. Ha igen, mivel igazolja miniszter úr 
ezen országgyűlés előtt a kiegyezkedést comprom-
mittáló eljárásokat? 

„3-or. Az október 20-kai királyi leirat az or
szággyűlési és választási rendet illetőleg a minisz
terelnök tudtával, befolyásával vagy jóváhagyásá
val bocsáttatott-e ki vagy nem ? 

„4-er. Ha igen, magára vállalja-e a minisz
terelnök úr a felelősséget a világ és ezen ország
gyűlés előtt ezen octroyért, melyet egy harma
diknak utján eszközlött és mely képes a kiegyez
kedést compromittálni ? és mivel igazolja ezen 
octroyt ? 

„5-ör. Ha pedig nem, hajlandó-e a miniszter
elnök úr a koronának tanácsot adni, hogy október 
20-ikai leiratát visszavonja, hogy mostani horvátor
szági és szlavóniai tanácsosait, név szerint az ideig
lenes kanczellárt és a báni helyettest, kik a koronát 
és a kiegyezkedést közigazgatásilag és államjogi-
leg compromittálták, elbocsássa, és olyan embe-
rakkel helyettesitse, kik a nemzet bizalmát bírják, 
kik a rósz eszközöknek káros következéseit elhárí
tani az őszinte és becsületes kiegyezkedést pedig 

ki fogják eszközölni ?" 
Rad ics ÁkOS j e g y z ő (olvassa Miletics Szve-

tozár harmadik interpeüátióját) : 

„Interpellatio az összes magyar minisztérium
hoz a szerb ügyben. 

„Én ez országgyűlés CXLI. f. évi június 18-
dikai ülésében kérdeztem a magas minisztériumot, 
kész-e az újvidéki képviselő Branovacsky úr inter-
pellatiojára válaszolni,melylyel ez még sokkal előbb 
kérdezte a minisztériumot? szándékozik-e, s ha 
igen, mikor szándékozik az országgyűlésen javas
latot tenni az 1861. szerb congressus határozatait 
és ki vánatait illetőleg ? 

„A belügyminiszter úr méltóztatott válaszol
ni, hogy alig hiszi, miszerint lehetséges lesz ez 
ügyben még azon ülésfolyam alatt indítványt ad
ni be, miután e tárgy fölötte fontos levén, komoly 
megfontolást kivan, hogy tehát csak akkor fog in
dítvány beadatni, midőn az országgyűlés újra ösz-
szeül. 

Két oknál fogva ujitom meg ez ügyet : elő
ször, mivel az országgyűlés újra összeült; másod
szor, mivel, mint a negyvenes nemzetiségi bizott
ság tagja, az albizottságnak velem közlött ada
taiból észrevettem, hogy az 1861. szerb congresus-
nak határozatai mellékletként vannak nyomatva a 
nemzetiségi albizottság munkálatához. 

„Ebből látom és következtetem, hogy az albi
zottság a szerb congressus határozatait egy sor
ba állította a nemzetiségi kérdéssel átalában. 

„Azonban ezt tenni nem lehet. A szerb kivá-
natoknak előnyös történeti alapjok van, a minek 
következése, hogy a szerbeket, ezen alapnál és ál-
talok ezen országnak a törököktől megvédése kö
rül szerzett érdemeiknél, valamint a magyar koro
názott királyok diplomáinál fogva, bizonyos nem
zeti jogok akkor is illetik, ha ez országgyűlés akár
mi oknál fogva nem is emelkednék azon magasabb 
szempontig, hogy Magyarországban a többi nem
zetiségek, a nemzetiségi elv és a nemzetek termé
szeti joga szerint, a nemzetiség fenállására és fejlő
désére oly mértékben adjon biztosítékokat, a mi
nőben azok a szerbektől a históriai jog megsérté
se nélkül meg nem tagadhatók, annál kevésbbé, mi
vel a szerb nemzeti privilégiumok az 1790: 27. t. 
ez. által is annyiban el vannak ismerve, „in quan-
tum fundamentalibus regni legibus non adversan-
tur." 

„De a szerb ügy formai oldalról különös tár
gyalást és eldöntést érdemel és kíván. A szerb 
nemzet eddig nem csak egyházi-iskolái, hanem 
nemzeti-politikai ügyeit is a nemzeti congressuso-
kon tárgyalta és rendezte, igy 1790. és 1861-ben. 

„A congressusokat a magyar királyok hívták 
össze, kik megígérték, hogy az ott hozott határo
zatokat^ mennyiben politikai természetűek lesznek, 
a magyar országgyűléshez fogják fölterjeszteni. A 
most uralkodó és megkoronázott magyar király is 
kegyeskedett 1861-ben mind az egybehívott nem-

27* 
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zeti congressusnak, mind a congressusból kiküldött 
deputationak, mely a congressus határozatait ter
jesztette fel, megígérni, hogy a határozatokat ki-
rályi,vagy alkotmányos stylusban szólva, kormány
javaslatokban fogja a magyar országgyűlés elé 
terjeszteni. Ő felsége 1861-ki, az országgyűléshez 
intézett, legmagasabb királyi leiratában is az or
szággyűlés különös figyelmét a szerb ügyre fordi-
tani kegyeskedett, azon reményben, hogy az or
szággyűlés az illető királyi javaslatot kellő' meg
fontolásra veendi, vagy hogy maga fog ország
gyűlési initiati vajával e tekintetben javaslatot tenni. 

„Mind ebből következik: 
„1-ször, hogy a szerb nemzeti congressus 

nemzeti, politikai tényező, és a nemzet kívánalmai
nak és követeléseinek olyan orgánuma, hogy azt 
se a kormány, se az országgyűlés külön tekin
tetbe vétel és különös tárgyalás nélkül nem hagy
hatja, ha annak határozatait csak ugy mellékesen 
más, habár rokon tárgyhoz csatolni nem lehet. 

„Míg a szerb nemzeti ügy a nemzeti congres
sus határozatainak alapján, amennyiben pedig en
nek határozatai jóvá nem hagyathatnának, más 
congressusok meghallgatásával és megegyezésével 
el nem döntetik, addig a szerb nemzet folyvást 
congressusát fogja egyedüli orgánumának tekin
teni, és nemzeti jogait reclamálni. 

„2-szor. Hogy a kormány, mely ő felségével 
való kiegyezkedés utján keletkezett, köteles ő fel
ségének adott királyi szavát és kötelezettségét a 
szerb nemzet irányában respectálni, a mint ezt 
más ügyekben is tette, hogy tehát köteles a királyi 
szavat beváltani, és, mint maga is megígérte, az 
ülésfolyam alatt az illető javaslatot a ház elé ter
jeszteni. 

„3-szor. Hogy ezen országgyűlés is köteles 
respectálni a szerb nemzetet és annak orgánumát, 
a szerb nemzeti congressust, köteles tehát a con
gressus határozatait is külön és kellő tárgyalás alá 
venni, javaslatot pedig e tekintetben, ha a kor
mány azt a kellő időben nem terjesztene a ház 
elé, oly módon készittetni, a mint azt a fontosabb 
ügyek kívánják, t. i. regnicolaris deputatio által. 

„Én a CXLII . ülésben inditványt tettem, 
hogy ez ügyben regnicolaris deputatio küldessék 
ki, de ez indítvány még nem került napirendre. 

„Föntartva magamnak a jogot ez inditványt 
az országgyűlés előtt megújítani, most ismételve 
csak azt kérdezem a magas minisztériumtól: 

„Hajlandó-e ezen országgyűlési folyam alatt, 
a mint azt a CXLII. ülésben megígérni méltózta
tott, és pedig minél előbb, az 1861-ki szerb con
gressus határozatai s ő felségének 1861-ben átadott 
acták alapján, ezen országgyűlés elé javaslatot ter
jeszteni, és így a szerb nemzetnek adott királyi 
szavat beváltani ?* 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
A tisztelt ház bizonyosan nem fog csodálkozni, ha 
én, legalább mielőtt a tisztelt ház eloszlatná ben
nem azon kételyt, vajon az, a mit hallottam, in-
terpellatio-e vagy nem, az előadottakra mint inter-
pellatiokra nem válaszolhatok. Ezen hosszas és bo
nyodalmas beadványok egyszeri hallásából csak 
kettőt tudtam kivenni : 1-ör azt, hogy a tisztelt 
képviselő úr igen kíváncsi és egyszerre igen sokat 
kérdez (Derültség); 2-or azt, hogy nincs fogalma 
arról, mi az interpellatio. (Elénk helyeslés.) Az ín-
terpellationak czélja nem egyéb, mint szóbeli kér
désre szóbeli választ kapni. Szükséges, meglepeté
sek kikerülése végett, hogy hasonló formájú kér
dések is írásban adassanak be ; de ily Írásbeli kér
désnél is meg kell tartani a szóbeli interpellatio 
természetét, t. i. egyszerűnek és szabatosnak kell 
lennie, hogy a rá következő válasz szintén egy
szerű és szabatos lehessen. (Helyeslés.) Én tehát, t. 
ház, a magam részéről azt tartom, hogy a t. ház 
igen helyesen tenné, ha valamely szabályt állí
tana fel, vagy legalább alkalmilag határozatban 
az iránt nyilatkoznék, mily formákban kell 
az interpellatiokat beadni, hogy tárgyaltassanak. 

Ha a t. ház a most felolvasott beadványo
kat mint interpellatiokat méltóztatik tekinteni és 
nem mint manifestumokat, a mikhez inkább ha
sonlítanak (Tetszés): ez esetben kész vagyok 
azokra, mint interpellatiokra, tüzetesen felelni. 
(Elénk felkiáltások : Nem tekintjük iuterpellatiok-
nak!) Miután azonban a kérdések hozzám intéztet
tek, és én körülbelül kivehettem, mi foglaltatik 
azokban, mégis bátor leszek azokra — nem tekint
vén azokat rendes interpellatioknak, hanem esetleg 
előkerült tárgyaknak — legalább tájékozólag né
hány szóval válaszolni. (Halljuk! halljuk!) 

Az első kérdés a Germania esetére vonatko
zik. E tekintetben a külügyi minisztérium nem 
várta be — és igen helyesen — a tisztelt interpel
láló úr fölszólalását, hanem e tárgyban vizsgálatot 
rendelt e l , melynek eredményét természetesen be 
kell várni. Annyi kétségtelen, hogy az illető 
konzul némileg el látszott feledni azon zászlónak 
méltóságát és tekintélyét, mely minket is kifelé 
képvisel és mely a mi kereskedelmünket is ótal-
mazza. E részben tehát annyit mondhatok, hogy a 
külügyminisztérium részéről a vizsgálat már el 
van rendelve és annak eredménye bizonyosan a t. 
háznak is tudomására fog hozatni. Nem tarthatom 
föladatomnak a fölhozott egyes állitások alapossá
ságára kiterjeszkedni, és a t. ház természetes
nek fogja találni, ha az interpelláló urat nem kö
vetem azon kérdések terére, vajon mi fog Midhad 
pasával történni és vájjon a török birodalom fön-
állhat-e avagy nem ? (Elénk tetszés.) 

A mi az interpelláló urnák Horvátországra 
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vonatkozó kérdését illeti, azt t. i., vajon magára 
vállalja-e a magyar kormány — ez a kérdés ve
leje, ha jól fogtam föl — a felelősséget azért, a mit 
egy harmadik által tétetett : ezen kérdés már ma
gában foglalja a választ is, azt t. i., hogy azért, a 
mit — mint a t. képviselő úr monda — egy har
madik tett, a forma szerinti és alaki felelősséget 
magára nem vállalhatja, de annál szivesebben osz
tozik a kiadott rendeletek erkölcsi felelősségében. 
(Tetszés.) Hogy a kormánynak e kérdésben nincs 
szabatos állása, és hogy nincs azon szerencsés hely
zetben, hogy nézetei iránt, melyek bizonyosan nem 
az elnyomatás, nem az alárendeltség, hanem az 
egyenjogúságra és a szabadságra vannak alapítva 
(Elénk helyeslés), alakilag és formaszerüleg is ma
gára vállalhassa a felelősséget, annak okai épen 
azon irányzatok, melyek az országgyűlésnek és a 
kormánynak előzékeny lépéseit hasonló fölfogás
sal, mint ez a t. képviselő úr előadásában nyilvá
nult, ismételve visszautasították. Azt hiszem azon
ban, jogosan adhatok kifejezést abbeli meggyőző
désemnek, hogy ezen felfogás igen elszigetelt (ügy 
van!), és hogy talán azon hivatalnokok érdekével 
lehet összekötve, kiknek elmozdittatását oly nagy 
sérelemként tüntette fel az interpelláló képviselő 
ur. (Tetszés.) Horvátországnak igen is nagy több
sége bizonyosan át fogja látni, hogy Magyaror
szág, mint ez az országgyűlés határozataiból mal
is kiderült, nem akarja Horvátország elnyomatá
sát, nem akarja alárendeltségét, hanem oly politi
kát kivan követni, mely bizonyosan viszhangra 
és elismerésre fog találni. (Hosszan tartó élénk he
lyeslés.) 

A harmadik, t. i. a szerb congressus kérdé
sére nézve, megvallom, nem tudom, mit akart a t. 
képviselő úr, mert ezt is oly hosszadalmas alakban 
terjesztette elő, hogy a kérdés velejét kivennem nem 
lehetett. Csak annyit mondhatok, hogy a kormány 
részéről a belügyminiszter ur már kijelentette, 
hogy, a mint alkalom nyilik és a mint a teendők 
megengedik, a szerb congressus ügyében az or
szággyűlés elé javaslat fog terjesztetni. (Elénk he
lyeslés.) 

MiéetiCs SzvetOZár: T. ház! Nem látom ma
gamat megnyugtatva és fentartom magamnak más
kor válaszolni. (Zaj. Folkiáltások: Nem lehet!) 

E l n ö k : A királyi ügyek igazgatója, mint 
közvádló jelentése tárgyában kiküldött bizottság 
jelentése fog fölolvastatni. 

H o r v á t h LajOS e lőadó (fölolvassa a je
lentést. x) 

E l n ö k : E tárgyban Böszörményi László kép
viselő úr is adott be egy nyilatkozatot. 

') Lásd ax Irományok 156-dik számát. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa Böszörményi 
László nyilatkozatát.l) 

E l n ö k : A bizottság jelentése, és ha a t. ház 
kívánja, a felolvasott nyilatkozat is, ki fog nyo
matni és a ház tagjai közt ki fog osztatni. (He
lyeslés.) 

Várady Gábor: T. képviselőház! Ezen kér
vénynek három része van. A két első rész vonat
kozik a kir. ügyek igazgatója, mint közvádlónak 
azon két rendbeli kérelmére, melyekre nézve aki
küldött bizottság véleményes jelentést még nem 
terjesztett a képviselőház elé, a harmadik rész pe
dig vonatkozik a bizottságnak már most beadott 
véleményes jelentésére. Tehát nem lehet ezen kér
vényre azt határozni, hogy az egész terjedelmében 
kinyomassék és szétosztassák; hanem a kérvény 
azon része, mely a bizottságnál fekvő' munkálatra 
vonatkozik, azon bizottságnak adassék ki. mert 
még a bizottság erre nézve nem véleményezett. A 
kérvény azon része pedig, mely a szóban forgó 
tárgyra vonatkozik, mindenesetre kinyomandó 
és kiosztandó. 

BÓnis S á m u e l : T. képviselőház! Vélemé
nyem szerint az egész nyilatkozatot ki kell nyo
matni, és mind a képviselők közt kiosztani, mind 
pedig azon bizottsághoz, mely a másik két pontra 
nézve még véleményt nem adott, áttenni. (Helyeslés) 

Horváth L a j o s : T. képviselőház! Miután 
Böszörményi László képviselőtársunk ezen nyilat
kozatában azt jelenti ki, hogy azon két esetre néz
ve nem kívánja a mentelmi jogot igénybe venni : 
azt hiszem, erre nézve a ház rögtön határozhatna. 
(Ellenmondások.) 

E l n ö k : Tehát Böszörményi úr nyilatkozata 
is ki fog nyomatni s a t. képviselő urak közt szét 
fog osztatni, valamint a bizottság jelentése is. (Föl
kiáltások : Tűzessék ki napirendre!) A napirendre 
nézve fogok javaslatot előterjeszteni. A központi 
bizottság e héten el lesz foglalva az osztályok je
lentéseivel, ennélfogva legczélszerübbnek látnám, 
ha a t. ház helyeslésével találkoznék, hogy ezen 
ügy .tárgyalására a jövő hétfő tűzessék ki. (He-
lyeslés) 

G h y c z y K á l m á n : Tisztelettel kérem t. el
nök urat, méltóztassék ugy intézkedni, hogy a bi
zottságjelentését, valamint Böszörményi képviselő 
úr nyilatkozatát a képviselőház tagjai holnap már 
kinyomatva megkaphassák. (Helyeslés.) 

Horváth L a j o s : T. ház! a kir. ügyek igaz
gatója, mint közvádló által beadott második kér
vény kinyomatását a t. ház még nem határozta el. 
(Folkiáltások : Az is kinyomandó!) 

E l n ö k : Tehát ezen iratok ki fognak nyo
matni és holnap délelőtt szétosztatni. 

1.) Lásd az Irományok 157-dik számát. 
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Az ülés folyama alatt Miletics képviselő úr 
írásban egy indítványt adott be Böszörményi kép
viselő úr sajtóügyére vonatkozólag. Ez is fel fog 
olvastatni. 

Dimitrievics Milos és Gajzágó Salamon 
j e g y z ő k (fölváltva fölolvassák Miletics Szvetozár in
dítványát) : 

„Indítvány Böszörményi sajtóper-ügyében 
Kossuth váczi levele miatt. 

„Azon meggyőződésből, hogy ez országgyű
lés azon esetekben is, melyekben e ház valamelyik 
tagja szavaiért vagy tetteiért vádoltatik, melyeket 
nem mondott vagy nem tett, minden nemzeti kép • 
viselő hivatva van nem ugyan bírája, de megbi-
rálója lenni, vajon azon szavak vagy tettek képe
zik-e valamely bűntett vagy vétség tárgyát, azaz, 
azon tett büntetendőnek van-e a sajtó- vagy köz
törvény szerbit megjelölve: mivel különben az 
országgyűlés, ha ezt nem tehetné, csak a törvény
széknek „unterlegte Post" volna, a képviselők im
munitása illusorius volna, mert ez immunitásnak 
épen oly ügyekben van jelentősége, melyek a ház 
ítélete alá nem esnek ; 

„Azon oknál fogvs, hogy a közvádló a sajtó
törvény 6. §-ára hivatkozik, mely igy szól: „Ki a 
magyar szent korona alá helyezett terület tökéle
tes álladalmi egységének, ki a sanctio pragmatica-
nál fogva megállapított s az uralkodóház közösségé
ben létező birodalmi kapcsolatnak tettleges fölbon
tására izgat, ki az alkotmány erőszakos megváltoz
tatására és a törvényes felsőség elleni engedetlen-
ségre lázit s bűnök elkövetésére hiv fel és buzdít, 
négy évig terjedhető fogsággal és 2000 frtig emel
kedhető büntetéssel fog büntettetni;" 

„Tekintettel arra, hogy a közvádló a vád tár
gyát Kossuth váczi levelének azon helyében ke
resi, mely igy szól: „Igaz, és nem újságot mondok, 
mert hirdettem azt ezernyi ezerek hallatára két vi
lágrészben éveken át, igaz, én az osztrák ház ural
mát hazám függetlenségével s önállásával incom-
patibilisnak hiszem;" 

„Tekintettel arra, hogy e szavakban nem ta
láltatik tárgy, mely a sajtótörvény 6. §-nak csak 
azon helyére vonatkozhatnék, a hol mondatik: 
„Ki a sanctio pragmaticánál fogva megállapított 
s az uralkodóház közösségében létező birodalmi 
kapcsolatnak tettleges felbontására izgat ;" a vá
czi levél fenemiitett- szavaiban pedig nincs izgatás, 
annál kevésbbé pedig tettleges felbontásra való iz
gatás, hanem bennök csak ezen kapcsolat ösz-
hangzása vagy össze nem hangzása az ország füg
getlensége és önállása fölött mondatik ki a véle
mény ; 

„Tekintettel továbbá a r ra , hogy a vélemé
nyek véleményekkel és okokkal nyilván és sajtó 
utján czáfolhatók meg és igy czáfoltatnak is, és 

hogy a sajtó ily alkalomkor sebeit legjobban ma
ga gyógyíthatja; hogy a magyar sajtótörvény 
nyilvános szavai, valamint értelme és szelleme mu-
tatják ;hogy hasonló sajtóvétségben és kihágásokban 
a súly egy részről az izgatásra, felhívásra és lazí
tásra, más részről pedig tettlegességre és erősza
kosságra fektettetik} 

„Azon oknál fogva, hogy az egész sajtósza
badság illusorius volna, ha a törvényszék a véle
mények felett is ítélne, különösen akkor és ott, 
hol és mikor, a tettre való izgatás nélkül, a tett 
megkísérlése nélkül, és végre a tett elkövetése nél
kül, a törvény által büntetendőnek nem rendeltet
nek ; 

„Tekintettel arra, hogy a bűnügyekben még 
a körülmények sem eszközölhetik azt, hogy a vá
dolt szavakban vagy tettben oly valami legyen, 
mi azon szavakban vagy tettben magában véve 
nincs ; 

„Tehát tekintettel arra , hogy ez esetben 
nincs tárgy, és hogy a bűntettnek vagy vétségnek 
nincs tárgyias alapja ; 

„És tekintet nélkül arra, hogy a közvádló 
nem közölte az egész levelet, melynek tudása jogi
lag nem tételezhető fel; tekintet nélkül arra, hogy 
azon levélben nem is lehetnek nyomósabb helyek, 
mint a fölhozottak, mert azok is fölhozattak volna; 
és végre tekintet nélkül arra, hogy meg sem ki-
sértetett Kossutbot a törvényszék elé idézni, ki kü
lönben nyilatkozott, hogy azon levélnek közzété
tele az ő tudtával és akaratával történt: föltétlenül 
inditványozom : 

„Hogy a közvádlónak a bűntett vagy a vét
ség tárgyilagosságának hiányosságánál fogva ne 
engedtessék meg sajtóperi vizsgálatot indítani 
Böszörményi László nemzeti képviselő ellen, és 
hogy mellőzve a közvádló kivánatát, az országgyű
lés a napirendre térjen át." 

Somss i ch P á l : Indítványt tenni minden kép
viselőnek joga van, de indítványát a házszabályok 
szerint tartozik előterjeszteni. A ház szabályainak 
35. §-a pedig ezt mondja : „Elérkezvén a fölvételi 
idő, az indítványozó kifejti indítványát, és a ház 
szavazás utján elhatározza, ha vajon az indítvány 
tárgyalás alá vétessék-e vagy ne ." A midőn e 
tárgy napirendre ki lesz tűzve, lett volna helyén 
ez indítvány indokolása, mert ez az egész tárgya
lásra vonatkozik, nem pedig uj indítvány. Kérem te
hát az egészet akkorra halasztatni, a mikorra a 
tárgy napirendre van kitűzve. 

Madarász József: T. ház! Nem fogadhatom 
el t. előttem szóló képviselő urnák a ház szabályain 
alapuló okoskodását. 

Somssich Pál: Ugy is tudom! 
Madarász Józse f : El nem fogadhatom elő

ször azért, mert ugy emlékszem, hogy e tárgy már 
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hétfőre napirendre ki is van tűzve; tehát ha még 
állna is a t. képviselő urnák a házszabályokból fel
olvasott szakasza, ki levén tűzve a tárgy napirend
re, és ez indítvány, a mint én látom, csakugyan tö
kéletes összefüggésben levén a már napirendre 
kitűzött tárgygyal : már a képviselő űr saját okos
kodása szerint is igen helyén van az indítványnak 
an apirend kitűzése utáni beadása. Másodszor szabad 
legyen még — ezt mellőzve — az én magánvé
leményemet nyilvánítanom, hogy oly indítványra 
nézve, mely nincs összefüggésben azon tárgygyal, 
melyet napirendre kitűzött vagy bizottsághoz 
utasított a ház, tökéletesen osztom Somssieh kép
viselő urnák a házszabályokból levont okoskodá
sát. Azonban e tárgyra nézve ismét azt vagyok 
kénytelen nyilvánítani, hogy ez a bizottság véle
ményére beadott ellenvélemény. Amannak tárgya
lása már ki van tűzve napirendre; de épen azért, 
én ugy hiszem, a t. háznak nincs érdekében, 
hogy e tárgy, mely összefüggésben van a tárgy
gyal, ne nyomassék ki szintúgy és ne adassék ki 
a képviselőknek a végből, hogy ha helytelensége
ket foglalna magában, azokat, ha helyes érveket 
tartalmaz, ezeket megfontolhassák. 

Egyébiránt szabad legyen néhány szót felel
nem Somssieh Pál képviselő úr azon nyilatkoza
tára, mely szerint tudja, hogy nem osztozom vé
leményében. Ismételve azt mondom, hogy a t . kép
viselőháznak többsége és bölcsesége határoz min
denben ; de egyúttal legyen szivei ezen bölcseség 
és többség akkor, midőn nem lehet tagadni, hogy 
az indítvány másra vonatkozik, mint azon tárgyra, 
a mely napirendre van kitűzve, akkor az ilyen el
lenvélemény kinyomatását nem akadályozni meg. 
S azért én ennek kinyomatását kérem, mert ugyan
ezen tárgy úgyis hétfőn fog tárgy altatni. 

Zsedényi Ede : T. képviselőház! Nem he
lyesen fogta föl az előttem szóló t. Madarász kép
viselő Somssieh Pál barátom ellenvetését. Somssieh 
tagtársunk nem azt mondotta, hogy nincs össze
köttetésben, hanem azt mondotta, hogy a ház sza
bályának 35-dik szakasza szerint csak indítványt 
kell tenni, de motivatiot csak akkor lehet előadni, 
midőn az inditvány tárgyaltatik. Ha a t. képvi
selő úr el fogja olvasni a ház szabályának ezen 
§-át, látni fogja, hogy itt egyátalában a ház sza
bályai szerint nem volt fölhatalmazva Miletícs tag
társunk e tárgyban egy árkusokra terjedő motiva-
tioval ellátott indítványt adni be, hanem csak in
dítványt tenni s akkor motiválni, mikor az ország
gyűlésen fogjuk tárgyalni. Nem akarom okadato-
lással terhelni a t. házat, hogy miért van ez így ; 
de kérdem , ha minden képviselőnek meg fogjuk 
engedni, hogy, midőn indítványt tesz, mindjárt 
árkusokra, órákra terjedő dissertatiot tegyen, hová 
fog vezetni a tárgyalás ? Vélekedésem szerbit a 

házszabályok értelmében tisztán az inditványt kell 
tenni és magát az inditványt kell kinyomatni, nem 
a motivatiot, mert ez a ház szabályaival ellenke
zik. {Helyeslés a középen.) 

BÓnis S á m n e l : T .ház ! A ház szabályainak 
azon pontja, mely azon jogát írja körül az indítvá
nyozónak, hogy t. i. ő indítványa mellett még ok-
adatolását is előadhatja, koránsem azt teszi, hogy 
az indítványt okadatolva ne lehetne előadni, mert 
az inditványt lehet is, sőt joga is van az indít
ványozónak indokolva előadni. (Felkiáltások a 
jobb oldalról: Nern áll!) De igenis,* és hivatkozom 
a házszabályokra, hivatkozom az országgvülési 
irományokra: tessék megolvasni, ott elég okada-
tolt inditványt találni. {Zaj, Ellenmondás.) Nem 
engedem magamat félbeszakasztatni. A dolog most 
hogy áll ? Böszörményi perbe fogása iránt a köz
vádló a ház elé járult engedélyért. E tárgyban 
kiküldetett egy bizottság véleményadás végett ; 
a bizottság véleményét a ház elé terjesztette; ezzel 
ellenkező véleményt tesz a ház egy tagja a ház 
asztalára indítványként. Igen természetes dolog, 
hogy a kettőt együtt kell tárgyalni. Abban töké
letesen igaza van Somssieh tagtársunknak, hogy 
midőn az indítvány napirendre kerül, s az indit
vány az indítványozó által okadatoltatik, akkor a 
háznak van joga a fölött határozni: vajon az in
ditványt tárgyalja-e? s azt elfogadja-e vagy nem? 
Ez azonban ki nem zárja azt, hogy az indítvány 
ki ne nyomassék és szét ne osztassák. Vélemé
nyem szerint tehát ezen inditványt ki kell nyo
matni s a ház tagjai között ki kell osztatni, napi
rendre a másikkal kitűzni, sakkor a ház többsége 
fog a fölött határozni, kivánja-e a ház az indit
ványt tárgyalni vagy félre tenni? 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Tisztelt képviselőház ! Igen tisztelt képviselőtár
sam Bónis Sámuelnek a házszabályok szerint tel
jesen igaza volna akkor, ha oly inditvány tétetett 
volna a ház asztalára, mely a már napirendre ki
tűzött vagy kitűzendő tárgygyal semmiféle rokon
ságban nem áll. I ly esetben a házszabályok 34-ik 
szakasza szerint a képviselőháznak bármely tagja 
bejelenti az indítványt, a ház a kinyomatást elren
deli s ezt meg sem tagadhatja. Erről szól a 34-ik 
szakasz. A 35-ik szakasz pedig arról rendelkezik, 
hogy midőn a fölvételi idő elérkezik, akkor szóval 
motiválhatja az indítványozó indítványát, s a ház 
határozhat az iránt, mikor akarja az inditványt 
napirendre kitűzni. Ez oly indítványról szól, mely 
egy más, szőnyegen lévő tárgygyal semmi össze
köttetésben nincs. De ha oly tárgyra vonatkozik 
az inditvány, mely már napirendre van kitűzve, 
akkor a parlamentális szokás szerint egészen más 
eljárásnak van helye. Ha az indítványozó, ez eset
ben Miletics, ellenkező véleményben van a kikül-
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dött bizottsággal, s ellenkező véleményt akar be- i 
adni azzal, mely a bizottság jelentésében foglalta- i 
t ik : akkor ő vagy amendement, módositványt 
nyújt be, és ez mint módositvány targyaltatik, ! 
tehát bejelenti akkor, midőn a tárgy napirendre 
van kitűzve; vagy pedig napirendre térést indít
ványoz. Ehhez ismét joga van bárkinek a 46. §. 
szerint. Ez a parlamenti szokás; de azt mondani, 
hogy ha a jelentés kinyomatik, akkor az ellenvé
leményt is ki kell nyomatni: ez absurdumokra ve
zetne. Ha a háznak lehet 20—30—40 tagja, a 
kik a bizottság véleményétől eltérő módositványt 
fognak javaslatba hozni: hát ezeknek módositványa, 
elleninditványa előre kinyomassék? Ennyire nem 
lehet a parlamenti szokásokat a rendes kerékvá
gásból kizökkenteni. Nézetem ennélfogva e tárgy
ban az, hogy miután az indítvány oly tárgyra 
vonatkozik, mely jövő hétfőre napirendre van ki
tűzve: csak akkor állhat az egyes képviselőknek 
jogában e tárgyban módositványt adni be, vagy 
pedig napirendre térést indítványozni. (Helyeslés.) 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! Vall
juk meg az igazat: ez parlamenti taktika. Miletics 
képviselő úr ellenvéleményét inditványkép adta 
elő s azt az összes tagoknak figyelmébe ajánlotta. 
Az ismét parlamenti taktika, hogy ezen inditvány 
ne tárgyaltassék akkor, midőn a legfontosabb rész, 
t. i. Böszörményi kiadása vagy kinem adása tár
gyaltatik. (Nagy zaj.) Hiszen a ház többsége ha
tároz, és ha a tizes bizottság véleménye fogadtatik 
el, ez esetben a beadott inditvány megbukott; ha
nem hogy korlátoztassék valakinek inditványo-
zási joga, vagy, mint t. miniszterelnök úr méltóz
tatott indítványba hozni, hogy t. i. az interpella-
lási jog is annyira korlátoztassék, hogy a ház ha
tározza el, hány sorból, hány árkusból és minő 
modorban tétessék az : (Zaj) bocsánatot kérek, igy 
végre oda jutnánk, hogy meghatároztatnék, mily 
terjedelmű indítványt lehet tenni. Némelyek azt 
mondják, hogy az indítványt most motiválni nem 
lehet, hanem csak akkor, midőn a tárgy napi
rendre kerül. (Nagy zaj.) Az interpellationalis, a 
kérvényezési, az inditványozási jognak oly korlá
tozása volna ez, mely az eddigi házszabályokkal 
és a százados parlamenti gyakorlattal ellenkezik. 
Hiszen előadó úr épen Böszörményi László mos
tani nyilatkozatát is vissza akarta utasitani a tizes 
bizottsághoz. E tárgy már annyira ki van fejtve, 
és én lelkemből örültem neki , és alig vártam, 
hogy meritorialiter intézkedjünk felette. Voltak, a 
kik az egész ügyet Böszörményi ügyének veszik, 
kik azt mondották, hogy a másik két ügy elesik, 
mert Böszörményi maga is bíró elé akar állni; 
én azt mondom, hogy ez nem Böszörményi, ha
nem a ház ügye, ez országos ügy, és ha Böször
ményi kimondja: ennem fogadom el, mert engem 

annyival inkább érdekel, minthogy törvényünk 
nincs ez iránt, csak most fog a dolog lényegesen 
tárgyaltatni. Azt mondom tehát, Miletics indítvá
nya nyomassák ki, osztassék ki. Ez nem fogja a 
dolog elhatározását se előre, se hátra mozdítani. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

K e r k a p o l y Káro ly : Tisztelt ház! Én ré
szemről kénytelen vagyok kifejezni abbeli meg
győződésemet, hogy inditvány jellemével ruházni 
fel oly dolgot, mely a maga természeténél fogva 
nem inditvány, hanem egy, napirendre kitűzött 
tárgy feletti vitához tartozó egyéni nézet, nem en
gedheti meg a ház. Nem engedheti meg épen 
azért, mert az indítványnak és az indítványozónak 
oly előjogot adott, melyet megtagad az egyszerű 
véleménynyilvánítástól. Mi a fenforgó tárgy ? A 
kiküldött bizottság véleménye. Ezen véleményhez 
hétfőn hozzá szólunk. Egyik azt mondja: én ugy 
vélekedem, mint a bizottság; másik: én más véle
ményen vagyok, mint a bizottság. Ilyen lesz Mile
tics képviselő úr is, és ekkor mindegyik indokolni 
fogja a maga egyező vagy eltérő nézetét. Miletics 
képviselő úr már most előre indokolja indítványát. 
Kérdem, miért kellene nekünk Miletics képviselő ur
nák megengedni ezt: csakazért-e, mert neki tetszik 
indítványnak nevezni, a m i nem inditvány? (Ugy 
van!) Miért adjunk Miletics urnák ily előjogot ? Kér
dem, hogy áll a dolog ? A bizottsági tagok közöl ha 
van egy vagy több följogosítva arra, hogy külön 
véleményt adjon be, melyet a ház kinyomat, s a 
tagok közt szétosztat: e joggal birnak a bizottság 
tagjai, de senki más. Mindenki véleményét a 
házszabályok értelmében a tárgyalás alkalmá
val fogja kifejteni, akár egyező az a bizott
ság jelentésével, akár eltérő attól; ki fogja pedig 
fejteni szóval, rnert Írásbeli véleménynyilatkozatot 
tiltanak a ház szabályai. Ha a szóban forgó indit
vány kinyomatnék, ez a házszabályok kettős kiját
szását vonná maga után. Ennek egyik neme az 
volna, hogy az illető a szóbeli nyilatkozás kötele
zettsége alól fölmentené magát ; a másik kijátszás 
az volna, hogy az illető előzetesen jelentené ki a 
tárgy mellett vagy ellen véleményét, mielőtt a na
pirend bekövetkezett volna. Harmadszor végre 
ezen kétnemű viszály oly előnyhöz juttatná az il
letőt, mi őt nem illeti meg, t. i. azon joghoz, hogy 
kétszer szólhatna; sőt ha már most, midőn indítvá
nyát teszi, azt nem csak egyszerűen kijelenti, ha
nem indokolja is, háromszoros előnyben részesül
ne : szólna ugyanis először, midőn indokolná; má
sodszor, midőn a tárgy napirendre kerül (holott 
neki egyszer és nem előbb, mint midőn a dolog na
pirenden van, volna szabad szólani); és szólana vég
re harmadszor befejezésül. Az indítvány természe
tét ajánlom a tisztelt ház figyelmébe. Az inditvány 
czélja az, hogy sikeresitése által napirendet kap-
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jon. A fönforgó tárgy már napirendet kapott. Ezen 
tárgyban az indítvány czélja csak egyező vagy 
ellenkező vélemény nyilvánítása lehet, és ezt annak 
idején és annak módja szerint kell előterjeszteni. 
(Átalános helyeslés.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Az előttem szóló által 
elmondott philippika igen helyes ; {Nagy zaj) és ha 
most akarnók e gyakorlatot először alkalmazni és 
nem sértettük volna meg e részben a házszabályo
kat, nem szólanék. (Fölkíáltások : Nem sértettük 
meg!) Hivatkozom Tisza Kálmánnak a honvédügy
ben beadott indítványára, melyről az elnök úr eze
ket mondotta: „Amúgy is adatott be e részben in
dítvány, tárgyaljuk tehát Madarászét is." Mi tehát 
csak a régi gyakorlatra hivatkozunk; különben e 
kérdés nem érdemli meg, hogy hosszasan vitatkoz
zunk fölötte. 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház kinyomatni vagy 
nem ? (Fölkíáltások : Nem !) Méltóztassanak azok, 
kik nem kívánják kinyomatni, fölállani. (Megtörté
nik.) A többség azt kívánja, hogy ne nyomas
sák ki. 

Még egy rövid kérésem van a t. házhoz. Az 
Edelspacher-féle gyűjtemény megvétele tárgyában 
kiküldött bizottság tagjai részint elhaltak, részint 
megszűntek képviselők lenni. Azt vagyok bátor 
ajánlani, hogy Pulszky Ferencz képviselő úrhoz 
még Pobóczky Ignácz képviselő választassák meg. 

; (Fölkiáltások : Elfogadjuk.1) Ennélfogva e bizott-
! ságba még Dobóczky képviselő úr választatik. 

A jövő ülés hétfőn reggel 10 órakor fog tar
tatni. 

Az ülés végződik d. u. 11/i órakor. 

CLXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. november 18-dikán 

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

Tárgyai : Bemutattatnak : Vrabély György panasza a szempezi választás ellen ; Sornogymegye kérvénye vasúti ügyben ; 
Vörösmart ref. egyházáé 1848-beli kölcsöne megtérítéseért; Poborella és Helpa községeké úrbéri ügyben ; Kornboffer Károlyé díja 
megállapítása s terve megvizsgálása i r án t ; a Dimovics Konstantin panasza az újvidéki törvényszék elleD ; Zudor Zsigmond kérvénye 
föluientése iránt a katonáskodás alól; Knezevics Gergely panasza a n. sz. miklósi jegyzőválasztás ellen ; Forró Miklós, Albert János és 
Tamás kérvényei 1849-bel i káruk megtérítéséért; Vezér Nándor sókezelési terve. A ház a királynénak, neve napja alkalmából, sze-
rencsekivánatait nyilvánítja. A váczi levél miatti sajtópör Böszörményi László ellen megengedtetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Horvát Boldizsár, Miké Imre gr., Wevckheim 
Béla b.; később Gorove István. 

j 
Az ülés kezdődik d. e. 10'i/i órakor. 

\ 
E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Gajzágó I 

Salamon fogja vezetni, a szólani kívánók neveit j 
Dimitrievics Milos és Horváth Lajos fogják je
gyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hite-
lesitteini. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a nov. 
13-kán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Vrabély György pozsonymegyei 
szempezi kerületi volt követjelölt ifj. Zichy József 
gr. országgyűlési képviselővé történt megválasz
tását megsemmisíttetni és 770 frt. kárpótlás fize-

KÍPV. H. STAPLÓ. 1 8 6 % . v . 

tésre szoríttatni kéri. Az állandó igazoló bizott
sághoz utasittatík. 

Somogy megye közönsége a buda-fiumei, al
föld-fiumei, szerencs-szigeti és garanvölgyi vasút 
vonalakat pártoltatni kéri. 

Baranya megyébe kebelezett Vörösmart köz
ség ref. egyháza elöljárói az 1848-ik évben kölcsön 
adott 1550 frt. (ezüst) országos segélypénzt visz-
szatérittetni kérik. 

Gömörmegyebeli Pohorella és Helpa köz
ségek elöljárói, a nevezett községek és volt a földes 
uraság közt létrejött tagosztály folytán legelő-
illetményökben és erdeik szabad használatában 
szenvedett sérelmeiket, ugy az örökváltsági öszveg 
és kamatai sulvos voltát panaszolván, azokat a 
méltányosság alapján elintéztetni kérik. 

Kornboffer Károly pesti lakos a lánczhid-
28 



218 CLXXV. OESZÁGOS ÜLÉS. (No*. 18. 1867.) 

társulat kivánságára előterjesztett és most is gya 
korolt kezelési módszer diját e társulat irányában 
megállapittatni és ujabb terve megvizsgáltatását 
kéri eszközöltetni. 

Dimovics Konstantin, mint neje meghatalma
zottja, az újvidéki törvényszék által hozott sérel
mes ítéletből származó megkárosítását megszün
tetni kéri. 

Zudor Zsigmond Torda megye Pókakeresztur 
községbeli lakos, a 63. számú gyalog ezredbe beso
rozott közkatona, a katonakötelezettség alóli felmen
tését kéri eszközöltetni. 

Knezevies Gergely s társai torontálmegyei 
szent - miklósi lakosok Buóez János főbiró által a 
jegyzőválasztásnál elkövetett részrehajlást és visz-
szaéléseket panaszolván, őt az 1832/6 IX. t. ez. §. 
szoros megtartására utasíttatni kérik. 

Forró Miklós Kolozs megye Faragó község
beli lakos az 1849-ben a magyar hadseregi észére 
kiszolgáltatott 570 véka búzát méltányos áron 
megtéríttetni kéri. 

Albert János és Tamás csik-szent-mártoni 
lakosok a muszka tábor által az 1849-ik évi had
járat alatt Albert Ignácztól erővel elvett 4 ökör 
400 frtnyi árát megtéríttetni kérik. 

Mindezek a kérvény i bizottsághoz utasíttatnak. 
Vezér Nándor váczi lakos a postán küldött 

hozzám egy irományt a só czélszerü kezelésére 
nézve, mely véleményem szerint azon formában, 
melyben beadatott, semmi esetre el nem fogadható, 
mert indítványnak czimezi. Nem tudom, mint kér
vényt el akarja-e a t. ház fogadni? (Helyeslés.) 
Ennélfogva nem mint indítvány, hanem mint kér
vény elfogadtatik és a kérvényi bizottsághoz 
utasittatik. 

T. ház! Holnap felséges asszonyunknak neve 
napja lesz: hiszem, a t. ház akaratával találkozom, 
midőn a minisztériumot fölkérem, hogy a ház sze-
renesekivánatát ő felségének bejelentse. (Lelkes 
helyeslés.) 

Napirenden van a tizes bizottságnak a köz
vádló kérvényeire nézve beadott jelentésének tár
gyalása. Jegyző urak föl fogják az irományokat 
olvasni. 

Gajzágó Salamon, Horváth Lajos és 
Dimitrievics Milos jegyzők (fölváltva fölolvas
sák a 146, 150, 151, 152, 155, 156 és 151 számú 
•irományokat.) 

Nyáry P á l : T. ház! (Halljak^ Azon ügy, 
melyre nézve moat a tizes bizottság indokolt véle
ményes jelentést terjeszt a ház elé, közérdekelt-
séget keltett már akkor, midőn az a köüvTádló 
részéről a ház elnökéhez intézett és itt felolvasott 
kérvény alakjában jelent meg először. Az érde
keltség ez irányban azóta nem fogyott, de növe
kedett éő méltán fokozódott azon tény által, 

miszerint már többé nem egy, hanem három ily
nemű kérvény fekszik a ház asztalán. 

Azt hiszem, t. ház, mindenikünk belátja, hogy 
itt nem a pártok, hanem magának a képviselőtestü
letnek, sőt, többet mondok, magának az összes tör
vényhozó testületnek legszentebb érdekei forognak 
kérdésben, azon testületéi, mely tisztelt barátom 
Soinssich Pál szavai szerint is megosztva gyakorolja 
a nemzet souverain jogát a koronával; mindenki 
belátja, ugy hiszem, azt is, hogy egy nagy hord
erejű feladat vár reánk, melyet meg kell oldanunk 
s hozandó határozatunk által ugy oldanunk meg, 
hogy mind a képviselő testületnek függetlensége, 
sérthetlensége és, hozzáteszem, méltósága fen-
tartassék, de egyszersmind az állani s az érdekelt 
felek törvény biztositotta jogigényeinek is lehe
tőleg elég tétessék. 

•Részemről osztozom azok nézetében, kik azt 
hiszik, hogy e kérdésben annál határozottabban kell 
eljárnunk, mert kétségtelen az, hogy ebbeli eljárá
sunk előzetes esetnek fog tekintetni; és ennélfogva 
helyeslem, hogy a tizes bizottság jelentésében 
előre bocsátotta magokat a biztosítékokat a tör
vényhozó testületnek jogaira átalában, és külö
nösen a tagok mentelmi jogára nézve, és csak 
aztán tért át az alkalmazásra. Ennek fonalain én 
is kát részre osztom észrevételemet az előttünk 
fekvő javaslatra nézve: először szólni fogok átalá-
nosan azon módról, melynek alakjában válhatnak 
csak a jelentésben foglalt érdeklett biztosítékok 
valósággá ; másodszor szólok arról, van-e elegendő 
ok arra. hogy a t. ház a közvádló részéről köve
tett eljárásra képviselőtársunk Böszörményi László, 
mint felelős szerkesztő ellenében engedelmet adjon. 

A mi az első pontot illeti, szóról szóra elfo
gadom mindazt, a mit ide vonatkozólag a bizott
ság mond; csak abban különbözöm, miszerint én 
egy önálló határozatban kívánnám az itt előre bo
csátott két pontot kifejezni, t. i. 

1) hogy a mit az országgyűlési tag, mint 
olyan, a házban és a házon kivül mond vagy tesz, 
azért csak az országgyűlés, és pedig annak azon 
háza által vonathatik feleletre, melyhez tartozik; 

2) hogy a mit az országgyűlési tag nem mint 
olyan, és nem törvényhozói hivatásának gyakor
lása közben mond vagy tesz, azért csak a ház en
gedelmével áliíttathatik biró elé, csak a ház enge
delmével vonathatik közkereset alá, s a tetten-érés 
esetét kivéve, csak a ház előleges engedelmével 
zárathatik el. 

Ezen határozat, t. ház, az én véleményem sze
rint semmi egyéb, mint a független, a sértetlen 
törvényhozó testületnek e részbeli teljhatalma és 
méltósága öntudatában tett ünnepélyes nyilatko
zata. Ha ez igy van, akkor már magából a dolog 
természetéből foly, hogy az nem lehet egy hatá-
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rozatnak indoka, és nem lehet egy határozatnak 
appendixe. Annak önállónak kell lenni. 

A mi ezen nyilatkozatban vagyis inkább ha
tározatban foglalt teljhatalomnak gyakorlati mó
dozatát illeti, én azt hiszem, ez iránt intézkedni 
fölösleges, de lehetetlen is, mert a teljhatalom cha-
blonokat meg nem tür, a teljhatalmat gyakorolja 
azon testület, melyet az megillet, minden előfor
dulható esetben saját meggyőződése és saját lel
kiismerete szerint; és ez, azt hiszem, a törvény
hozó testület ebbeli jogának gyakorlatára nézve 
tökéletesen elég biztosíték. 

Áttérve most már azon concret esetre, amely 
előttünk eléggé ismeretes, helyeslem azt, hogy a 
tizes bizottság két kérdést tűzött maga elé irány
adóul, nevezetesen azt : vajon a fenforgó vád ál
lítólagos tárgya sajtótörvényünk szerint vonhat-e 
maga után esküdtszéki eljárást ? másodszor, va
jon az állítólagos sajtóvétség és Böszörményi 
László személye közt forog-e fen, van-e össze
függés ? 

T, képviselőház! azt hiszem, hogy valamint 
az első kérdés magában érthető dolog volt, a má
sodikra nézve a felelet nem épen oly könnyű, és 
miután én a másik kérdésre nézve a t. bizottság 
gal épen ellenkező véleményben vagyok, méltóz
tassanak megengedni, hogy ebbeli véleményemet 
röviden indokolhassam. (Hallju'.z.') 

Fenálló sajtótörvényünkben, hogy az igazán 
szólva drákói legyen, misem hiányoznék még, mint 
az, hogy a lapok felelős személyzete a szerzővel 
együtt nem ugy, mint azt a törvény 13-ikés 33-ik 
§-a rendeli, föltételesen és egymás után, de föltét
lenül, absolute és együttesen tétessenek felelő
sekké. Ezen értelmezéssel, azt hiszem, mindenki be
látja, hogy azon türvényczikk minden egyebet 
biztosítana, csak magát a sajtószabadságot nem ; 
és mindenki belátja azt is, hogy ily értelmezéssel 
úgyszólván egy tollvonással azon törvény lénye
géből kivetkőztetnék és a sajtószabadság nálunk 
keserű gunynyá aljasíttatn ék le. (HJyeslés a balol
dalon.) 

Tisztelt ház ! ha a közvádló eljárását tekin
tem, kénytelen vagyok azon gondolatra jönni, 
hogy a közvádlónak azon ürügyek felhasználá
sára, melyek nyilatkozatából kitűnnek, egyéb 
czélja nem is lehet, mint semmivé tenni magát a 
gondolatszabadságot egyedül biztosító törvényt is. 
{Ellenimondás a jobb oldalon. Igaz! a hál oldi Ion.) 
A közvádló első kérvényében azon ürügyet hasz
nálta, hogy a váczi levél szerzőjét nem vonhatja 
felelősség alá azért, mert nem volt kinyomozható 
az, hogy azon levél közzététele a szerző akaratá
val és megegyezésével történt-e? Miután Kossuth 
Lajos a ház elnökéhez intézett levelében tudtára 
adta a háznak és mindenkinek, hogy azon levél 

közzététele az ő akaratával és szándéka szerint 
történt, mindenki azt várhatta, hogy a közvádló, a 
törvény rendelete szerint, és követve a sajtóügy
ben fönálló miniszteri rendeletnek a külföldön 
lakók- vagy tartózkodókra vonatkozó pontjait, 
a szerzőt idézteti perbe. De minden előzmény 
nélkül most azt mondja, hogy ő a szerzőt nem 
idézheti meg, mert az külföldön van. És mivel tá
mogatja ezt? Talán kimutatja, hogy Kossuth La
jost valóban már megidézte, de az nem jelent meg? 
Épen nem. Állítását nem támogatja épen semmi
vel, s ugy látszik, azt hiszi, hogy ahhoz neki joga 
van. 0 mindenesetre Böszörményi Lászlót és csakis 
Böszörményi Lászlót akarja első sorban tenni bű
nössé. (Igaz! a bal oldalon.) Körülbelül ugy cse
lekszik, mint Sbylock. Sbylocknak Antonio testé
ből egy font húsra szüksége van, (Derültség) és mert 
szüksége van, ahhoz neki joga is van, és azért van 
joga, mert ő Antoniot gyűlöli, s azért gyűlöli Anto-
niot, mert keresztyén. (Derültség.) T. ház, ha ez 
nem zaklatás, nem tudom, mily mérvet kell venni 
azon zaklatásnak, mely a ház által ilyennek va
laha elismertessék. Mi ok indítja a közvádlót azon 
eljárásra, nem tudom s nem is keresem ; de hogy 
ily eljárás, noha - a korona ügyvédéhez ez nenyl-
lő—ügyvéd i fogásnak megjárja is, nem tudom el
hitetni magammal azt, hogy a tisztelt ház önméltó-
sága érdekében is valaha ily álokoskodás, ily fo
gások (Ohó! a jobboldalon. Ugy van! a bal oldalon) 
által oda hagyja magát vezettetni, (Zaj) hogy a 
sajtószabadságot egyedül biztosító eme törvényen 
saját határzata által üttessék oly tág rés, me
lyen át az alkotmány visszaállítása óta szünetelt 
bünvadászok serege betörve, dicstelen mestersé
gét ujabban szabadon űzhesse. (.Ugy van ! ab>d ol
daton.) 

Ennélfogva én azon hitben és azon indokok
nál fogva, melyeket előadtam, meggyőződésem és 
lelkiismeretem szerint nem indítványozhatok egye
bet, mint azt, hogy a közvádló Böszörményi László 
irányában a ház elé terjesztett kérésétől határo
zatikig mozdíttassék el. (Hel ,eslés a bal oldalon.) 

Horváth L a j o s e l ő a d ó : T. ház! Teljesen 
osztozom Nyáry Pál képviselőtársunk azon kije
lentésében, hogy a szőnyegen forgó kérdés kiváló 
fontossággal bír ; s én magam is azt hiszem, hogy 
azon eljárás, melyet a ház a jelen esetben követni 
fog, előzményül íog szolgálni mindaddig, mig sza
batosan formulázott immunitási törvényünk nem 
lesz. Szükség tehát már azon szempontnál fogva 
is, mivel ez nem pártkérdés, nem személyes kérdés, 
hanem az imniunitás kérdése: miszerint ezen ügy 
a lehető objectivitással tárgyaltassék, hogy azon 
megállapodásra, azon eljárásra, melyet ma kimon
dani és követni fogunk, bátran hivatkozhassunk 
minden előforduló egyes esetben. 

2b* 
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í gy fogta föl a kérdést a bizottság is, és a 
legnagyobb óvatossággal és objectivitással fogott 
nehéz föladatának megoldásához, mely abban ál 
lőtt, meghatározni az immunitás fogalmát, fölállitni 
a vezérelveket, megvonni a határt, melynek kor
látai közt lehet és kell mozogni az elvek alkalma
zásánál. 

Helyesek voltak e a bizottság nézetei ? azt a 
t. ház bölcsesége fogja meghatározni; de annyi 
tisztának látszik előttem, hogy a bizottság vélemé
nye ugy, mint az a ház asztalán fekszik, a fölállí
tott és előadott vezérelvek szempontjából, teljesen 
indokolt. 

Miért állította föl a bizottság e vezérelveket, 
ugy mint fölállította; miért mondotta ki azt, hegy 
a ház a vád objectiv és subjectiv tényálladéká.ak 
vizsgálatába nem boesátkozkatik, és a perbe fogó 
vagyis a nagy ju ry jogait nem gyakorolhatja? 
ki van fejtve a véleményes jelentésben; s nekem 
elég legyen erre csak egyszerűen hivatkoznom. 

Meglehet, a bizottság által fölállított elmélet
nél fogva, igen sok esetben lesz kénytelen a ház 
megadni az engedélyt akkor is, midőn az állítóla
gos vád tárgya, vagy a vád és a vádlott képviselő 
személye közt az összefüggésnek csak laza jelensége 
forog fön; de igaz az is, hogy ezen elméletnél 
fogva a birói eljárás függetlensége és szabadsága 
lehetőleg biztosítva lesz. (Eiiukhely slés a középen.) 
Én pedig, t. ház, az igazságszolgáltatás szabadsá
gára és függetlenségére igen nagy súlyt helyezek, 
elannyira, hogy míg egy részről mindig vissza-
utasitanám a hatalom minden oly törekvését, mely 
arra volna irányozva, hogy megtámadja a ház 
épséget, egyes tagjai jogosulatlan zaklatása által: 
ugy viszont, én legalább, soha sem használnám föl 
az immunitást ürügyül arra, hogy a képviselőház 
egyes tagjai csak azért meneküljenek a törvényes 
eljárás szigora alól, mert esetleg képviselők. (Élén": 
tetszés a középen.) Ez, t. ház. mélyen sértené a köz 
érzületet és bántaná a képviselő testület méltósá
gát és tekintélyét, mert azon, szerintem alaptalan 
föltevésre nyitna tért, hogy épen azok vonják ki 
magokat a törvény alól, kik arra hivatvák, hogy a 
törvényt alkossák és végrehajtása fölött őrködje 
nek. (Zajos helyeslés a középen) 

U g y látszik, tisztelt képviselőtársam ISTyáry 
Pál helyesli azon elveket, melyeket a bizottság az 
immunitás fogalmára nézve fölállított, de nem 
pártolja a bizottság véleményét az eljárásra, vagyis 

. a föl ál Hl ott elveknek alkalmazására nézve. Azt 
mondja tudniillik, ha jó i fogtam föl beszédét, hogy 
itt jogosulatlan zaklatás esete forog fön, mert a 
közvádló maga is azért fordult Böszörményi ellen, 
az alapkérvény szerint, mert azon körülmény, 
hogy a czikkiró akaratával adatott-e át a le
vél a nyilvánosságnak , bizonyítva , vagy leg 

alább földerítve nem volt; miután tehát a czikkiró 
levele és Böszörményi nyilatkozata által ezen kö
rülmény földerittetett, s a czikkiró tudatta, hogy 
akaratával történt a közlés, a sajtótörvény 33-ik 
szakaszának világos rendeleténél fogva nem a szer
kesztőt, hanem a czikkirót kell felelősségre von
ni : mind a mellett a közvádlő mégis föntartja 
vádját a felelős szerkesztőre nézve, azon oknál 
fogva, mert a szóban forgó czikk irója külföldön 
lakik, holott a miniszteri rendelet 5, 20. és több 
szakasza lehetőséget ad arra nézve is, hogy a kül
földön lakó egyének is megidéztessenek. Azt hi
szem, ezt méltóztatott mondani. 

N y á r y P á l : Igen is, ezt mondtam! 
H o r v á t h LajOS e l ő a d ó : Megengedem, hogy 

ez érvelés a 33 ik szakasz s átalában a nem szaba
tosan szerkesztett 18-ik törvény rendelete és ér
telme fölött eleget lehetne vitázni. 

Én, t. ház, e téren is készséggel elfogadnám a 
vitát és az eszmecserét, mert megvan azon nézet
nek is a maga jogosultsága, a melyet a tízes bizott
ság nem állított ugyan föl, csak csupán mint le
hetőséget jelzett, hogy t. i. a sajtóvétséget a lapnak 
felelős személyei valamennyien elkövetik, s csak a 
büntetés alkalmazásának sorrendére nézve van a 
33. szakaszban intézkedés téve. Elmondhatnám azt 
is, hogy e szó : „feleletre vonás" nem perbe fogatást 
jelent, hanem szerintem büntetést; elmondhatnám 
azt is, hogy megvan annak oka, miért jött a mi
niszteri rendeletbe a 5, 20, 80. stb. szakaszok 
rendelkezése, t. i. mert a sajtótörvény 43-ik sza
kasza szerint a könyvárusok csak azon elmemüve
ket árulhatják szabadon, a melyek elmarasztaló 
ítélet által nem sújtatnak, tehát kellett a bíróság
nak módot adni, melynél fogva bizonyos, külföldről 
behozott könyvekre a sajtóvétség bíróilag ki-
mondathassék; elmondhatnám azt is, hogy egészen 
más valakit perbe fogni, elmarasztalni és más bün
tetni. Meg van a lehetőség adva arra, hogy kül
földön lakót a biróság perbe foghasson, arra is, 
hogy azt elmarasztalja, de arra nincs, hogy büntet
hesse, mert a magyarországi biróság sújtó keze 
a külföldön lakót utói nem érheti, a mennyi
ben a sajtóvétség nem közönséges bűntény. Azon
ban mindezekről jelenleg nem kívánok szólani, mert 
azt hiszem, hogy a törvény magyarázása egy-
átalán nem tartozik a ház hivatásához (Helyes-
lés) s túlhaladja hatáskörét. Azon kérdésnek 
kinyomozása, vajon a czikk irója, mint felelős per
be í'ogathatik-e, a vizsgálat feladatához, eldön
tése pedig, valamint a törvény magyarázata is, az 
esküdtszéki biróság hatásköréhez tartozik. (Elénk 
helyeslés.) De, ha nem tartoznék is, az esküdt
széki eljáráshoz vagy a vizsgálat föladatához, 
véleményem szerint még akkor sem volna azon 
kérdés, a melyet t. képviselőtársam Nyáry Pál elő-
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dott, egyátalában semmi összeköttetésben a sző
nyegen levő kérdéssel, tudnillik az engedély meg
adása vagy megtagadásának kérdésével. Mert mit 
kér a közvádló ? A közvádló azt kéri, hogy a vizs
gálatra adassék engedély s csak esetleg a per
be fogásra. A t. háznak, szerintem, valamint a 
bizottság vélekedése szerint is, csak azt lehet tehát 
vizsgálata tárgyává tenni, vajon van-e oly össze
függés Böszörményi László személye és az állitóla-
büntény közt, melynél fogva szükségessé válhatik, 
hogy a nyomozás Böszörményi László személyére 
is kiterjesztessék ? s hogy eló'állhat-e a vizsgálat 
alapján annak lehetősége, hogy Böszörményi bi
zonyos körülmények között és bizonyos előzmé
nyek mellett perbe is fogathassák? Én, t. ház, erre 
most is csak igennel tudok felelni, mert az össze
függést helyreállitva látom: tudnillik azon czikk, 
melyben a közvádló saját fölfogása szerint sajtó-
vétséget lát, csakugyan a „Magyar Újság"-ban 
jelent meg, s ennek Böszörményi László a felelős 

; szerkesztője. De megvan ez összefüggés Nyáry 
|Pál beszédének értelme szerint is, mert ő azt 
imondja, hogy a szerkesztő akkor vonatkatik fele
letre,' ha a czikkiró nem vonathatik feleletre; tehát 
szerinte is előállhat azon eshetőség, hogy bizo
nyos körülmények között, bizonyos előzmények 
mellett, Böszörményi csakugyan perbe fogathatik. 
(Élínk helyeslés a középen.) 

Én tehát, t. ház, nem kívánom tovább terhel
ni figyelmét, mert azt hiszem, hogy azon a téren, 
melyre Nyáry Pál képviselő úr állott, mi a vitát 
el nem fogadhatjuk ; (II lyeslés a középen) s miután 
Nyáry Pál képviselőtársunk indokolásai által 
egyátalában nem látom a tizes bizottság vélemé
nyeinek érveit és indokait kiforgatva : egyszerűen 
ahhoz ragaszkodom. (Elénk h'lyeslés a középen. 
Szavazzunk!) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Tisztelt ház! Megle
petve hallom a szavazásra való felhivást, mert ha 
van tárgy, mely megérdemli, hogy felette vitat
kozzunk, azt hiszem, hogy ez oly tárgy. Már ma
gában a sajtószabadság üg;ye, a képviselői immu
nitás és Magyarország eddigi, a törvényalkotás-, 
végrehajtás- és magyarázásra vonatkozó közjogá
nak megváltoztatása (Egy hav./: Micsoda változ
tatás f) mind oly fontos kérdések, hogy egyen
kint is megérdemlik a ház figyelmét; hát még 
együtt véve! • 

A mi illeti azon elveket, melyeket a tizes bi
zottság kiindulási pontul megállapított, én is kény
telen vagyok azokat elfogadni, mert a tisztelt ház
nak eddigelé szabályai e tekintetben nincsenek ; 
kénytelen vagyok elfogadni annyival inkább, mert 
•saját nézetem indokolásául szükségem van rajok; 
elfogadom azért is, mert &z angol parlamentnek 
azon alapelvét, miszerint a képviselőt azért nem 

engedi minden előforduló esetben perbe fogatni 
és zaklatni, mert annak saját kötelessége teljesíté
sében elébe gátokat tétetni nem enged. Ez csak 
nem azt teszi, midőn azt jelenti ki a tizes bizott
ság, hogy törvénytelen zaklatás ellen kötelessége 
a háznak minden képviselőt megvédeni ? Egyéb
iránt bocsássa meg a t. ház, ha. mint szoktam, mindig 
elvből indulva ki, fogok a tárgy vitatásához szólani. 

Hogy a sajtószabadság épen oly védbástyája 
a többi alkotmányos szabadságoknak, mint a mi
lyennek mondotta az 1848-iki törvényhozás a me
gyéket : egy nevezetes angol államférfira, Cob-
denre hivatkozom, ki azt jelentette elvül k i : „Ve
gyetek el a néptől minden egyéb alkotmányos jo
gokat, csak a szabadsajtót hagyjátok meg: ez a 
többit is mind visszaküzdi." Miért? Mert hogy a 
Fajtószahadság, a közvélemény elismert nagv ha
talom , igazolja azon félelmes éjszaki óriás, az 
orosz császár példája, ki nem csak otthon saját 
birodalmában, hanem minden más nevezetesebb 
országban gazdagon rubelekkel fizeti a sajtó keze
lőit, hogy a közvéleményt lehetőleg részére és ér
dekében alakítsák át. T. ház ! midőn e tárgy elő
ször szőnyegre került, t. i. a 102. ülésben, midőn 
a sajtó fontosságát többen kitüntették, emlék
szem, hogy Jámbor Pál képviselő úr hivatkozott 
Beaumarchais franczia iró azon szavaira , ki 
kérdeztetve, hogy a sajtó mennjure szabad, igv 
felelt: „Szabadon irhát ön mindenről, kivéve a 
kormányt, az udvar embereit, a katonai, az egy
házi személyeket, tanárokat, postatiszteket.0 Maga 
sem tudta még akkor, hogy belőle micsoda prófé
tai lélek szólt, t. i. hivatkozott azon szavaira, me
lyek ezt mondják: „Ha azt kérdik, hogy miről sza
bad irni, megmondtam, miről nem szabad.* 

Hála Istennek, most még nem jutottunk eny. 
nyíre; de hogy a kormány nem veszi jó néven, 
ha ellene irnak, azt mutatja Böszörményi példája. 
Mert hiszen lesz alkalom bebizonyitni, hogy Nyáry 
Pál t. képviselőtársam- és elvbarátomnak tökélete
sen igaza van, midőn azt mondja, hogy ha az, 
mi vele történik, sem üldözés, mi hát az üldözés ? 
Mert az tagadhatlan, hogy midőn közvádló úr ki
kopik egyik érvezéséből, kénytelen másikat ke
resni fel. Követve Nyáry példáját, én is egy ha
sonlatossággal élek. Hasonlítom a közvádlót eg-y 
uradalmi vadászhoz, kinek meg van parancsolva, 
hogy az uraság tractájához vadat hozzon, de ré
szint azért, mert (Zaj) fegyvere csütörtököt mon
dott, és részint, mert a határban nem igen talált 
alkalmas vadra, valami bibiczet vagy gólyát, snep-
fet hoz elő. (Nagy zaj és derültség.) 

Igaz, azt lehet rá felelni, hogy az a gusztus
tól függ, ki milyen vadat kíván asztalára feltétetni. 
Kossuth levelét illetőleg is minden attól függ, hogy 
melyik párt szemüvegén nézzük. Felvilágosításul 
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egy adoma jut eszembe a czigányról, akinek vég
telen fertelmes fia volt — nem azért, mert fekete 
volt, mert hiszen minden czigány fekete, és az ör
dögöt is, mint a néger, hihetőleg fehérnek festi — 
hanem azért tartatott csúnyának, mert ragyás, pú
pos, sánta, béna és félszemű is volt. Mindamellett, 
midőn azt kérdezik tőle, hogy szerethet oly fertel
mes nyomorékot ? röviden azt feleli: „Néznétek 
csak az én szememmel, majd szépnek látnátok." 
Hyen, uraim, a pártok szemüvege is. Mindig a párt 
érdeke szerint mutat. 

Azonban figyelmezzünk, uraim, arra is, hogy 
már ez is párt-kérdéssé fajult; pedig: „kodie tibi, 
cras mihi" . . . (Nagy derültség) akarom mondani: 
„hodie mihi, cras tibi." (Zaj.) 

Mint előre bocsátám, ezt a kérdést közjogi 
szempontból bírálom meg. Hogy a törvényhozó és 
a végrehajtó hatalomnak összekeverése mennyire 
veszélyes, ezt mindnyájan tudjuk ugyan ; azouban 
Montesquieu-nek a törvények lelkéről irt köny
vében (melyet Fábián Gábor képviselőtársunk 
1833-ban magyarra fordított, azért, hogy mi ma
gyarok megtanulhassuk)ezt olvassuk: „Ahol egy 
személyben, vagy tisztviselői karban vagyon a 
törvényhozó és végrehajtó hatalom egyesitve, ott 
szabadság nincsen." 

És én kijelentettem már akkor, a midőn a t. 
képviselőház néhány nap előtt el levén árasztva 
a kérvények sokaságával, azt tapasztaltam, hogy 
a véleniénvek nagy része azon végződik, hogy a 
kérvény a minisztériumhoz pártolólag áttétetik, 
figyelmeztettem a t. képviselőházat, hogy vala
mint a képviselőháznak nem szabad még ilyen
forma utasító vélemény nyilvánitásával is a kor
mányzati térre átlépni, mert az ilyesmit csak a 
haza veszedelmes perczeiben, midőn az magát per
manensnek nyilvánítván, conventté alakul át, le
het elnézni. De kijelentettem ugyanakkor azt is, 
hogy valamint kormányozni, mint képviselő, nem 
akarok, ugy a kormánynak sem engedem meg, 
hogy a törvényalkotási térre átmenjen. Es miutín 
én azt tapasztalom, hogy a t. minisztérium a ház
nak azon határozata alapján, melyet a sajtóügy
ben kapott, törvényalkotási jogot vindicál magá
nak, kénytelen vagyok a t. képviselőházat an
nak veszélyes voltára figyelmeztetni, már csak 
azért is, mert, mint t. barátom Nyáry képviselő 
elvtársam érintette, magok a 48-iki törvények a 
sajtóra vonatkozólag valóban drákói szigorralbir-
nak. Hiszen azok a magas cautiok véghetetlen 
szigorú büntetést szabnak. Hazánkban az eddigi 
törvényes gyakorlat szerint 3 évi börtönbüntetés 
a halálos büntetéssel tartatott egyenlőnek , a 
sajtóvétségek pedig 6 évi börtön és több ezer fo
rint pénzbirsággal büntettetnek. Nem nagyon szi
gorú törvények-e sajtótörvényeink? De én ezt 

mellőzöm, mert míg a törvény törvény lesz, szent
nek és sérthetetlennek tartsuk; de azt vártam a t . 
minisztériumtól, melynek létrejöttét ugy vártam, 
mint a Messiást, hogy ezen szigorú törvényeket ne 
tegye még szigoruabbakká, s ott a hol lehet eny-
hitse. Csak egy szót említek az 1848-iki minisz
teri rendeletből, csak azért, mert utasítva volt a 
44-ki bűnvádi j'avaslat figyelembe vételére. Kibo
csátott rendeletében, miután ott ezen szó használ
tatik : „bünvizsgáló biró," ezt teljes készséggel át
vette a minisztérium, sőt a mint későbben a ta
nukra vonatkozólag szó lesz, és a mint Szini Ká
roly ügyében is előfordult, hogy a sajtóügyben 
valóságos criminalitás vétetik föl, és hogy a t. mi
nisztérium nem tévedésből, hanem szántszándék
kal igényli magának a törvény-alkotói jogot, az 
igazságügyminiszter urnák saját szavait fogom 
idézni, melyeket folyó évi szeptember 18-kán Pest 
vármegyéhez intézett rendeletében méltóztatott al
kalmazni. Ott ez áll: „Elég hivatkoznom arra,, 
hogy az esküdtszék alakitására vonatkozó rendele
tem az országgyűlés mindkét házától nyert felha
talmazásom alapján keletkezett, s miután e téren a 
törvényhozás jogait gyakoroltam, nem lehet tőlem 
elvitatni azon jogot is, hogy önalkotta rendeletem 
valódi értelmét felmerülő kétségek eseteiben en-
magarn határozhassam meg." Hallott-e ilyesmit 
valaha valaki ? hogy a kormány egyúttal törvény
hozó i s ! (Nem erről van a szó!) Hiszen ha a kép
viselőház kínálva kínálta volna is ezen jogot a fe
lelős kormánynak: mint törvénybe ütközőt nem 
lett volna szabad elfogadnia. A képviselőháznak 
magának sincs joga királyi szentesítés nélkül kö
telező törvényt alkotni; annál kevésbbé van joga a 
kormánynak törvények alkotására. (Zaj. Felkiál
tások; Nerr, idetartozik! A dologra!) De nagyon is a 
dologra tartozik, mert azt tartom, hogy Magyaror
szág közjogának megsértését megróni a képviselő
ház kötelességei közé,tehát a dologra tartozik. (Zaj) 

Ha Pulszky Ferancz ur, mint közbeszólásából 
tapasztalom, és az ellenvéh minyüek nem méltóz
tatnak engem kihallgatni akarni, a t. elnök urat 
leszek kénytelen a házszabályok 70-ik §-a szerint 
felkérni, hogy függeszsze fel az ülést, mi azon
ban egy óránál tovább nem tarthat. Többet nem 
is kivánok. (Zaj) 

E l n ö k : Csendet és mindenesetre türelmet 
kérek. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Meg vagyok győződve, 
hogy igénytelen szavaim a túlsó oldalon nyomaték
kal nembirnak; nagyobbhatásértidézhetnémugyan 
Bentham ide vonatkozó fontos szavait; de látom,hogy 
már az is sok, a mit eddig i déztem: hát áttérek magá
ra a dologra, illetőleg annak magánjogi oldalára. 

A szőnyegen levő concret esetben a tizes bi
zottság által kiindulási pontokul felállított elvek 
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alkalmazását én sem fogadhatom el .* annálfogva 
sorban elfogom mondani, hogy érveit — miszerint 
a perbe fogatást indokolja — mért nem pártolha
tom. 

Először nem pártolom véleményét azért, mert 
a perbe fogatás saját elveibe ütközik az által, mert 
azt méltóztatnak elvül felállitani, hogy a mit a 
képviselő e házban vagy e házon kivül tesz vagy 
mond, azért csak a háznak felelős. Vegye figyelem
be a t. ház, hogy Kossuth azon levele, melyet mint 
váczi elválasztott képviselő választóihoz intézett, 
melyben leköszönt, nem egy képviselőnek világos 
nyilatkozata volt-e az saját választóihoz ? Ugyan 
van-e közöttünk, ki nemintézett programmot válasz
tóihoz ? {Zaj) Alig volt köztünk valaki, ki nyoma
tott programmot választói között ne osztogatott 
volna vagy legalább megválasztása után ki ne 

jelentette volna köszönetét s ne nyilvánította 
volna politikáját. Pedig mig le nem köszönt, Kos
suth Lajos is ép oly törvényes képviselője volt a vá
czi választókerületnek, mint p. Kandó Kálmán, 
kiről néhány nap előtt az elnöki székből hallottuk, 
hogy tagsága feutartatik ; habár ellene a vizsgálat 
elrendeltetett. Tehát a képviselő leköszönő nyilat
kozata is hivatalos ténynek tekintendő, melyért fe
leletre semmiféle törvény szerint se 6', se a nyilat
kozatát sajtó utján közlő nem vonható : és így per
be fogására a képviselőház engedélyt nem adhat. 

De nem áll az sem, hogy azért nem idézhető 
Kossuth Lajos, mert külföldön tartózkodik. Egyéb
ként erre nem kellene kiterjeszkednem, mert Nyáry 
Pál a kérdés ezen oldalát kimerítette. Azonban — 
mivel talán annak az ügy eldöntésére nagyobb 
hatása lesz — engedje meg a tisztelt ház, hogy a 
minisztérium első sajtóügyi f. é. május 17-kénkelt 
rendeletének (mert van már vagy nyolci) 20-ik sza
kaszát — mivel fel kell tennem, hogy t. képviselő
társaim azt kellő figyelemmel nem olvasták köz
vádló úr pedig figyelembe venni köteles — felolvas
hassam, a mintkövetkezik: „ Azon esetre, ha a nyom
tatványon se a szerző, se a kiadó, se pedig 
a nyomdatulajdonos megnevezve nem volna, vagy 
ha azok közül az, a ki vádolva van, külföldön lak
nék vagy tartózkodnék, vagy pedig rendes lak
vagy tartózkodási helye nem tudatnék: ki kell 
a vádlevélben fejezni még azon kérelmet is, hogy 
a vádlott megidézése hírlapi hirdetmény utján esz
közöltessék s a vádlott részére hivatalból gondnok 
neveztessék." Nincs itt kivétel Kossuth Lajosra 
uézve; ugyanazon szabály alá tartozik ő, mint a 
magyar lapoknak számos, sőt számtalan külföldi 
levelezői. Ha ez áll azokra, mért ne állana 
Kossuthra nézve? Ennélfogva,miülán ez az egye
düli alapja a közvádló úr utólagos panaszának ele
sett, kérem őt kérelmével elutasittatni. 

Bizony a közvádló ugyancsak szorult hely-

j zetben lehet, mert olyformán van, mint N y á r y 
j Pál mondta, t. i. arra a font húsra nagy 
i szüksége lenne; de nehezen tud hozzá jutni. 
i És így, hogy vádlottra szert tegyen, kényte-
. len oly indokokat keresni, melyeknek tarthat-
lanságáról maga is meggyőződve kell hogy 
legyen, mert azokat a felolvasott miniszteri ren
delet maga semmivé teszi. Ha ezt meggondolom, 
valóban azt kell hinnem, hogy ez esetben nincs 
semmi szükség az előleges vizsgálatra, mert itt 

I elvekről van szó. Azt kell tehát hinnem, hogyugy 
van közvádló úr Kossuthtal, mint a vadász, a ki 

i megtalálta ugyan a vadat, de nem mer rá lőai, 
j mert attól fél, hogy fegyvere csütörtököt mond. 

(Felkiáltások : Dehogy nem mer ! Derültség.) Olyfor-
; mán járt, mint a török, ki Kinizsi szobrára lővén, 

a visszapattanó golyónak maga lett áldozatja. LTgy 
látszik, az államügyész úr attól tart, hogy hátha 
Kossuth Lajos haza jővén, magát védené. (Fólkiál-
tások- Csak tessék!) Ez esetben az esküdtszék ülé-

i séta Rákos mezejére kellene áttenni, (Zaj. Derültség. 
Éljenzés a szélső bal oldalon. A dologra!) mert Pest 
városában alig volna található tér vagy terem, 

j melyben a hallgatóság megférne. Ez az egyik oka, 
I ugy látszik, hogy a közvádló úr Böszörményi sze
mélyében könnyű lövetű vadat keres. 

A mi a solidáriskötelezettséget illeti, e tekin
tetben maga a miniszteri rendelet czáfolja meg a 
közvádlót. Oly szép sorban hozza az fel először a 
szerzőt, azután a szerkesztőt, azután a kiadót, azu
tán a nyomdatulajdonost! azután! azután! (De-

| rültség. Zaj.) De ha nem lehet, ha nem szabad 
ezeket egy kalap alávenni, mint a közvádlónak 
szükséges lenne: ki tehet róla ? (Zaj.) 

Most már, t. képviselőház, nem örömest teszem 
ugyan, de kénytelen vagyok vele, miután maga 
a tízes bizottság bele bocsátkozott Kossuth levelé-

: nek érdemébe.. . . (Felkiáltásjk: Nem igaz!) De biz 
igaz! mert azt mondja, hogy csakugyan olyan izga
tás van benne, mely sajtóbünnek tartható. (Felkiál
tások: Nem mondta !) Hiszen engem könnyen meg-
czáfolhat a t. ház. (Fölkiáltások: Bizony könnyen?) 
Ha kívánják, akár felolvashatom saját szavait a 
jelentésnek. 

Tisztelt ház! Ha visszaemlékezünk néhány 
napra, midőn ugyanazon levélnek érdemleges tár
gyalásába nem a bal oldal, hanem legelőször is t. 
Somssich képviselő úr és utána Deák Ferencz is 
bocsátkozott, s a midőn Somssich képviselő úr a 
hazát egy nagyon gyúlékony anyagból készült 
kazalnak képzelvén, e levelet, mint hozzá igen közel 
rakott tüzet tüntette föl... (Zaj. Közbeszólások: Nem 
tartozik a dologra!) Ez nagyon is a dolog érdemé
hez tartozik. 

Tisztelt ház! Bocsásson meg nekem Kos
suth Lajos: én őszintén szoktam nyilatkozni bárki 
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i ránt ; kijelentem tehát,hogy én nem tartom szük
ségesnek a levélben azon passust, mely az incom-
patibilitásra vonatkozik: hiszen erre nem szüksé
ges, kivált most, senkit figyelmeztetni; de ha már 
benne van . . . (Átalános derültség) t. ház, de ha már 
benne van : (Derültség, zaj) csak az a kérdés, hogy 
van-e benne egyúttal oly veszélyes izgatás, melyet 
a 48-diki 18. tczikk 6-dik §-a tilt? (Fölkiáltások: 
Ez a bírósághoz tartozik!) t. i. tettleges felkelésre 
való izgatás. (Főikiáltások: A bíró dolga!) Dehogy 
van! (Zaj.) De ha volna is valami, rósz néven ve
hető-e? Az olyanforma seb, melyet azon kés, mely 
vágta, azonnal kigyógyit. Nem azt mondja-e Kos
suth mindjárt az incompatibilitas megemlítése után : 
„De hátezáfoljonmeg engem a bécsi udvar : övé az 
ország és hatalom. Győzze meg nemzetemet, hogy 
nincs igazam, Állitsa helyre az 1848-ki alkotmányt 
csonkitatlanul és tartsa meg hűségesen. Akkor 
a magyar nemzet elégedettnek érzendi magát, bár
mi legyen is az én véleményem, Higye el, job
ban, szerencsésebben fog gondoskodni saját javá
ról és hatalmáról, minc minden által, a mit a biro
dalom egységi rögeszméjének hízelgő tanácsosai 
javasolhatnak." Hiszen ez nem veszélyes izgatás, 
ez a legjobb tanács! (Zaj. Nagy derültség.) 

Igen, uraim, mint magyar polgárok tegyük 
keblünkre kezünket: nem ezt kellene-e a legfőbb 
miniszternek, Beustnak és saját minisztereinknek 
is tanácsolni ő felségének? Igen, mert igaz az, 
mint Kossuth mondja, hogy a mai világban már 
a szuronyok is gondolkodnak. Többé már nem 
oly buta a nép, hogy mindent, a mit mondanak 
neki, azért, mert a hatalom mondja, hódoló tiszte
lettel fogadjon. 

I ly tanácsot ad Kossuth levelében, és ily ta
nács, t. ház, nem veszélyes, mert midőn levele ele
jén azt mondja.. . (Zaj. Közbeszólások: Tudjuk, 
mit mond !) Tessék engem kihallgatni önöknek! 
(Zaj.) De ne tessék a birodalmi egység nagyha
talmi állása stb. eíféle egyedül üdvözitő tanokkal 
előállni. 

Bocsásson most meg a t. ház, ha feljogosítva ér
zem magamat a trónbeszédbó'l.. . (Hajijuk ! Mások: 
Nem kell!) No már, kérem, ez oly idézet, melyet 
hódoló tisztelettel tartoznak fogadni a t. képviselő 
urak. (ügy van! A balon: Halljuk!) Az 1865-ki trón-
beszéd 10-dikkikezdéseígy van: „E közös ügyek 
létezése már a pragmatica sanctioban találja alap
ját." Ez még semmi. (Átalános nevetés. Derültség, 
zaj. Halljuk!) Nekem nem semmi, hanem önöknek 
tán semmi. „Ez eszme vezérelt minket 1860-dik 
évi okt. 30-án kelt diplománk kiállításában, és je
lenleg is azon erős meggyőződésben élünk, mi
szerint az abban körvonalozott közös ügyek közös 
alkotmán yszerü kezelése birodalmunk egységes 
létének és hatalmi állásának elutasithatlan kO-

] vetelményévé vált, mely elől minden egyéb te
kinteteknek háttérbe kel vonulnia. Elvárjuk tehát 
kedvelt Magyarországunk hű rendéitől és képvise-

! lőitől, hogy ez érintett határozmányainkat a méltá
nyosság kibékülékeny szellemében tárgyalandják, 

! és ha az ei'észben felmerülő aggodalmak eloszlatha
tok nem lennének, egyedül oly módosítási javas
latot terjesztendenek elénk, a mely birodalmunk 
életfeltételeivel öszhangzásba lesz hozható." Mit 
tesz ez, t. képviselőház? Semmi mást, mint hogy 
ha sanctio pragmaticában kikötött függetlensége 
hazánknak a birodalom nagyhatalmi állásával meg 
nem egyez, akkor valami surrogatumat kell a 
reichsrathnak kitalálni — mi a közösügyes törvé
nyekkel meg is történt. 

Az 1861-íki első leiratban nem kevésbbé fontos 
következő szavakat találunk : „Ebből ugyan az 
országnak belügyei kormányzatát (tehát csak eny-
nyit), mint ez az 1790. 10. t. czben megállapitta-
tott. következtethetjük, de valamint ebből semmi
kép jsem következik, hogy a Magyarországunk s 
több országaink közt létező válhatlan kapcsolatot 
csak az uralkodóház egysége képezze, ugy azon 
állítást is ;hogy a Bíagyarországunk és egyéb orszá
gaink közti viszony egyszerű személyes unió le
gyen, Magyarországnak törvények s a történelem 
folytában tettleg kifejlődött államjogi állása vilá
gosan megczáfolja." Tagadtatik tehát a personalis 
unió. Nem sokkal nagyobb szó-e ez, mint mikor 
Kossuth Lajos nem hiszi, hogy Magyarország füg
getlensége az uralkodóház birodalmának lételével 
incompatibilis, de azt mondja rögtön utána: „Tied 
az ország és a hatalom, győzd meg a népet az el
lenkezőről és a nép belefog nyugodni" — ? 

Bizony, t. képviselőház, mondtak már nekünk 
ennél nagyobb dolgokat is ; de azért hála Istennek 
ugy látszik, megvagyunk, vagy legalább van re
ményünk, jövőben majd csak megleszünk. 

Egyébiránt, t. ház, még egy pár szóval érin
teni fogom azt, hogy a t. minisztérium micsoda 
úton-módon kivan az országos sajtóügyből valósá-

| gos kormányintézményt csinálni. Az 1848-iki 
I XVIII-ik miniszteri rendeletből, mely mind az or

szággyűlés-, mind ő felségétől elfogadtatott, az áll, 
és erre most is utasítva volt, hogy úgynevezett per
befogató bíróságot köteles a minisztérium felállí
tani minden törvényhatóságban. És fel is állított. 
Méltóztassék megfontolni, ez nagyon fontos kérdés, 
és épen ezen szempontból tartom én a ház köteles
ségének, hogy ezen kérdést szigorúan méltóztassék 
megbírálni: mert ezen intézmény, mely az egyéni 
szabadságot némileg biztosítja, el van törölve, ille
tőleg nincs az e részbelí törvény végrehajtva. D e 

én ugy tudom, hogy a 48-ki törvények szerint 
nem csak azért felelős a minisztérium, a mit törvény 
ellen tesz. hanem azért is. ha a fönálló törvényt 
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végre nem hajtja, sőt az egyéni szabadság megsér
téseért is. Tehát nem hajtott végre egy intézményt, 
mely a sajtószabadságra nézve különösen fontos. 
De vau még két intézmény, nevezetesen a köz
vádló és az úgynevezett bünvizsgáló biró, vagy a 
mint most kellene nevezni, vizsgáló biró, a kik 
szintén a köztörvényhatóságok által választandók 
lennének. A minisztérium azonban jónak látta eze
ket kinevezni, és nem érte be azzal, hogy a ház 
által föl volt hatalmazva arra, hogy rendes birákul 
a királyi és kerületi táblákat, tehát kinevezett hi
vatalnokait alkalmazza — mert a szerint az egész 
sajtóeljárásban vádló is biró is lehet — hanem a köz
vádlót és a bünvizsgáló birót is kinevezte. De még 
ez sem elég: egy leiratban azt határozta meg, hogy 
a közvádlónak hatásköre az egész országra kiter
jedjen. Sőt elhatározta, hogy annak minden ren
deletei jogerőre emelkedett bírói Ítéleteknek tekintet
vén, hatalommal is végrehajtassanak. Annálfogva 
a törvényhatóságok tartoznak brachiumot adni, ha 
a közvádló kéri, t. i., hogy ha pl. egy tanú nem 
akar megjelenni, mint ezt pl. Pestmegye alispánja 
tette, ki bizony jól tette, hogy meg nem jelent 
egy hordár-féle ember által neki kézbesített idézésre. 
T. képviselőház! méltóztassanak megbocsátani, 
ez nem Magyarország fönálló törvényeinek meg-
semmisitése-e"? Magyarországban tudjuk azt, hogy 
birói idézésre tartozik a tanú megjelenni; ha meg 
nem jelenik, 16 márka a büntetése. A minisztérium 
ezt is megvéteti és ezen tul, ha meg nem jelenik, 
Ebeczky parancsára viszik, mint gonosztevőt erő
vel. Ez alól még a képviselő sincs kivéve, és Bö
szörményi László képviselő társam nagy hálával tar
tozik a mostani bünvizsgáló urnák, mert a minisz
teri rendelet szerint joga lett volna ó't, mint ta
nút, Pest város karhatalma utján, maga elé hnr-
czoltatnia; de ezt nem akarta végrehajtani, és azért 
folyamodott engedélyért a képviselőházhoz, mert 
alkalmasint maga a kormány észrevette, hogy na
gyon is fön találta kezdeni. Már most, kérdem, az 
egyéni szabadság nem a legnagyobb mérvben van-e 
megtámadva, ha egy képviselő tanúskodni nem 
akar és a bünvizsgálónak ugy tetszik, ez vagy 
bárki más erőszakkal is eló'állittathatik ? 

Ezeket csak annak indokolásául hozom föl, 
hogy bizony méltó figyelmet igényel és méltó ag
godalmakat okoz az, midőn látjuk, hogy a t. mi
nisztérium törvényalkotási és törvénymagyarázási 
jogot vesz igénybe, s ez által nemhogy liberáli
sabbá tenné a 48-diki drákói törvényeket, hanem 
ellenkezőleg, azokat saját hatalma öregbítésére, az 
egyéni szabadság sérelmével, átalakítja. 

En tehát, t. képviselőház, annak kijelentése 
fellett, hogy ezen okoknál fogva a tizes bizott
ság nézetét nem pártolhatva. Nyáry Pál nézete 
szerint, a közvádló kérelmét elutasitandónak tar-

KÉFV. H. NAPLÓ. 186%- V. 

tom, bátor leszek egyébiránt a t. ház asztalára egy 
határozati indítványt letenni. (Szavazzunk! Hall
juk !) 

(Olvassa): ,,Miután a magyar kir. minisztérium 
a képviselőház f. é. ClI-dik ülésében 698. sz. a. 
hozott azon utasításának, miszerint a sajtóügyben* 
esküdtszéki birói eljárásnak az 1 848-diki 18. t. ez. 
és az ennek alapján még akkor kibocsátott minisz
teri rendelet szerint életbe léptetése hagyatott meg, 
nem egészben tett eleget: ezennel utasitólag elha-
tároztatik : 

,,1-ör hogy az ott kijelölt öt helyen az 1848-
diki miniszteri rendelet 10. §-ának értelmében a 
köz vádlót és vizsgálóbírót ne nevezze, hanem az 
ottani hatóságok által választassa ; 

,,2-szor hogy az ugyanazon rendelet 11-dik 
§-ában körülirt perbefogatási bíróságot szintén a 
hatóságok szabad választása utján léptesse életbe." 

Várady Gábor: T. képviselőház! Midőn 
azok után, miket Nyáry Pál t. képviselőtársam 
elmondott, szót emelek, ez nem azért történik, 
mint ha hinném, hogy érveim némi befolyással 
lehetnek a t. ház hozandó határozatára — mert 
hisz az előttünk fekvő tárgynak alapját tekintve, 
alig lehet köztünk jelentékeny véleménykülönb
ség — • hanem szót emelek főleg afölötti örömöm 
nyilvánitásáért, hogy a megoldandó jelen nagy 
fontosságú kérdésnél nem választ el bennünket 
jelentékeny elvi különbség, és nem tolakodik 
közénk a pártállásnak oly sokszor áttörhetlen 
gátja. f 

En mai tanácskozásunk elvi oldalát ugy 
tekintem, t. ház, mint egy oázt a sivatagon, me
lyen a pártküzdelmektől oly gyakran és oly nagy 
mérvben igénybe vett lélek nyugpontot keres, 
talál és megpihen ; ugy tekintem ezt, t. ház, mint 
különböző utakon, de egy czélra törekvő utasok
nak baráti kézszorítását azon ponton, a melyen 
útjaik összefolynak. S épen ezért, mert arról van 
szó, hogy a képviselő részére szükséges immunitás 
biztosittassék, mert arról van szó, hogy ezen im
munitás fentartásával egyszersmind a képviselő
háznak függetlensége és szabadsága is megvé
dessék: én ezen kettős czél elérésére, legalább jelen 
viszonyaink közt, positiv törvény hiányában nem 
találok nézetemnek inkább megfelelő biztos esz
közt, mint elfogadását azon elveknek, melyek a 
kiküldött bizottság véleményében körvonalozva 
vannak. (Helyeslés.) 

Megengedem, hogy lehetnek közöttünk, a 
kik a képviselőháznak azon jogát, midőn concret 
esetben a képviselő immunitását föntartja vagy 
elvonja, szűkebb korlátok közé akarnák szorítani, 
mint az a bizottság véleményében körvonalozva 
van; míg más oldalról tudom, hogy vannak töb
ben, kik a képviselőház ezen jogának tágítását 

29 
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óhajtanák. Én se az egyik, se a másik véle- | 
menyben nem osztozom: a szűkebb körre szorí
tás által a képviselőház joga illusoriussá válnék 
és alig volna egyéb üres formaságnál; mig ha 
a képviselőháznak ezen jogát csak egj vonallal 
is tágítanék, a képviselőház intézkedéseivel a bi-
rói körbe, a perbe fogó bíróságnak, a grand jury 
körébe avatkoznék. Amazt, mint a képvivi-
selőház méltóságával és függetlenségével ellen
kezőt, nem akarhatom; ezt pedig, mint a birói 
hatáskört sértőt, akarnom nem lehet: és épen ezért a 
bizottság véleményében kifejtett alapelveket ma
gamévá teszem, mert azok által gondosan kerül
ve van azon szerfelett keskeny vonalnak átlépése, 
mely a képviselőház hatalmát a biró körétől 
elválasztja. 

De épen azért, tisztelt ház, mert ezen elveket 
magamévá teszem, a bizottság második vélemé
nyes jelentésében is kifejtett azon nézetet, hogy Bö
szörményi László ellen a vizsgálat megengedését 
megtagadhatónak nem tartja, nem pártolhatom. 

Ez alkalommal kötelességemnek ismerem 
minden tartózkodás nélkül kijelenteni, hogy a 
bizottság első véleményének nyomán és akkor lé
tezett körülmények és ténj'álladék szerint magam 
sem tartottam volna megtagadhatónak az enge
dély megadását; de most, a jelen megváltozott 
viszonyok között és megváltozott tényálladéknál 
fogva, épen ellenkező meggyőződésben vagyok. 
Az ok, t. ház, igen egyszerű: a bizottság mindkét 
véleményén ugyanazon elvek szövődnek keresz
tül ; azonban ezen elvek a két véleményben külön
böző alkalmazást találnak. Hogy ez iránti állítá
somat igazolhassam, mindenek előtt egy előleges 
kérdés iránt kell tisztába jönnünk. 

Létezik-e sajtótörvényünkben nyoma annak, 
hogy a szerző, szerkesztő és kiadó, sajtóvétség ese
tében, egyetemlegesen vannak kötelezve? Törvé
nyünknek 30. és33-ik szakaszai —- nem is emlitve 
a 13-ikat — épen az ellenkezőre tanítanak meg 
bennünket. Mert a felelős szerkesztő csak azon 
esetben vonathatik feleletre, ha a szerzőt feleletre 
vonni nem lehet. A törvénynek, t. ház, ugy egész 
szelleme, mint világos értelme minden más magya
rázatot kizár; de hogy a közvádló is ugy értelmezte 
— mert hiszen másként nem is értelmezhette — 
a törvényt, kitetszik általa a képviselőház tisztelt 
elnökéhez beadott első kérvényének következő 
szavaiból: „ A vizsgálat által azonban kiderült, 
hogy a kérdéses czikk szerzője annak közzététe
leért feleletre nem vonathatik, mert Rudnay József 
úr, kihez a válasz intézve volt, azt közzé nem tette, 
de nem is tehette, mert ő a levelet csak augusztus 
29-én vette, holott annak tartalma a „Magyar Új
ság" czimü lapban már egy nappal előbb, t. i. aug. 
28-án megjelent, a most nevezett lap szerkesztője 

pedig e részben a vizsgálati jegyzőkönyv tanúsága 
szerint csak annyi felvilágosítást nyújt, hogy 6' e 
választ azon meggyőződésben közlötte, hogy az 
csakugyan Turinban lakozó Kossuth Lajostól szár
mazik, ellenben azon lényeges körülmény, hogy 
a szerző ezen levelét sajtd utján közzé tétetni szán
dékolta volna, kinyomozható nem volt, s igy azou 
vélelem, hogy ezzel a szerző akaratán kívül vissza
élés ne történt volna, lerontva nem levén, e nélkül 
őt a sajtótörvény utján feleletre vonni nem lehet. 
A körülmények eme helyzetében előáll a sajtó
törvény 33-§-a, mely azt rendeli: „Ha a szerző fe
lelősségre nem vonathatnék, a nyilatkozatban ki
jelölt felelős személyek is feleletteherrel tartoznak." 
A közvádló ezen nyilatkozatában világosan elis
meri, hogy a felelős szerkesztőt csak azon esetben 
éri a felelősség súlya, ha a szerző feleletre nem 
vonathatik. De még világosabban kijelenti a köz
vádló azt, hogy a szerző és szerkesztő közt semmi 
solidaritas nincs, a képviselőház t. elnökéhez okt. 
31 . és nov. 5-én állítólagos sajtó vétségek miatt be
nyújtott kérvényeiben, a melyekben világosan ki
jelenti, hogy Böszörményi Lászlót csak mint tanút 
idéztette meg, kitudása végett annak, hogy ki a 
szerzője a kérdéses czikknek, s miután Böszörmé
nyi mint tanú meg nem jelent, csak ezen esetre 
nyújtotta be kérvényét a képviselőházhoz a Bö
szörményi elleni vizsgálat engedélyezése végett; és 
ezen két rendbeli nyilatkozatában a közvádló még 
azt is világosan kijelenti, hogy Böszörményi László 
csak esetleg, t . i . azon esetben,ha a szerzőt kitudni 
nem lehet, vonathatik perbe. (Helyeslés a baloldalon.) 
És kérdem a t. házat, hogy még azon esetben is, 
ha sajtótörvényünk ide vonatkozó része hiányos 
volna — pedig sajtótörvényünknek épen ezen részét 
igen is világosnak tartom — még azon esetben is 
szabad-e nekünk szigorúbb értelmezést adni a tör
vénynek, mint azt maga a közvádló tette ? (Helyes
lés balról) a vádló, ki hivatalos kötelességénél fogva 
gyakran még azon esetben is kénytelen üldözni, 
a hol egyéni meggyőződése szerint bűnt nem ta
lál. És kérdem a t. házat, jogában áll-e a köz
vádlónak már most feleletre vonatni s vizsgálat 
alá vétetni azt, kire nézve ő maga elismeri, hogy 
csak esetleg, tudniillik a szerző feleletre nem vonat
hatása esetében felelős? Hiszen nincs, de nem is 
lehet köztünk kétely arra nézve, habár t. barátom 
Horváth Lajos ellenkezőleg nyilatkozott, hogy 
a feleletre vonatás nem a büntetés kiszabásánál 
kezdődik, hanem kezdődik a feleletre vonás a vizs
gálat alá vétel első pillanatában. És igy, meggyő
ződésem szerint a felelős szerkesztőt mint vádlot
tat még megidézni sem szabad mindaddig, mig a 
szerző feleletre vonása a lehetőség határai kö
zött van. 

Nincs tehát, t. képviselőház, sajtótörvényünk-
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ben a solidaritasnak semmi nyoma. Érezte ezt 
maga a közvádló is, és midőn észrevette, hogy a 
szerzőnek Turinban október 24-én kelt nyilatko
zatával az egyetlen jogalap, a melyre állhatott, 
öszedült, rögtön uj alapot keresett, állítván, 
hogy „mert a szerző nem lakik a haza földén, az 
feleletre nem vonathatik." A közvádíó ezen állí
tásának valódiságát, mit egyébiránt bebizonyitni 
meg sem kísérlett, legyen szabad egyszerűen két
ségbe vonnom, ugy mint azt Nyáry Pál tette, és 
szabad legyen a t. képviselőház figyelmét felhív
nom a t. igazságügyér úr által május 17-én a sajtó
ügyre vonatkozólag kibocsátott rendelet 5. és20-ik 
szakaszára, a mely szakaszok a külföldön lakók 
által elkövetett sajtóvétségekre vonatkoznak. 

Az ügyek megváltozott jelen állásában tehát 
vajon lehet-e a bizottság véleményében feltett min
den kérdésre igennel felelni'? Nem lehet, t. ház. 
Két kérdésre, az én nézetem szerint, határozottan 
nemmel kell felelni. Az egyik kérdés az, tisztelt 
ház, hogy az állítólagos bűntény vagy vétség és 
a vád alá helyezendő képviselő egyénisége közt 
mutatkozik-e összefüggés vagy a vonatkozás né
mi jelensége ? Jelenleg semmi ily összefüggés nem 
mutatkozik, sőt nem is létezik mindaddig, mig a 
szerzőnek feleletre vonathatása a lehetőség korlá
tai közt van. A másik kérdés az, vajon* a közvádló 
ujabb kérvénye egészen ment-e az anyagi és er
kölcsi nyomás és zaklatás jellegétől ? Nézetem sze
rint nem ment az ezen jellegtől, mert a közvádló, 
saját nyilatkozatainak, saját elveinek és a törvény 
világos rendeletének ellenére, egészen uj s törvé
nyeinkben egyátalában nem gyökerező alapot 
keresett arra, hogy Böszörményi László képviselő
társunkat perbe foghassa, mint ezt Nyáry Pál tisz
telt barátom igen helyesen jelezte. Nem akarja köz
tünk senki azt, mit Horváth Lajos képviselőtársunk 
emiitett, hogy a képviselő csupán azért mert kép
viselő, minden körülmény közt élvezze az immu
nitást. De azt akarjuk mindnyájan, sőt akarnunk 
kell, hogy ott, a hol a zaklatásnak, az anyagi és 
erkölcsi nyomásnak jelenségeivel találkozunk, az 
immunitást a képviselőház integritása érdekében 
is megvédelmezzük. {(Helyeslés a bal oldalon.) 

Ennyi az, t. ház, mit, habár az előttem szólott 
Nyáry Pál tisztelt barátom által mondottaknak némi 
ismétlésével is, a dolog érdemére nézve a tisztelt 
ház figyelmébe ajánlani szükségesnek találtam. 

Érzem, tisztelt ház, hogy sokkal könnyebben 
szólhattam volna a tárgyhoz, ha a képviselő, kinek 
vád alá helyezése vagy ki ellen vizsgálat kéretik, 
esetleg a szélső jobb oldalhoz tartozik vala, és ha 
egy ellenzéki lap szerkesztője helyett p . az „Idők 
raaujV vagy a „Pesti Hírnök" szerkesztőiről volna 
Szó, mert ez esetben nem kellene tartanom azon, 
bár alaptalan gyanú terhétől, hogy a jelen nagy 

fontosságú kérdésben nem bírtam a pártnézet szín
vonaláról magasabb politikai látpontra fölemelked
ni. Azonban fogadja tőlem a tisztelt túlsó oldal azon 
esetben, ha a t. túlsó oldal valamelyik t. tagját ha
sonló esetben érintené a közvádló látogató keze — 
(Derültság) mert hiszen a szerencse kereke nagyon 
forgandó és a politikai hullámzások súlya alatt na
gyon is sebesen forog az — biztosithatom, mondom, 
a tisztelt túloldalt arról, hogy én, miután mindaz, 
mit a tisztelt ház előtt e tárgyra vonatkozólag el
mondottam, benső meggyőződésem kifolyása, 
hasonlólag fognék nyilatkozni. (Felkiáltások jobb
ról : Köszönjük szépen!) 

Végül engedje meg a t. ház, hogy most, mi
dőn a t. iázat illető azon jogot, hogy a jelen concret 
esetben egy képviselő immunitásának fentartása 
vagy elvonása felett intézkedjék , a mindnyájunkra 
egyaránt nehezedő komoly kötelesség súlya alatt 
gyakoroljuk; hogy most, midőn azon szerfölött 
kellemetlen helyzetbe jutottunk, hogy a bizottság 
által előterjesztett elveknek határozatra emelése 
előtt már azon elveknek alkalmazásához is kény
telenek vagyunk hozzá szólni; most, midőn oly 
intézkedésről van szó, mely a sajtótörvény revi-
deálásánál vagy egy immunitási törvény alkotá
sánál zsinórmértékül fog szolgálni: engedje 'meg 
a t. ház, hogy kérhessem: méltóztassék a törvény 
korlátai közt a képviselőnek immunitását és a ház 
függetlenségét inkább biztosító és általam kör-
vonalozott értelmezést adni; és kérem a t. házat, 
méltóztassék a bizottság véleményében kifej
tett alapelvek elfogadása mellett kimondani azt, 
hogy a Böszörményi László ellen kért vizsgálat
nak ez alkalommal elrendelésére vagy engedélye
zésére a szerző által okt. 24-én kiadott nyilatkozat 
után semmi törvényes ok fen nem forog-. (Helyes
lés a hal olialon.) 

Zichy A n t a l : T. ház! Midőn részemről a 
tizes bizottság véleménj^ét pártolom, engedjék 
meg, hogy igen röviden, e^ak azzal indokoljam 
ezen szavazatomat, a mivel általam mélyen tisztelt 
tagtársunk Nyáry Pál beszédét kezdette, hogy t. i., 
mihez én teljesen járulok, az én csekély felfogásom 
szerint is, ez egyátalában nem pártkérdés, és nem 
pártszempontból bírálandó meg, hanem egyedül 
az immunitás kérdésének jelenben igen fontos, mert 
jövőre előzményül szolgálható tényleges alkal-
mazhatásáról van szó. Arra nézve pedig, minthogy 
t. tagtársunk, kire az imént hivatkozám, azon né
zetét is kifejezte, hogy ő azt mellesleg elintézni 
nem tartja elegendőnek, hanem a kérdés ez olda
lára nézve külön házhatározatot is óhajt: legyen 
szabad részemről hozzá tennem azt, hogy én még 
ebben sem nyugszom meg, hanem óhajtanám, hogy 
mentül előbb törvényjavaslat tétessék le a ház 
asztalára (Élénk helyeslés), mely ezen mindnyájunkat 
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oly nagymértékben és oly méltán érdeklő kérdést 
tüzetesen és fontosán szabályozza. (Helyeslés.) 

A mi nagyérdemű t. tagtársunk beszédének 
második részét illeti, megvallom, midőn azt hallot
tam, egy pillanatig abban a képzelő'désben voltam, 
hogy már az esküdtszéki tárgyalásnál vagyok 
jelen és nem a képviselőházban, (Helyeslés a iSzé-
pen) és ezen esetben talán megbocsátható illusioba 
még inkább bele ringatott utóbb szólott nagyér
demű képviselőtársunk Halász Boldizsár, és még 
ennél is mélyebben legutóbb szólott Várady Gábor j 
képviselőtársam, ki ismeretes elmeéllel fejtegette a j 
kérdés majdnem objectiv, de még inkább subjeetiv I 
tényálladékát is, a melytől igen óvatosan, és né- I 
zetem szerint helyesen, oly igen tartózkodott a i 
tizes bizottság és tartózkodott annak előadója, t. 
barátom Horváth Lajos is. (HlyesUs a köséjjen.) 
Jól tudom, t. ház,hogy némelyek köztünk osztoznak 
azon nézefben,hogy itt se objectiv,se subjeetiv tény-
álladék, olyas, minőt a közvádló e kérdésben keres 
nincs. Jól tudom, hogy lesznek mások, kik azt 
hiszik, hogy igenis van, és hogy alapos a közvádló 
keresete. Azt hiszem, mindkettőnek egyaránt ér
dekében ál l , hogy a kérdés tüzetes megvitatása 
az illető fórum elől el ne vonassák. (Helyeslés.) A 
képviselői immunitásnak nézetein szerint helyes 
fölfogása épen abban áll, hogy mihelyt legkisebb 
alapul szolgálható vád, de azt mondom, csak gyanú 
is merül fel valamely képviselő ellen, ez maga kö
vetelje birája elé állittatását és a maga teljes iga
zolását. (Helyeslés a középen.) 

Felhíva érzem magamat mellesleg azon 
megjegyzésre, és ez volt egyik oka szerény föl-
szólalásomnak, hogy a képviselő egyéni nyilatko
zata ez ügyben nem döntő: példának okáért — azért 
mondom, hogy a naplóban nyoma legyen — 
Böszörményi tagtársunk azon nyilatkozata is, me-
lyet a másik két vádra nézve adott be , reám és 
ugy hiszem, a képviselőházra nézve egyedül és 
elegendő motívumául nem szolgálhat a hozandó 
határozatnak,mert még haa képviselő le is mondana 
immunitásáról, az már a képviselház ügye lett, és I 
a képviselőház elé tartozik mind a mellett ha
tározni a fölött, vajon az immunitást ki akarja-e 
terjeszteni reá, vagy illető tagját biró elé akarja-e 
állitani ? (Helyeslés a középen.) 

Azoknak, miket ez ügy érdemében méltóztat
tak előttem szólott tagtársaim előadni, valóban 
rám nézve, talán ugy is, mint ki közjogaink oly régi 
bajnokai irányában még mindig ujoneznak és kez
dőnek vallom magamat, de azért is, mert ügyvéd 
nem vagyok, s végre azért is , mert nem esküdt
szék előtt vagyunk, igen nehéz feladat volna 
cáfolatába bocsátkoznom. (Helyeslés.) De meg
könnyíti jelen állásomat és fölment engem é n é 
hez feladat teljesitésétól azon másik kötelesség ' 
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mel}*et e pillanatban törvényhozói kötelességem-
nak tartok és a mely nekem ez esetben hallgatást 
parancsol. Mindezen okoknak pro és contra elő-

a maga fóruma elé tartozik, nem pedig a 
képviselőház elé. (H lyeslés középen) 

Miután fölfogásom szerint a tizes bizottság 
jelentése gondosan elkerülte a Scyllát és Cha-
rybdist, és óvakodott mind az objectiv mind a sub
jeetiv tényállás meghatározásától; miután kellőleg 
definiálta és alkalmazta az immunitást: én csekély 
szavazatommal pártolom az előterjesztést. (He
lyeslés a jo'.b oldalon.) 

Madarász József : T. ház! (Eláll! Eláll /) Szo
kásom ellenére, azon néhány „eláll" következtében, 
mielőtt a tárgyhoz szólanék, engedjék meg, hogy 
azon képviselőket, kik az „eláll" al megtiszteltek, 
Somssich Pál képviselő úrnak e tárgyban beadott 
indítványára figyelmeztessem. Somssich Pál kép
viselőtársunk a bizottsághoz utasítás iránt tett indít
ványában is azt mondotta, hogy e tárgy komoly 
megvitatást igényel. Meg fogják engedni a t. ház 
azon tagjai, kik az „eláll"-al voltak szívesek meg
tisztelni, hogy mig az egyik véleményen csak két 
képviselő nyi la tkozot t . . . . (A dologra!) igenis, a 
dologra valónak tartom nyilvánítani, hogy ekkor 
a vélemények nyilatkozását akár a „dologra" 
szólitással, akár „elállással" megakasztani nem 
komoly tanácskozáshoz méltó. (Zaj.) Uraim, 
én magam szenvedély és indulat nélkül óhajtok 
mint nem pártkérdéshez szólani a követi mentelmi 
joghoz ; de midőn maga a majoritás „dologra" és 
„eláll" szavakkal véleményem kinyilatkoztatá
sában akadályoztat , (Zaj) kénytelen vagyok 
ismételve kijelenteni,(í"elkiáltások: A dologra!) hog3r 

ez a tárgy komolyságához nemiilik. (Fölkiáltások: 
A dologra! Zaj) 

Ezek után legelőször épen előttem szólott 
Zichy Antal képviselőtársam azon előadására, 
hogy ő azt hivé, hogy esküdtszéki eljárásnál van 
jelen, azt válaszolom, hogy én meg azok után, 
miket épen őtőle és Horváth Lajostól hallottam, 
határozottan azt vagyok bátor hinni, hogy ők azo
kat, mik a képviselőház elé valók, az esküdtszék 
tárgyalásához akarják átvinni. (^Ellenmondás a jobb, 
helyeslés a bal oldalon.) 

Ez a különbség köztünk; és az, mit Horváth 
Lajos képviselő mondott, hogy tudniilik ez előzetes 
kérdés, és ugy kell e tekintetben a háznak eljárnia, 
hogy eljárására bátran hivatkozhassunk utóbbi 
esetekben, kötelességünkké teszi, megtámadni a 
bizottság véleményét: mert mi abban az alkotmány 
és az l847 / s-dik évi sajtótörvények ellenében 
törvénysértést láttunk; másodszor épen azért, 
mit tisztelt képviselőtársam utána ismét mon
dott : hogy meglehet , ha csak laza összefüg
g é s fog is mutatkozni a képviselő és a vád tar-
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-gya között, kénytelenek leszünk néha meg-
t»n aedni a vizsgálatot és annak következtében 
a perbe fogatást is, mert azoknak, kik a törvényt 
hozzák, kötelességük leginkább megmutatni azt, 
hogy nem kivánják magokat a törvény alól fel
menteni. (Helyesl's.j Igen helyes! Visszafordí
tom t. képviselőtársam ellenében az adott és elfo
gadott okoskodást ugy, hogy épen azért tartsuk 
mi kötelességünknek a bizottsági vélemény ellen 
nyilatkozni és szavazni, mert a bizottság azon vé
leménye a törvény jótékonysága alól ki akarja 
venni Böszörményi László képviselőtársunkat. 
(Ellenmondás.) 

Azén magán meggyőződésem, uraim, az, hogy 
nem csak képviselő, de nem képviselő ellenében 
is az 1847 /8 .XVIII . t. ez. 13, 30. és 33. szakaszá
nak megsértése az, midőn szerkesztő' ellenében, ak
kor, midőn a szerző még se birája elé nem állítta
tott, se el nem Ítéltetett, már a perbe fogás meg
kísértetik. Sértő ez mindenki ellenében akkor is, 
ha a perbe fogandó nem képviselő, mentelmi jog
gal nem bír. Miután azonban én a mentelmi jog 
sérelmét egyátalában aggályosnak tartom, a bi
zottság által javasolt eljárást pedig veszélyesnek 
vélem : ez nézetem szerint kötelességévé teszi a 
képviselőháznak azt, hogy a törvények azon jóté
konyságát, mely egy nem képviselő ellenében is, 
először csak is a szerzőnek és mint előttem szólott 
Várady Gábor képviselőtársunk szabatosan és 
higyék meg önök,megczáfolbatlanulbizonyitotta. .. 
{Felkiáltások a jobb oldalon : Ohó! bal felöl: Igen!) 

Patay István: Hát czáfolják meg! 
Madarász J ó z s e f : Mondom, czáfolhatlanul 

bebizonyitá, hogy itt nincs solidaris kérdés. 
Patay István: Hát cáfolják meg! 
Madarász József: Mondom, czáfolhatlanul 

bebizonyitá, hogy itt nincs solidaris kérdés. Mert 
ha önök azt mondják, hogy meg lehet czáfolni. 
•akkor hivatkozunk a 48-iki 18-ik törvényezikk 
13, 30, 33. és 36-ik szakaszaira. 

En tehát, azon véleményben levén, mint már 
•előadtam, hogy kivétetik a törvény ótalma alól 
nem csak a képviselő, de mások, a nem képviselők 
is, ha azon esetben, midőn a szerző tudatik, még
is a szerkesztő zaklattatik és üldöztetik: annál 
inkább kötelességemnek tartom kinyilatkoztatni, 
hogy Böszörményi országos képviselő ellenében . . . 
{Felkiáltások : Ez az esküdtszék elé tartozik!) Az nem 
•esküdtszék elé való, a mit a törvény világosan 
megszab. Önök határozhatnak, a mi tetszik, a tör
vénynek szavait és értelmét megváltoztathatják ; 
de azt, hogy mi van benne, e megváltoztatások 
Által r meg nem dönthetik. (Zaj.) 

Én tehát ellenkező véleményben levén ter
mészetesen (Derültség) a t. képviselőkkel; és 
meg levén győződve a tapasztalásból, hogy a t. 

képviselők az által, hogy egyszerre szavazás által 
akarják a dolgot elintézni, a komoly tanácskozást 
kerülik, (Derültség, zaj) mert ezen értelemben 
nem hiszem, hogy a 48-iki törvények elmagya
rázhatok volnának: szavazok Nyáry képviselőtár
séra inditványára, befejezvén azt, ha jól emlék
szem Jefferson, Amerika egykori elnökének ezen 
szavaival: „Midőn elérkeznék azon nap, a melyen 
a Cielszövény és erkölcstelenülés, a sajtó megveszte
getett iránya, vagy a többségre vergődött párt 
üldözni kezdi az alkotmányos szabadság vérta
núit : (Hohó! a jobb oldalon) akkor meg-szünik a 
működés demokratái működés lenni. Lehet ugyan 
véletlen által bölcs, de e rendszer önmagában 
rósz." 

Mivel én tehát Böszörményi országos képvi
selő ellenében e vizsgálatot és a perbe foghatás 
engedélyét indokolatlan üldözésnél egyébnek nem 
tartom, a bizottság véleményét elvetendonek álli-
tom. (Nagy zaj. Fölkiáltások: A rendre ! a rendre! 
Helyeslés a szélső bal oldalon?) 

Elnök: T. ház! Szólásra többen fölírva nem 
levén, a vitatkozás be van fejezve. 

BÓniS S á m u e l : En a dolog érdemére nem 
szólok ; hanem a kérdésre nézve bátorkodom 
figyelmeztetni a t. házat, hogy a mennyiben a 
tízes bizottság jelentésének azon része ellen, mely 
az immunitásról szól, senki más véleményben nem 
volt, talán e kérdésben kétfelé kellene választani 
a bizottság jelentését, s az elsőt mint határozatot 
elfogadni : mert azok, kik ellenvéleményben vol
tak a perbe foghatás megadására nézve, mindnyá
jan kijelentették, hogy a jelentésnek az immuni
tást érdeklő' részét elfogadják. Tessék tehát ezt 
vagy határozatként kimondani, vagy kétfelé osz
tani a kérdést. 

Elnök: U g y veszem észre, két különféle 
indítvány tétetik. Az egyik az, hogy zsinórmérté
kül vétessenek az immunitásra nézve azon elvek, 
melyek a tizes bizottság jelentésében meg vannak 
állapítva; más részről indítvány tétetett arra nézve, 
hogy egy bizottság jövőre nézve állapítsa meg 
azon elveket, amelyek szerint a képviselőház el
járna. (Zaj.) Már most kérdezem, kivánja-e a t. ház, 
hogy a képviselői immunitásra nézve azon elvek, 
a melyek a tizes bizottság jelentésében ki vannak 
mondva, elfogadtassanak? 

Ghyczy K á l m á n : T. ház! Az első kér
dés mindenesetre az lesz, hogy a bizottság je
lentése elfogadtatik-e vagy nem? A bizottság 
jelentésének két része van. A bizottság jelentésé
nek első részekét pontban körvonalozzaa képvise
lői immunitás fogalmának eszméjét. A tizes bizott
ság véleményes jelentésének ezen része ellen sen
kinek ellenvetése és észrevétele nincs. Ez, ugy hi
szem, a ház által saját határozatául is közakarattal 
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elfogadtatik. A bizottság véleményes jelentésének 
második része azon concret esetre vonatkozik, 
mely jelenleg a ház tanácskozása alatt van, és 
csak erre nézve voltak a vélemények eltérők. A 
bizottság a közkeresetet Böszörményi László kép
viselőtársunk ellen megengedendőnek véli, mások 
a közkeresetet megengedendőnek nem vélik. A ház
szabályok határozottan rendelik, hogy midőn va
lamely indítványban vagy tárgyban két kérdés 
forog fön, a kérdések a szavazásnál megosztandók. 
(Egy hang : Megoszthatók!) A bizottság véleménye 
fölött kellvén szavazni, a bizottság véleményében 
két külön kérdéses tárgy van : ezek tehát a szava
zásnál megosztandók. Véleményem szerint az 
elnökség által a ház határozatául kimondható, 
hogy a képviselői immunitás körvonalozása. ugy, 
mint az a bizottság jelentésében foglaltatik, a ház 
által is elfogadtatik; szavazás alá pedig a bizott
ság jelentésének csak azon második része kerül, 
hogy t. i. Böszörményi László képviselő ellen a 
közkereset megengedendó'-e vagy nem ? (Helyes
lés a bal oldalon?) 

SzáSZ K á r o l y : Sajnálom, hogy az előttem 
szólott két igen tisztelt képviselővel egy véle
ményben nem lehetek. Én, tisztelt ház, itt két 
kérdést jelenleg nem látok. Az immunitás fo
galmának körvonalozása szükséges volt a je
lenleg kérdésben levő tárgy indokolásául. (A 
jobb oldalon: Ugy van!) He hogy az immu
nitás fogalma , és az abban hozandó, netalán 
később alkotandó törvény itt tökéletesen körvo-
nalozva és kimerítve lett volna, hogy most ex asse 
tárgyaltuk volna ezen kérdést, a képviselői immu
nitás kérdését : azt el nem ismerhetem. Ha tehát 
itt amaz csak alapvetése, csak indokolása a napi
renden levő kérdésnek, annálfogva én azt kétféle 
választhatónak teljességgel nem tartom. Azon né
zetben vagyok tehát, t. ház, hogy, a mint már itt 
kifejeztetett, ámbár arra nézve külön inditvány be 
nem adatott, de kétség kivül szükséges egy immu-
nitási törvényt terjeszteni annak idején a ház elé, 
terjeszsze azt elő akár a kormány, akár egyes képvi
selő', akkorieszezen kérdés ex asse tárgyalásának, 
annak minden tekintetben való körvonalozásának 
és megállapításának ideje. Most pedig a kérdés, 
az indokolás és az abból levont következtetés el
választása által annak gyanújának látnám kitéve 
lenni a bizottság jelentését, mintha annak indoko
lását vagy alapvetését mindenki elfogadná, de az 
abból vont következtetést nem, (A hal oldalon: Hisz 
ugy van!) mintha az által annak következetessége 
lenne nem csak az ellenvéleményüek által megtá
madva, hanem a kérd és kétfelé választásának meg
engedése által némileg az összes ház által osztva. 
Ebbe beleegyezni semmi esetre sem akarok, és a 
kérdést egyszerűen ugy vélem kitüzendőnek: vajon | 

, a bizottság véleményes jelentését elfogadja-e a ház 
vagy nem'? (Helyeslés a középen.) 

Ivánka I m r e : Igen helyesen mondotta el 
előttem szólott Szász Károly képviselőtársam, mi 
a különbség a mi felfogásunk és az ő felfogásuk 
közt. Mi az immunitás fogalmát, ugy, a mint az 
a bizottság jelentésében ki van fejtve, mindnyájan 
elfogadjuk, és ez ellen a házban egy szót sem hal
lottam ; de az immunitás alkalmazását ezen eset
ben helytelennek tartjuk: s ezért a kérdést a ház
szabályok értelmében minden esetre kétfelé osz-
tandónak tartjuk. (Zaj.) 

E l n ö k (csenget): Miután a kérdés föltételére 
nézve kölönbözök a vélemények, mindenek előtt a 
felett kell szavazni, meg akarja-e a t. ház külön
böztetni a kérdéseket, vagy azon egyszerű kér
dést kivánja-e föltétetni, hogy a t. ház elfogadja-e 
a tizes bizottság véleményét vagy nem ? (Nagy zaj.) 

Várady Gábor: Bocsánatot kérek elnök 
úrtól, hogy a szavaztatás előtt félbeszakasztom; 
de a házszabályokra akarok hivatkozni. A házsza
bályok 60-ik szakasza ezt tartalmazza: „Ha a sza
vazásra feltett kérdés, czikk avagy inditvány 
több részről áll, szétosztását lehet kívánni." Ez 
kivánva volt részünkről; az pedig senki által sem 
elleneztetett, hogy a kérdés szétosztassék. Csak 
azt igyekezett Szász Károly t. képviselőtársam 
bebizonyítani — a mi azonban neki nem sikerült — 
hogy itt két külön kérdés nem létezik; (Zaj) 
azt azonban senki kétségbe nen vonta, mit Ghyczy 
Kálmán barátom nagyon helyesen körvonalozott, 
hogy a kérdések külön választása szükséges. 
Ismétlem, t. képviselőház! hogy a bizottság véle
ményében két különböző kérdés van: az egyik az 
alapelvek megállapítása, miután erre eddig sza
bályaink nincsenek; a másik ezen elveknek alkal
mazása. Az első kérdés nézetem szerint is elesik, mi
után erre nézve külön vélemény nem nyilvánult. Er
re vonatkozólag tehát tisztelt elnök urnák ki kell 
jelenteni, hogy a jelentés indokolását, tehát az ab
ban foglalt alapelveket a ház egyhangúlag elfogad
ja ; és csak ugy tűzethetik ki a második kérdés, mely 
nem lehet más, mint: hogy elfogadja-e a ház a 
bizottság azon véleményét, hogy Böszörményi 
László ellen a vizsgálat megrendelése nem elle-
neztetik ? 

Vadnay Lajos: T. képviselőház! Nem 
akartam a kérdéshez szólani, miután magam is 
egyik igénytelen tagja voltam a bizottságnak; 
hanem méltóztassanak megengedni, hogy épen 
tag és képviselőtársam Várady Gábor előadása 
folytán kénytelennek érzem magamat a bizottság 
eljárásának igazolására következőket felhozni. 
(Födúáltáwh: Nem arról van szó!) Ha a t. képvi
selőház ki akarja a bizottságra mondani, hogy 
eljárása helytelen, akkor igenis helyén lesza kér-
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dést ketté vágni, és azt mondani, hogy a mentelmi 
jogra nézve kifejtett elvek helyesek, de hogy azok 
a második részben helytelenül alkalmaztattak. 
Mert ha az elsőre azt mondjuk ki; hogy helyes, és 
a következőkre nézve azt tüntetjük ki, hogy al
kalmazása helytelen: akkor ez annyit tesz, hogy 
helyesek ugyan a motívumok, de helytelen az alkal
mazás. Én meg azt hiszem, hogy ezen bizottság 
teljesen motivált és helyesen is alkalmazott. Azt 
hiszem tehát, hogy egyszerűen csak a bizottság 
véleményének elfogadása vagy el nem fogadása 
jöhet kérdésbe. 

Horvát Boldizsár igazságügyéi': T. ház! 
Csupán azon megjegyzésre szorítkozom, hogy a kér
dés megosztásának az én fölfogásom szerint akkor 
volna helye, ha a bizottság meg lett volna bizva 
az immunitásról is körvonalozott véleményt ter
jeszteni a ház elé: igen, ekkor, igenis, el kellene 
ezen kérdést különözni a concret esetről. Azonban 
a bizottság föladata nem ez volt, hanem az, hogy 
egy concret esetben, Böszörményi László ügyé
ben adjon véleményt, vajon az immunitás korlátai 
között, az immunitás megsértése nélkül az engedély 
a perbe fogásra megadható-e vagy nem ? A mit a 
bizottság jelentésében az immunitásról felhozott, az 
nem egyéb, mint egyszerű indokolása azon véle
ménynek, melyet e concret eset tárgyában bea
dott. I ly esetben az indokolást a véleménytől el-
különözni a házszabályok szerint nem lehet. 

E l n ö k : Az kérdést nem szenved, mit igen 
tisztelt Várady Gábor képviselő úr előterjesztett; 
mégis az én helyemben nekem kötelességem meg
tudni, hogy azon szakasz szabályát most alkalma
zandónak látja-e a t. ház vagy nem ? Ennélfogva 
én a kérdést erre nézve máskép feltenni nem tu
dom, mint ugy, hogy két kérdést kivan-e a t. ház 
többsége feltétetni vagy csak egyet ? Méltóztassa
nak tehát azok, kik a kérdést nem kívánják egy
mástól elkülönözni, hanem csak egy kérdés fel
tételét kivánják, felállani. (Megtörténik.) A többség 
a kérdést nem kivánja elkülönöztetni, hanem csak 
«gy kérdést kivan föltétetni. Most tehát az lesz 
a kérdés, elfogadja-e a t. ház a sajtóügyben ki
küldött tízes bizottság véleményét vagy nem? 

Huszonegy képviselő úr név szerinti szava
lást kivan. Dimitrievics jegyző úr fel fogja a neve
ket olvasni. 

Dimitrievics Milos jegyző {fölolvassa a 
név szerinti szavazást kérő képviselők, neveit): Ma
darász József, Bobory Károly, Patay István, Al-
másy Sándor, Vidacs János, Csiky Sándor, Deáky 
Lajos. . . 

Deáky LajOS: Nem! {Élénk derültség.) 
Dimitrievics Milos jegyző (folytatja): 

Széky Péter, Bárányi Ágoston, Pétery Károly, 

ÜLÉS. (Nov. 18. 18G7.) 231 

Domahidy Ferencz, Szluha Benedek, Lukynich 
Mihály, Noszlopy Antal, Vállyi János, Oláh Mik
lós, Lükő Géza, Luzsénszky Pál b., Pethes Jó
zsef, Halász Boldizsár, Pap Lajos. 

Elnök: Szavazás közben azon képviselő 
urak, kik már szavaztak, el szoktak távozni; en
nélfogva még a szavazás előtt két kérést terjesztek 
a t. ház elé. Felkérem ugyanis az osztályok t. tag
jait, hogy holnap d. e. 10 órakor a szokott helyi
ségekben megjelenni szíveskedjenek; ugy szintén 
a 2-ik osztály t. tagjait, hogy holnap d. u. 4 óra
kor szíveskedjenek szokott helyiségeikben megje
lenni. 

Következik a szavazás. 
Dimitrievics Milos jegyző {olvassa akép-

viselök névsorát, s ez alkalommal: 
Igennel szavaznak: Ahnássy György gr., And-

reánszky Boldizsár, Ányos István, Antalffy Károly, 
Bartal János, Barinyai József, Bay Györg;, Bánó 
József, Bánó A.iklós, Bencsik György, Berde Mózes, 
BerZeviczy Tivadar, Bethlen Farkas gr., Brfhlen Já
nos gr., Bezerédj László, Binder Lajos, Binder Mi
hály, Bittó István, Boér János , Boros Pál, Bot-
ka Mihály, Botka Tivadar, Bömches Frigyes, 
Borcsányi János, Branovácsky István, Boheczel Sán
dor, Bernáth Lajos, Cebrián László gr., Császár 
József, Csmgery Antal, Csik András, Csőrghe László, 
Cséry Lajos, Dapsy Vilmos, Dani Ferencz, Dániel 
Pál, Djsseiojfy Ottó, Dimitrievics Milos, Dobocz-
ky Ignácz, Domokos Líszló, Dózsa Dániel, Drás-
kóczy Gyula, Drotlleff Tamás Vilmos, Decáni Ká
roly, Dániel János, Eitel Frigyes, Eötvös József b., 
Édes Albert, Fábián Gábor, Fehdenfeld Frigyes, Fe
jér János, Fest Imre, Pülepp Lipót, Fábritius Ká
roly, Gajzágó Salamon, Gál János, Gál Miklós, Ge-
czö János, Gedidy Lajos, Glatz Antal, Gorove István, 
Gozsdu Manó, Gorgei Géza, Gutt József, Iledry Er
nő, Hollán Ernő, Horvith Antal, Horváth Boldizsár, 
Horváth Döme, Horvát Károly , Horvát Lajos, 
Ho&szu József, Hnnfaivy Pál, Huszár István, Herte-
lendy Kálmán, HalmossyEndre,Hrahovszky Zsigmond, 
Parányi Lajos, Ihász Rezső, Inkey József, Ivánka Zsig
mond, Jankovich Antal, Joannovics György, Justh 
József, Justh Kálmán, Kalauz Pál, Kandó Kálmán, 
Kardos Kálmán, Kaatz Gyula, Kemény Gábor 6., 
Kemény István b., Kerkapoly Károly, Kiss Jakab, 
Kovách László, Kudlik István, Kurcz György, Kvas-
say László, Kazinczy István, Kethelyi 'József, Láng 
Gusztáv, Lázár Dénes, Lehoczky Egyed, Lónyay Gá
bor, Lázár Kálmán gr., Madocsányi Pál, Máday La
jos, Maniu Aurél, Mihályi Péter, Mikó Imre gr., 
Miskeimre h., Moldován János, Molnár József, Mor-
scher Károly, Nagy Károly, Németh Károly, Opics 
Sándor, Orczy Béla b., Paczolay János, PerczelBéla, 
Petényi Zsigmond b., Piüer Gedeon, Plachy Lajos} 
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Prugberger József, Puskariu János, Pulscky Ferencz, 
Pao Máté, Pap Mór, Paiss Andor, Rannicher Jakab, 
Ráth Péter, Rónay Lajos, ifj. Rvdics József &., 
Rudnyánszlty Flórián, Rónay Jáczint, RÖser Miklós, 
Sebestyén László", Semsey Albert, Simay Gergely, 
Simon Pál, Stefanidesz Henrik, Szabó Imre [pápavá-
rosi), Szakái Lajos, Szász Károly, Szentiványi 
Adolf, Szilágyi István, Szitányi Bernát, Szabó Mik
lós, Szlávy József, Szelestey László, Stoll Károly, 
Sigray Fülöp gr., Szentagh Pál (gömorij, Somogyi 
László, Szemző István, Sztojácskovics Sándor, Thury 
Sámuel, Tolaay Gábor, lóth Lörincz, Tóth Vilmos, 
Török Sándor (nógrádi), Trefort Ágoston, Trifunácz 
Pál, Tnlbás János, Török Dániel, Tanárky Gedeon, 
Török Sándor (gömÖri), TJrbanovszky Ernő, Vadász 
Manó, Vadnay Lajos, Wass Sámuel gr., Vecsei-Oláh 
Károly, Vojnics Barnabás, Vojnics Lukács, Wodia-
ner Albert b., Várady János, Vladár Tamás. Ziyk 
Károly, Zichy Antal, id. Zichy József gr., Zimmer-
man József András, Zsarnay Imre, Zsedényi 
Kde, Zmeskáll Mór, Zichy Viktor gr. 

Nemmel szavaznak: Almásy Sándor, Ács Ká
roly, Babes Vincze, Baranya Ágoston, Beliczey István, 
Beniczky Gyida, Beniczky Ödön, ifj. Bethlen Gábor 
gr., Bobory Károly, Boczkó Dániel, Bogyó Sándor, 
Bőnis Sámiíel, Cseh Sándor, Csiky Sándor, Cserná-
tony Lajos, Darvas Antal, Deáhy Lajos, Detrich 
Zsigmond, Domahidy Ferencz, Drágffy Sándor, 
Eöry Sándor, Fisser István, Fejér Miklós, Farkas 
Elek, Gábriel István, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kál
mán, Halász Boldizsár, Hodosiu József Horváth Elek, 
Ivánkalmre, Jámbor Fál,J endrassikMiksa, JókaiMór, 
Kiss Lajos, Kiss Miklós, Koll< r Antal, Kupricz Imre, 
Klapka György, Luksics Bódog, Lvkynich Mihály, 
Luzsénszky 1 ál báró, Lükö Géza, Madarassy Mór, 
Madarász József, Makray László, Máday Lajos, 
Medán Endre, Miletics Szvetozár, Mocsonyi Gförgy, 
Milkovics Zsigmond, Majthénii Dezső, Nagy Ignácz, 
Náná?sy Ignácz, Nyáry Pál, Noszlopy Antal, Odes-
calchi Gyula herczeg, Oláh Miklós, Olgyay Lajos, 
Pap Lajos, Pap Simon, Patay István, Perczel 
Mór, Ptthes József, Pétery Károly, Podmaniczky 
Frigyes báró, Popovics Zsigmond; Prónay József, 
Román Sándor, Ruttkay István, Salamon Lajos, 
Simonyi Lajos báró, Somossy Ignácz, Svastics Gábor, 
Szaplonczay József, Szentkeresztky Zsigmond báró, 
Szilády Áron, Szluha Benedek, Szolga Miklós, Szon-
tagh Pál (nógrádi), Széky Péter, Thalalér Lajos, 
Tóth Kálmán, Ujfalussy Lajos, Varga Antal, Vállyi 
János, Várady Gábor, Véghsö Gellért, Vidacs János, 
Zsitvay József. 

Kijelentik, hogy nem szavaznak : Kemény Zsig
mond b., Kiráki Pál, Papp Zsigmond, Tinim Ábra
hám, Urházy György, Vitolay József 

Nincsenek jelen: ifj. Ambrózy Lajos b., And-
rássy Gyida gr., Armbruszt Péter, Balomiri Jcinos^ 

Barlal György, Bánffy Albert b.,Berényi Ferencz gr.,. 
Bernáth Zsigmond, Besze János, Bethlen Sándor gr.r. 
Bekásy Lajos, Borlea Zsigmond, Böszörményi Lász
ló, Bujanovics Sándor, Boros Bálint, Balomiri Si
mon, Betegh Kelemen, Buócz Kálmán, Conrád Mó
ricz, Csanády Sándor, Csengery Imre, Csernovics 
Péter, Csiky István, Czorda Bódog, Damaszkin Já
nos, Deák Ftrencz, Dedinszky József, Dellimanics 
István, Degenfeld Gusztáv gr., Dobrzánszky Adolf, 
Dósa Elek, Erős Lajos, Eszterházy István gr.y 
Faragó Ferencz, Frideczky Timót, Földváry Mik
lós, Gál Péter, Gubody Sándor, Graenzenstein Gusz
táv, Hcvessy Bertalan, Huszár Károly b., Ivúcskovics 
György, Kacskovics Ignácz, Karácsonyi Ferencz, Ka
rácsony János, Kálnoky Pál gr., Károlyi Ede gr.y 
Keglevich Béla. gr. , Kende Kanut , Komáromy 
György, Kossuth Pál, Kuba János, Kossuth Ferencz^ 
Lator Gábor, László Imre, Lónyay Menyhért, Lo-
vassy Ferencz, Lukács György, Lázár Sándor, Macel-
lariu Illés, Majthényi József b., Manojlovics Emil, 
Markos István, Maróthy János, Mátyás József Melas 
Vilmios, Miskolczy Lajos, Mocsonyi András, Mocso
nyi Antal, Mocsonyi Sándor, Molnár Pál, Mednyánsz-
ky Dénes, b., Nikolics Sándor, Ónossy Mátyás, 
Pap Pál, Pethe András, Pejpovici-Desseanu János^ 
Papfahy Konstantin, Petkó Lázár, Ráday László gr., 
Reviczky István, Rónay Mihály, Radics Ákos, Siklósy 
Károly, Sipos Orbán, Soldos Imre, Somssich Imre 
gr., Somssich Púi, Sulyok Mór, Sümegiig Ferencz, 
Szabadfy Sándor, Szabó Imre, Szemző Mátyás, Szé
chenyi Béla gr., Széchenyi Imre gr, Székács József* 
Székely Gergely, Sztratimirovics György, Sipis Fe
rencz, id. Teleki Domokos gr., Teutsch György, 
Thury Gergely, Tisza Kálmán, Tisza László, 'J ol-
nay Károly, Trauschenfels Emil, Varga Flórián, Var
ró Sámuel, Vay Béla b., Wlád Alajos, Vay Sándor b. 
Vucsetics István, Wesselényi József b., Zámory Kál
mán, Zerdahelyi lncze, Zeyk József, Zichy Jenő 
gr., ifj. Zichy József gr., Zichy Nándor gr., Zsámn-
bokréthy József.) 

Horváth Lajos jegyző: Dessewffy Ottó 
igennel szavazott; de kijelentette, hogy ez téve
désből történt, és hogy nemmel kivan szavazni. 
Kérdés már most, az igennel vagy a nemmel 
szavazók közé vétessék-e be ? (Fólkiáltások: A 
nemmel szavazók közé!) 

Összesen 403 igazolt képviselő van. Ezek 
közöl: 183 szavazott igennel; 91 nemmel; 122 
távol van; 6 kijelentette, hogy nem akar szavaz
n i ; az elnök nem szavazott. 

E l n ö k : A t. ház tehát a tizes bizottság véle
ményét elfogadta. 

A legközelebbi ülés szokott módon fog a t. 
ház tudomására hozatni. 

Az ülés végződik d. u. 1 V2 érakor. 
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CLXXTI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. november 21-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: Kemutattatik Freiseisen Gyula megbízó levele. Az elnök bejelenti Dósa Elek másod alelnök halálát: teme 
te'eérol a ház gondoskodik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Mikó Imre gr. 

AÍ ülés kezdődik d. e. 11 ]/4 ora kor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Horváth 
Lajos jegyző ur fogja vezetni. A muít ülés jegyző
könyve fog hitelesítés végett fölolvastatni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa a nov. 
18-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : A munkácsi kerület képviselője Freis
eisen Gyula beadta megbízó levelét, mely az ál
landó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Mély fájdalommal jelentem a t. háznak kép
viselőtársunknak és a ház egyik alelnökének, 
Dósa Eleknek elhunytát. 

Két irányban tartozott ő hazánk jelesei közé : 
mint hazafi szigorúan teljesítette a haza iránti kö
telességeit; mint a tudomány embere tudományt, 
fölvilágosítást, értelmiséget terjesztett. Mmdakét 
pályán szerzett érdemei elhunyta után is élni fog
nak. 

Midőn e fájdalmas esetet a t. háznak bejelen
tem, kérem, méltóztassanak részvétüket jegyző
könyvileg kijelenteni, egyszersmind szerzett érde
meinek elismerése és méltánylása tekintetéből ab
ban megegyezni, hogy a ház nevében temettetvén 
el, az innen eredő költségek a havi költségvetésbe 
fölvétessenek. (Atalános helyeslés.) 

Ezen szomorú eset következtében nincs egyéb 
hátra, mint hogy a t. ház tagjait fölkérjem, mél
tóztassanak a holnapi napon déli 12 órakor végbe 
menendő temetésen megjelenni. 

Egyszersmind fel fog szólittatni Maros-Vásár
hely városa középponti választmánya, hogy ujabb 
választás eszközlése iránt intézkedjék. 

A t. ház tagjait pedig kérem, hogy a szokott 
módon kihirdetendő legközelebbi ülésre egy alel
nök választása végett szavazati jegyeiket magok
kal hozni méltóztassanak. 

A mai ülésnek más tárgya nem levén, elosz
latom. 

Az ülés végződik d. e. 11 V2 órakor. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . V. 30 
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CLXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 

1867. november 25-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 . 

Tárgya i : Bemutattatnalc: ifj. Ambrózy Lajos b. kérvénye szabadságért, mely megadatik ; Temesmegyeé vasúti iigy-
tien Trencsén és Turócznaegyeé a nemzetiségi kérdésben ; Sárosrnegyeé a ker. kir. táblák i r á n t ; Vasmegyeé, Brassó város és vidé
ké, Szatmár-Németi városé, Esztergom városé vasúti ügyben ; a b. in. vásárbelyi kerület tanítóié a népnevelés és néptanodák ügyé
ben ; Vrabély Györgyé a szempczi választás i r án t ; Komáromy Károlyé 1849-beli szolgálmánya megtérítéséért; Kolovein Ferenczé 
májusban beadott panasza elintézése iránt ; Szirmay Pálné panasza Matyasovszky István szbiró el len; Fáy Ferenez kérvénye a név
magyarosítást bélyegdíj megszüntetése iránt ; Martinovics Józsefé magyar bankjegyei megtéritése i ráu t ; Angyal József panasza az 
igazságügyminiszterium rendelete el len; Rachler János kérvénye 1849-beli szolgálmánya megtérítéséért; Eozsnyovszky Ferenez pa
nasza Matesiczky Mór főbiró ellen ; Neumann Sámuel és Bugányi Imre pénzügyi terve ; Halász Ignáez panasz i a kincstár ellen ; Ho
nig Frigyes kérvénye 1849-bel i szolgálmánya megtérítéséért ; a magyar szőlögazdák és bortermelök kérvénye a szóló'dézsma meg
szüntetése i r á n t ; Kis-K6'rös városé csatornaügyben. Gajzágó Salamon interpellálja a kormányt az erdélyi törvénykezés iránt, mire a 
kormány felel. Pulszky Ferenez interpellálja a kormányt az örökváltsági szerződések iránt, mire a kormány felel. A királyné köszö
netét nyilváníttatja a ház szerencsekivánatáért. A központi bizottság beadja jelentéseit a hányad, államadósságok és vám- és keres
kedelmi szövetség iránti törvényjavaslatokról, ugy szintén a IX . osztály ettől eltérő véleményeit. A kormány a zsidók egyenjogosítá-
sára s a vasutak és csatornák telekkönyvezésére vonatkozó két törvényjavaslatot nyújt be. A költségvetés novemberre, s a költségvetíi 
bizottság egyéb javaslatai elfogadtatnak. A kérvényi bizottság előterjesztése alapján : Schweiger Henrik, Gutay Péter, Geszti Fe
renez, Strasznoff Sámuelné kérvényei a minisztériumhoz utasíttatnak, Weisz Tivadaré a pénzügyminisztérium különös figyelmébe 
ajánltatik, a pesti csizmadia-, a veszprémpalotai csapó-, a makói és aiberti esizmadia-czéhek, Gergelyi György, Iglay András és tár
sai kérvényei a minisztériumhoz utasít tatnak, Zsigmondy Pálé s Eger városáé a pénzügyminiszter figyelmébe ajánltatüak , Piskó köz
ségé a minisztériumhoz utasíttatik, Tulka községé elutasíttatik, Bágyog község várakozásra s a fenálló törvényekhez alkalmazkodásra 
intetik, Tök község kérvénye a minisztériumhoz, Iloncza község engedelmességre s törvényes bíróság elé utasíttatik, Hadziga és Bri-
cseja községek kérvénye a minisztériumhoz tétetik át, Újvár, O-Telek és Oregfalu községeké mellőztetik, Ireg mezőváros kérvénye a 
minisztériumhoz, Petrovácz mezőváros a feljebbviteli bíróságokhoz, Wallach Mihály és társai el, Márton J a k a b a törvény rendes út
jára utasíttatik, kiskőrösi volt jobbágyok és zsellérek kérvénye az igazságügyminiszterium figyelmébe ajánltatik, Makláry István, 
Hosszumező és Halmi községek, Klein Dávidné, Terney György, Andics Tádé kérvényei a minisztériumhoz tétetnek át, Duna-Szerda-
hely és vele kapcsolatos községeké a pénzügyminisztérium figyelmébe ajánltatik, Sustra község és társai, Krzisch Frigyes, üenicke 
Károly kérvénye a minisztériumhoz, Baranya, Abauj, Sáros megyék s Kassa város kérvényei a eodificatiouaüs bizottsághoz, Szabó 
István, Nagy Gábor, Pap József, Babirád Mátyás, Emberger Károl_y, Kovácsik János, Simay Tódor, Schröder Keresztély, Borbély 
Ferenez, Mészáros Flórián és neje, Domokos János, Pfaff Józsefné, Karczag testvérek kérvényei a minisztériumhoz tétetnek át, Ger
gelyi Tivadaré mellőztetik, Fiedler Gyula, a makói csizmadia-czéh, Glozsán község kérvényei a minisztériumhoz utasíttatnak, Kozárd, 
Kicsind, Nana, Muzsla, Eeseg, Ebed, Szobolin, Bánd, Nyarad, Csurgó-üjváros községek az illető törvény megalkotásának bevárására 
utasíttatnak, Kónyi község, Érsekújvár város és tárjközségei kérvényei a minisztériumhoz tétetnek át . A ház köszönetet mond a M. 
T. Akadémiának nagyterme s egyéb helyiségei átengedéséért. Szavazás másod alelnökre. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy . E l n ö k : Bemutatom az idő közben beérke-
Gyula gr., Eötvös József h., Gorove István, Horvát zett irományokat. 
Boldizsár, Mikó Imre gr. Ifj. Anibrózy Lajos b. képviselő egészsége 

helyreállítása tekintetéből kény tel enittetvén eny-
Az ülés kezdődik d. e. 10í/i órakor. hébb éghajlatúkültartománybantartózkodni, hosz-

szabb időre szabadságidőt kér. Megadatik. 
E l n ö k : Az ülést megnyitom, Á mai ülés Temes megye közönsége az alföld-fiumei vas

jegyzőkönyvét Gajzágó Salamon jegyző úr fogja utat Fiume magyar tengerparti kikötő-város 
vezetni; a szólani kívánók neveit Dimitrievics j felirata értelmében minél előbb önállólag kiépit-
Miíos jegyző úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegy- j tetni kéri. 
zőkönyve fog hitelesíttetni. j Trencsén megye közönsége a nemzetiségi 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa anov. 21-én I kérdésben megállapított átalános elveit felterjeszt-
tartott ülés jegyzökönyvét). j vén, azokat figyelembe vétetni és pártoltatni kéri. 
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Turócz megye közönsége a nemzetiségi kér
désnek a legszabadabb elvű megoldását minél 
előbb törvényhozásilag eszközöltetni kéri. 

Sáros megye közönsége a kir. táblának kerü
letenkinti felosztását a codificationalis bizottság-
véleményével ellenkezőleg a miniszteri javaslat 
értelmében kéri megoldatni. 

Vas megye közönsége a győr-pápa sárvár-
molnári-graczi vasútvonal megállapítását eszkö
zöltetni, és az alföld-fiumei vasút Kottori s Zá
gráb közti kiépítése által összeköttetésűket életbe 
léptetni kéri. 

Brassó város és vidék képviselői a nagyvá
rad-kolozsvári vasútvonalat Kolozsvárról Tövisig 
és Tövistől a Kükülló'völgyön és Brassón át kérik 
a szomszéd Oláhország határáig kiépíttetni. 

Szatmár-Nérneti sz. kir. város közönsége 
Fiume magyar tengerparti város folyamodását az 
alföld-fiumi vasútvonal kiépítése tárgyában pártfo-
goltatni kéri. 

Esztergom szabad kir. város közönsége a 
buda-esztergom-garamvölgyi vasutat a fiumei vas
úttal kapcsolatba hozatni kéri. 

A Csongrád megyébe kebelezett holdmező
vásárhelyi tankerület összes tanítói a népnevelés 
és népiskolák érdekében intézkedni s a néptaní
tókat nyugdíjjal elláttatni kérik. 

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Vrabély György pozsonymegyei lakos, ifj. 
Zichy József gr. f. é. okt. 17-én történt ujabb 
megválasztása ellen beadott kérvényétől elállván, 
fentartja magának a kárpótlásra nézve kerese
tét. Ezen beadvány az állandó igazoló bizottság
hoz tétetik át. 

Komáromy Károly tokaji lakos az 1849-ki 
hadjárat alatt a hadsereg fölszerelésére kölcsön
zött 100 írtját kéri vissza téríttetni. 

Kol övein Ferencz kismartoni lakos a német 
orvosok és törvényellenes hivatalnokok vissza
éléseinek megbüntetése végett f. é. májusban be
adott panaszát elintéztetni kéri. 

Özv. Szirmay Pálné Matyasovszky Istvánt, 
Szepes megye szolgabiráját hivatalos hatalommal 
visszaélés miatt vizsgálat alá tétetni, és állásától 
azon községekben, a hol birtokai vannak, el-
mozdittatni kéri. 

Fáy Ferencz pesti ügyvéd a névmagyaro-
sitási 5 frt. bélyegdij megszüntetését kéri elhatá
roztatni. 

Martinovics József hevesmegyei gyógysze
rész az általa benyújtott 2825 frt. értékű magyar 
bankjegyeket megtéríttetni kéri. 

Angyal József pozsonyi lakos f. é. okt. 28-án 
a 10722 sz. a. kelt igazságügyi miniszteri rendele

tet sérelmesnek panaszolván, ügyének végleges 
orvosoltatását kéri eszközöltetni. 

Rachler János ló'esei vászonkereskedő a 
magyar hadsereg részére kiszolgáltatott 5057 frt. 
áru vászon árát megtéríttetni kéri. 

Rozsnyovszky Ferencz hontrnegyei báti la
kos Matesiczky Mór főbíró urat hivatali visszaélés 
miatt viszgálat alá vétetni és okozott költségeiben 
elmarasztaltatni kéri. 

Neumann Sámuel és Bugányi Imre bécsi 
lakosok pénzügyi tervet mutatnak be, s azt figye
lembe vétetni kérik. 

Halász Ignácz felsődabasi lakos, mint néhai 
Debreczeni Éva összes örökösei és érdektársai 
képviselője, a n. m. m. kir. kincstárt a vele 1842-
ben kötött szerződés teljesítésére szoríttatni kéri. 

König Frigyes aradi lakos az 1848-ki had
járatban Szent-Andráson felállított országos öntö
de fölállítására fordított 7771 írtját megtéríttet
ni kéri. 

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz té
tetnek át. 

Somssich Pál képviselő úr kivan szólni. 
Somssicl l P á l : Tisztelt ház ! A magyar 

szőlős gazdák és bortermelők országos értekezlete 
kérvényt kíván a tisztelt ház elé terjeszteni, s 
annak benyújtását rám, mint elnökére bízta. E 
kérvény tárgya nem uj, eléggé ismeretes és már 
mint indítvány a ház asztalára le is tétetett, t. i. 
a szőlőtermésnek bármi tekintetben természetben 
való megdézmálásának megszüntetése. (Helyeslés.) 
Az értekezlet ugyanis ezen fontos nemzetgazda
sági ügyben tanácskozván, ugy találta, hogy azon 
akadályok, melyek miatt a magyar bor a világ-
piaczon nem helyeztetik azon polczra, melyet meg
érdemelne, többfélék: olyanok, melyeket a terme
lőknek, melyeket a közönségnek, és olyanok, me
lyeket a kereskedőknek kell legyőzniük. De vannak 
olyanok is, melyeket egyedül a kormány és a 
törvényhozás szüntethet meg. Ezek közt elő sor
ban áll — a mint már mondám — a szőlőtermésnek 
természetben való megvámolása, megdézmálása. 
(Helyeslés.) Ennek a méltányosság és igazság alapján 
való megszüntetését kéri a bortermelők értekez
let", s ajánlom én a ház figyelmébe, nem csak azon 
okoknál fogva, melyek már Tisza Kálmán tisztelt 
barátom által ugynis előadattak. hanem azon 

i politikai tekinteteknél fogva is, melyek e kérdés 
! megoldásának elhalasztását nem engedik. Kérném, 

hogy ezt kivételesen mielőbb a kérvényi bizottság 
által fölvétetni s annak vélemén}Tét napirendre 
kitüzetni méltóztassék. (Helyeslés.) 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Egy 
kérésem van, t. ház, e tárgyra vonatkozólag-. Mi
vel az úrbéri, hűbéri maradványok megváltására 
vonatkozó törvényjavaslat épen most vau nálam 

30* 
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munkában és néhány nap múlva ba lesz fejezve 
kérem a t. házat, hogy ezen beadványt ne a kér-
vényi bizottsághoz, hanem közvetlenül hozzám 
méltóztassék áttenni, hogy ezen beadványra a 
törvényjavaslat készítésénél a minisztérium figye
lemmel lehessen. {Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény tehát az igazságügyi 
minisztériumhoz tétetik át. 

Gajzágó S a l a m o n : T. képviselőház ! Mi
dőn a képviselőház folyó évi marczius 8-ikán 
tartott 101-ik ülése 692-ik határozatával a minisz
tériumot Erdélyre vonatkozólag a közigazgatás, 
kormányzat és törvénykezés terén szükséges in
tézkedések megtételére mindaddig, mig, tekintet
tel az 1847—48-iki VII. t, ez. 5-ik szakaszára, az 
erdélyi viszonyok rendezésére nézve törvényezikk 
alkottatnék, saját felelősségére és belátására fel
hatalmazta : kétségkívüli szándékát és reményét 
fejezte ki egyúttal, hogy a kormány a rögtöni 
átalakitás veszélyeit kikerülve, a viszonyoknak 
jogszerű és fokozatos fejlesztését hazafiúi köteles
ségéül fogja tekinteni. 

Nem tagadhatni, t. képviselőház, hogy a kor
mány eme megbízatásnak több tekintetben meg
felelt ; azonban az Erdélyben tényleg fenálló 
osztrák polgári törvénykönyvnek különösen az 
örökösödésre vonatkozó, a nemzeti szellemet és 
vagyont fenyegető, következőleg a közérzülettel 
soha ki nem békíthető rendeletei, továbbá az Er
délyben életkérdéssé vált közgazdaságnak primi
tív állapotából kiemelése és javítása körül nem 
történt meg mindaz, a mi minden érdekek szem 
előtt tartásával is — legalább nézetem szerint — 
megtörténhetett volna. 

T. képviselőház! A történelem föladata lesz 
híven ecsetelni azon szenvedéseket , melyeket 
Erdély a lefolyt időszakban ugy köz-, mint ma-
gánjogilag szenvedett. Az e lefolyt napok alatt 
átélt bátor és öntudatos harcz, midőn ez le fog 
Íratni, nem lesz kevésbbé lélekemelő, és nem lesz 
kitartás- és áldozatokban szegényebb , mint 
volt azon korszak, midőn a szabadság lobogói 
ama bérezek felől indultak ki az alföld síkságaira. 

Tekintetteltehát azon fontos állami érdekekre, 
melyeknek megóvását és életerőben tartását ezen 
már magától a természettől Magyarország egyik 
védvárául kijelölt részében a törvényhozás meg
tartani és előmozdítani köteles : röviden és minden 
további indokolás nélkül van szerencsém a t. 
igazságügyi miniszter úrhoz a következő inter-
pellátiot intézni: 

1. Szándékozik-e a kormány intézkedéseket 
tenni, hogy a magyar öröködési törvény, legalább 
szellemében, Erdélyre is kiterjesztessék? 

2. Szándékozik-e a kormány Erdélyre kiter
jeszteni, illetőleg a mennyiben azoknak nyomai 

,Erdélyben is föltalálhatók lennének, ezélszerüb-
ben átalakítani azon törvényeket, melyek a köz
gazdaság alapjául szolgálnak s a birtokviszo
nyok rendezését lehetővé teszik, ugy mint a 
tagosítás, legelő'elkülönzés, a köz helyek arányo
sítása iránti, valamint a mezei rendőrségi törvényt ? 

3. Szándékozik-e a kormány az 1848 kolozs
vári IV. t. ez. szerinti elkülönzött úrbéri törvény
székeket mielőbb fölállítani ? s különösen a szé
kelyföldi úrbéri viszonyok eldöntésére nézve az 
1854 június 21-ről kelt nyiltparancs határozat
lanságát egy az 1848-diki törvényhozás irányának 
megfelelő tiszta értelmezéssel helyre hozni s leh e-
tővé tenni ? 

Ezen kérdésekre vagyok bátor a tisztelt 
igazságügyi miniszter úr válaszát tisztelettel ki
kérni. 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Azokra 
nézve, miket a kormány a törvénykezés terén 
Erdélyre nézve részint már tett, részint pedig 
a mik e tekintetben folyamatban vannak, röviden 
a következő felvilágosítást van szerencsém adni. 
(Halljuk! Halljuk!) 

Legelső teendőjének tartotta a kormány, 
hogy a szebeni tartománygyülés határozmányain 
alapuló kolozsvári legfőbb törvényszéket megszün
tetvén, az a magyar kir. curiába beolvasztássék. 
Az erre vonatkozó rendelet, mint a t. ház előtt 
tudva lesz, már megjelent október elején, s ennek 
értelmében a kolozsvári legfőbb törvényszék mint 
ilyen ez év végén feloszlattatván , jövő 1868. év 
január elsejétől kezdve a magyar kir. curia keb
lében egy erdélyi osztály, mint a magyar curiának 
kiegészítő része, fog felállíttatni. 

A mi a mezei rendőrséget illeti, a polgári 
perrendtartást ugy iparkodott a kormány össze
állítani, hogy ez törvény erejére emelkedvén, egy 
úttal Erdélyre is kiterjesztessék. 

E polgári perrendtartásban hivatkozás van 
egyúttal a mezei rendőrségre is, és a mezei rendőri 
törvények azon átalakítással, melyet az erdélyi 
speciális viszonyok követelnek, ugyanakkor fog
nak életbe léptetni, midőn a polgári perrendtar
tási törvény erejére emelkedik. 

Gondja volt továbbá a kormánynak arra is, 
hogy a hitel forrásait Erdélyre nézve megnyithassa, 
Mivel ennek egyik fő postulatuma a telekkönyvi 
intézmény, intézkedett a kormány, hogy a telek
könyvi intézmény mielőbb Erdélybe is behozassák. 
E czélból a helyszinelési munkálatok még ez év 
folyamában meg fognak kezdetni, s a telekkönyvi 
igazgatóság már jövő héten székhelyét el fogja 
foglalni Kolozsvárott. 

Gajzágó t. képviselő ur az úrbéri törvények
re nézve is kivan felvilágosítást. Ezeket két részre 
osztom: anyagi és alaki részre. 
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A mi az anyagi részt illeti, a t. képviselő 
úr, ugy hiszem, nem kívánja, hogy e részben lé
nyeges módosítások történjenek. Ezt magasabb 
politikai okok tiltanák. Az eddigieknél kevésbbé 
kedvező elveket a t. képviselő' úr bizonyosan nem 
fog fölálittatni akarni; kedvezőbb elvek fölállítása 
pedig káros visszahatást, nyugtalanságot és izga
tottságot idézne elő azoknál, kiknek határaiban az 
úrbéri rendezés az eddigi elvek alapján megtörtént. 

Azonban, a mi az úrbéri maradványokat és 
átalában a hűbéri szolgálmányok megváltását ille
ti, a melyekről ezen szabályrendeletek nem intéz-
kiedtek, erre nézve, mint már előbb is említettem, 
külön törvényjavaslat van az igazságügyi minisz
térium kebelében készülőben, mely, ha törvény 
erejére emelkedik, Erdélyre is ki fog terjedni. 

Az úrbéri törvények anyagi részében csak 
egyetlen egy pont van, mely bővebb megoldásra 
vár, és ez a siculica haereditas kérdése. Ezen kér
dés épen most van az igazságügyi minisztériumban 
tárgyalás alatt, és talán még ezen év folyamában 
fog vég megoldást nyerni. (Tetszés?} 

A mi azonban az úrbéri törvények alaki ré
szét illeti, erre nézve kijelenthetek annyit, hogy 
a minisztérium, az ottani viszonyok tekintetéből, 
czélszerünek véli külön úrbéri bizottságok fölál
lítását, a melyek talán már néhány hét múlva ala
kítva és életbe lesznek léptetve : (Helyeslés) ki lesz 
egyúttal mondva, hogy az úrbéri rendezéssel össze
függő arányositási és tagositási tárgyak ezen kü
lön úrbéri törvényszékek által legyenek megoldha
tók , mi által az eddigi úrbéri szabályok rendele
tének egyik legnagyobb hiánya pótolva lesz. Gon
doskodni fog a kormány arról is, hogy ezen úrbéri 
törvényszékek előtt az eljárás minden esetre gyor
sabb és könnyebb legyen, mint az eddigi rende
letek szerint volt. (Tetszés.) A városokat illetőleg 
a minisztérium nem találja indokolhatónak, hogy 
azok egy czélszerübb gazdasági rendszer áldá
saiból kirekesztve maradjanak ; és miután e téren 
a törvényhozásnak kellő intézkedései mind Ma
gyarországra, mind Erdélyre nézve eddig hiányoz
nak, a minisztérium külön törvényt akar javas
latba hozni arra nézve, hogy a tagosítás és arányo
sítás a városokban is, a községi vagy ónnak megtá
madása nélkül, eszközölhető legyen. De mielőtt a 
minisztérium e munkába bocsátkoznék, szükséges
nek tartotta a magyar és erdélyi városokat e tárgy
ra vonatkozó nézeteik és kívánalmaik közlésére 
fölszólítani. Mihelyt e fölszólitásra a városok vá
laszolni fognak, a kormány nem fog késni, azon 
nyilatkozatok méltányos tekintetbe vétele mellett, 
az érintett törvényjavaslatot egybeállítani s a ház 
tanácskozása alá bocsátani. (Tetszés.) 

A mi végre az örökösödési rendszert illeti, 
igen óhajtanám, ha a Magyarországban fönálló 

örökösödési rendszert ki lehetne terjeszteni Erdélyre 
nézve is. Azonban az örökösödési rendszer Magyar
országban, ugy a mint van, fon nem tartható, és 
én mint igazságügyi miniszter semmi esetre sem 
vehetem magamra azon felelősséget, és ez iránt 
teljes nyíltsággal és őszinteséggel szólok, hogy 
addig, míg külön örökösödési rendszer mind Ma
gyarországra,, mind Erdélyre nézve megállapítva 
nem lesz, az ottani örökösödési rendszer fölbontas-
sék és egy provisorium állítassák, talán egy vagy 
másfél évre, a mi a magánjogi viszonyokban tö
mérdek zavart fogna előidézni. (Helyeslés.) 

Egyébiránt, mivel az örökösödési törvény a 
polgári törvénykönyv keretébe tartozik, a polgári 
törvénykönyv egybeállítása pedig hosszabb időt 
igényel: hogy Erdély e részbeli méltányos kívá
nalmai mielőbb kielégíthetők legyenek, intézked
tem az iránt, hogy az örökösödési rendszer, ugy 
a mint Francziaországban is történt, külön javas
lat alakjában munkába vétessék és a polgári tör
vénykönyvet megelőzőleg emeltessék törvény 
erejére. (Helyeslés.) Ezen örökösödési rendszer azu
tán később a polgári törvénykönyvbe lesz illeszt
hető. Ha ez létesül, Erdélynek egyik legnagyobb 
vágya teljesedésbe megy, és megvagyok győződ
ve arról, hogy az erdélyiek hazafiusága és bölcse-
sége inkább türelemmel lesz e téren még egy 
ideig, semmint az örökösödési rendszer rögtön
zése vagy egy ujabb provisorium behozása által a 
magánjogi viszonyok ott megzavartassanak. (Elénk 
tetszés.) 

Gajzágó Salamon *. Azok után, miket a t. 
igazságügyminiszter úr előadott, részemről telje
sen megnyugtatva érzem magamat; megnyugtatva 
különösen az által, hogy az örökösödési törvényre 
nézve, mely jelenleg Erdélyben fenáll, és pedig 
bármikép vegyük és értelmezzük ezen dolgot, Er
délynek véghetetlen sérelmére és közérzületének 

I megsértésével áll fön, a t. miniszter úr kijelen-
I tette, hogy nem várva be az átalános codificatiot, az 
| örökösödési törvény Erdélyre nézve szintúgy, mint 
S Magyarországra nézve előzetesen íog megoldatni: 

e részben is teljes megnyugvással vagyok és nincs 
| mit óhajtanom, mint az, hogy ezen törvények, 
; melyek csakugyan Magyarországnak megszilárdí

tására fognak szolgálni, mielőbb a ház asztalára 
I letétessenek. 

Ivánka I m r e : T. ház! Az országnak azon 
része, melyet egy oldalról a pest-szegedi vasút, 
más oldalról a Duna, a harmadikon egy vonal kör-

• nyez, melyet Szegedtől Tolna felé méltóztassanak 
I képzelni, ezen része az országnak közlekedés dol-
! gában a lehető legroszabbul áll, és a jelen, szőnye-
j gen levő combinatiokból is egészen kimaradt. 

Ennek következtében Kis-Kőrös városa általam egy 
, kérvényt intéz a t. házhoz, melyben azért folya-
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módik, hogy a tervben levő pest-csongrádi, vagy 
pest-szegedi csatorna építése alkalmával e csator
na ezen város felé vezettessék. Nem ismerem any-
nvira a vizarány helyi viszonyait, hogy ez iránt 
véleményt mondhatnék; de arra mégis bátor vagyok 
figyelmeztetni a t. házat, hogy azon a vidéken, ha 
máskép nem, egy csatorna-ág által, mely Kis-Kőrös 
feléés onnan Kalocsának aVajas érbe vezetne és ugy 
a Dunába szakadna, közlekedés dolgában segíteni 
igenis lehet, és el lehet látni azon vidéket egész
séges vizzel, a melynek nagy hiányában van, to
vábbá le lehetne csapolni temérdek posványos te
rületet. E kérvényt vagyok bátor pártolólag a t. 
ház asztalára letenni. 

E l n ö k : E kérvény a kérvényi bizottsághoz j 
utasittatik. 

Pulszky Ferencz képviselő' úr interpellátiot 
adott be, melyet jegyző úr föl fog olvasni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa Pulszky 
Ferencz interpellátioiát): „Interpellátio az igazság-
ügy miniszterhez. Miután az 1848, XII, t. ez. 9-ik 
§-a viságosan a minisztérium kötelességévé teszi 
io-azság s méltányosság szerint intézkedni azon 
úrbéri örökváltsági szerződésekre nézve, melyek 
1848 előtt köttettek: kérdeztetik az igazságügy-
miniszter, mikor szándékozik ezen törvény rende
letének eleget tenni ?" 

H o r v á t Bold izsár igazságügyéi*: Tisz
telt ház! Pulszky képviselő társam interpellatio-
jára azon felvilágosítást adhatom, hogy az erre 
vonatkozó törvényjavaslat munkában van, mint 
egyik kiegészítő része azon törvényjavaslatnak, 
mely az úrbéri maradványok kérdésének megol
dásáról rendelkezik; és mihelyt a fontosabb tár
gyak, melyek a t. ház asztalára már letétettek, meg-
áldást fognak nyerni, akkor ezen törvényjavasla
tot szerencsés leszek a t. ház asztalára letenni. 
(Helyeslés.) 

P u l s z k y Ferencz : Tökéletesen meg vagyok 
nyugtatva az igazságügyminiszter úr felelete által. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: A 
t. ház határozata következtében azon megbízásban 
részesülvén, hogy ő felsége a királynénak neve 
napja alkalmából a ház szerencsekivánatát és hó
dolatát fejezném ki, van szerencsém jelenteni, 
íiogy e megbízásban eljárván, a királyné nekem 
kegyesen megparancsolni méltóztatott, hogy a 
iiáznak ő felsége szíves köszönetét fejezzem ki. 
(Elénk éljenzés.) 

Elnök: Örvendetes tudomásul vétetik. 
A központi bizottság részérő] az előadó urak 

jelentést fognak tenni. 
Csengery Antal előadó (olvassa a központi 

bizottság jelentését azon törvényjavaslatról, mely az 
arányt állapítja meg, a mely szerint a magyar koro
na országai és ö felsége több'' orszáaai az 1867-dik 

évi XII. t. cz-ben a pragmatica sanctio folytán közö-
: seknek ismert államügyek költségtit ezentúl viselik.) 

K e r k a p o l y K á r o l y e lőadó (olvassa a köz
ponti bizottság jehutését az államadóssági törvényja
vaslat tárgyában?) 

Pulszky Ferencz előadó (olvassa a központi 
' bizottság jelentését a vám- és kereskedelmi szerződés tár-
; g;,ában beadott törvényjavaslatról.) E jelentéshez van 
', mellékelve hosszú jegyzéke mind azon irományok-
í nak, okmányoknak, törvényeknek és szerződések-
• nek, melyek, mint hallom, már a ház levéltárába 

letétettek. 
E l n ö k : A vám- és kereskedelmi szerződésre 

vonatkozó iratokat Gorove miniszter ur beküldöt-
te, és intézkedtem, hogy azon külön szekrény, 
melyben foglalva vannak, a ház irodájába letétes
sék. (Közbekiáltások: A levéltárba teendő!) A ház 
levéltára az irodában van, és az országgyűlés be
fejezése után az országos levéltárba fog áthelyez
tetni. 

Mindezen jelentések ki fognak nyomatni és a 
tisztelt ház tagjai közt szét fognak osztatni. ') 

Prugberger József előadó: Tisztelt ház! 
Mint a IX. osztálynak a középponti bizottságba 
megválasztott előadója, a IX. osztály véleményét a 
központi bizottságban előterjesztettem; de miután 
ott annak lényeges pontjai kisebbségben marad
tak, a házszabályok 3-ik szakaszában foglalt 26-
dik §-ra hivatkozva, bátor leszek az osztály elté
rő nézeteit az épen előterjesztett törvényjavasla
tok iránt itt a ház előtt is előadni. (Hulljuk!) 

A mi a közös költségek aránya tárgyában 
előterjesztett törvényjavaslatot illeti, a IX. osztály 
ezen törvényjavaslatot csak akkor kivánja szente
sítés alá terjeszteni, ha ezen törvényjavaslat tar
talma, a közös költségek fedezésének aránya és a 
XII . t. czikknek alapjai a birodalmi tanácsban 
képviselt tartományok és országok által is el lesz
nek fogadva. 

A mi az államadóssági járulék tárgyában elő
terjesztett törvényjavaslatot illeti, a IX. osztály 
szükségesnek látja, hogy mielőtt azon összeghez 
hozzászólana, melynek elfogadása által az örökös 
tartományokra háramlandó terheken könnyíteni 
akarna, vele ne csak az államadósságok járulékai
nak összege, hanem az államadósság összege is 
közöltessék, mivel e nélkül nem látja magát képe
sítettnek arra , hogy méltányosság- szempontjából 
annak megfeleljen, hogy Magyarország összeros** 
kadása nélkül az örökös tartományok terhein köny-
nyítsen. 

A mi a harmadik törvényjavaslatot illeti, t, i. 
a vám- és kereskedelmi szövetséget: a IX. osztály 

. ezen törvényjavaslatot, az ország anyagi jóllétének 

^ Lásd az Irományok 158, 159. és 160-ik számait. 
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fejlesztése és jövendő felvirágzásának eszközölhe-
tése tekintetéből, legfontosabbnak tartja, és épen 
azért annak alapos megbirálását kívánja; alapos 
megbiráláshoz pedig szakavatottságot mellőzhet-
lennek tart. Ennek következtében felkérendőnek 
véli a házat, hogy mielőtt ezen törvényjavaslat a 
ház előtt tárgyaltatnék, küldessék ki egy 15 tagú 
bizottság, mely az ország különböző részeiből, 
kereskedők és iparosok testületei és a gazdasági 
egyletek által saját körükből választandó szakfér
fiakat megfúván, ezek véleményét nyilvános ülés
ben meghallgatván , ennek folytán szerkesztendő 
javaslatot terjeszszen a ház elé, mely javaslat a ház 
által az osztályokhoz utasíttatván, ajelen törvény
javaslat ezzel kapcsolatban tárgyaltatnék az osz
tályokban. (Helyeslés a hal oldalon.) A IX. osztály 
ezt annál inkább véli ajánlandónak a háznak, 
minthogy ezen törvényjavaslat ezelőtt idegen álla
mokkal kötött : számos kereskedelmi, vám-, ár
szabályozási szerződéseket tartamuk egész idejére 
nézve érvényre, törvény által kötelező erőre akar 
emelni, ezen okmányok okvetlen szükséges meg
vizsgálását pedig csak szakférfiak és kereskedelmi 
testületek által véli eszközölhetni. Á IX. osztály 
meg van győződve, hogy a vám- és kereskedelmi 
törvényjavaslatot a ház egyes tagjai csak akkor 
fogadhatják el . ha meg lesznek győződve arról, 
hogy ennek minden egyes tételei a haza érdekei
nek előmozdítására szolgálnak: a mit ismét csak 
szakavatottak véleményezése után tart elérhetőnek. 

Ennek következtében engem megbízott, hogy 
ezen eljárását a ház figyelmébe ajánljam és egy
szersmind az osztálynak eltérő nézeteit írásban is 
a ház asztalára letegyem. (Helyesl's a hal oldalon. 
Átadja a IX. osztálynak a három törvényjavaslatra 
vonatkozó véleményét.) 

E l n ö k : Mindezek kinyomatni és a t. ház tag
jai közt ki fognak osztatni. l) 

Méltóztassanak nyilatkozni, mely napot kí
vánják a tárgyalás megkezdésére kitűzni ? (Felki
áltások : Szomhat! Mások: Csütörtök! Még mások: 
Hétfő!) 

BÓniS S á m u e l ; Bátorkodom figyelmeztetni 
a t. házat, hogy vagy méltóztassék ugy rendelni, 
miszerint a tanácskozás határnapja akkor tűzessék 
ki, midőn már az irományok ki lesznek nyomat
va és kiosztva, vagy pedig méltóztassék hosszabb 
időt adni% (Helyeslés. Fölkiáltások: Szomhat! Többen: 
Hétfő!) Én a hétfői napra kérem e tárgy kitü-
zetését. 

E l n ö k ; U g y veszem ki, hogy szombat és 
hétfő közt van a kérdés. A t. képviselő uraknak 
egyik része hosszabb időt. t. i. hétfőt kívánja. 
Bátorkodom ajánlani, hogy ezen igen nevezetes 

J) Lásd az Irományok 161, 162. és 163-ik számait. 

dolog tárgyalására — hogy mindenki meg legyen 
nyugtatva — hosszabb időt tűzzön a ház. (Helyes
lés.) Ennélfogva a tárgyalások mához egy hétre, 
vagyis deczember 2-kán fognak megkezdődni. 
(Helyeslés.) 

Andrássy Gyula gr. minszterelnök: T. 
ház ! Miután az osztályok a jelenleg napirendre 
kitűzött tárgyakra nézve jelentéseiket már beadták, 
a tárgyat magát pedig jövő hétfőre méltóztattak 
napirendre tűzni, azt gondolom, hogy az osztálvok 
ez alatt nem lesznek elfoglalva, és így azt hittem, 
hogy azon törvényjavaslatok közöl, melyeket a 
kormány a t. ház elé terjeszteni ígért, azokat, me
lyek már jelenleg elkészültek, rögtön a t. ház elé 
terjeszthetem. {Helyeslés.) Van tehát szerencsém a t. 
ház asztalára két törvényjavaslatot letenni. {Hall
juk!) Az első az izraeliták polgári és politikai 
egyenjogositására vonatkozik ; {Elénk helyeslés) a 
másik a magyar korona területén levő vasutak és 
csatornák telekkönyvezését tárgyalja. Méltóztas
sanak elhatározni, hogy mindkét törvényjavaslat 
itt felolvastatván, kinyomassék és az osztályok ál
tal azonnal tárgyalás alá vétessék. (Helyeslés.) 

Deák Ferencz : U g y hiszem, ezen két tör
vényjavaslatot, ha ki lesz nyomatva, azonnal át 
lehetne adni az osztályoknak tárgyalás végett; és 
csak ha azok elkészülnek a munkával, akkor lehet 
azokat itt a házban végleges tárgyalásra kitűzni. 
Addig is jó lesz kiadni az osztályoknak minden 

| további bejelentés nélkül. {Helyeslés.) 
GajzágÓ Sa lamon j egyző {olvassa az izrae

liták egyenjogositására vonatkozó törvényjavaslatot, 
melynek mindkét pontját a ház átalános helyesléssel 
kiséri.) 

E l n ö k : A vasutak és csatornák bekeblezé-
séről szóló törvényjavaslat 50. §-ból áll: ezt talán 
a ház nagy terjedelménél fogva felolvasottnak te
kinthetné '? (Helyeslés.) 

Mindkét törvényjavaslat még ma ki fog nyo
matni ') , szét fog osztatni s az osztályok által ezen 
napokban, midőn a ház üléseket nem fog tartani, 
tárgyalás alá lesz veendő. 

Beniczky Gyula képviselő űr fog jelentést 
tennni a költségvetési bizottság részéről. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a költség-
vetö bizottság jelentéséi november havára. Továbbá 
Illéssy Sándor azon folyamodása tárgyában, melyben 
néhai nagybátyját, Illéssy Jánost, a jászladányi kerület 
volt képviselőjét napidijak és lakbér fejében állítólag 
illető 1228 frt öOkr. utalványoztatását kéri. Á bizottság 
az irodaigazgató által előterjesztett adatok nyomán 
51 frt 15 krt vél megállapitandónak. Ezután Tassy 
Károly irodaigazgatói segédnek a nyári szünetelés 
alatt teljesített munkálatokért 100 frtot kérő folga-

*) Lásd az Irományok 164. és 165-dik számát. 
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modása tárgyában. A bizottság e kérést méltányosnak 
tekintvén, rendkívüli dijai 100 forintot vél utalvá-
nyozandónak. A ház tiszti személyzetének, az élelmi 
czikkek és a lakbér drágulása folytán lakbér-illet
ményt kérő folyamodását a bizottság méltányosnak 
tekintvén, a ház tisztviselőinek és szolgáinak fizetését 
20 százalékkal fölemelendönek javasolja és a jelenévi 
október és november havára e tekintetből azoknak 620 
frt 26 krt véleményez tbtalvdnyozandónak. Benics 
József levélhordónak a képviselőháznál fölállított 
postahivatalnál a bizottság havonkint 5 frtot, október 
havától kezdve, véleményez utalványoztatni. He
lyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a költségvetési bizott
ság javaslatait elfogadni? (Helyeslés.) Ennélfogva 
az elnökség megteszi a szükséges intézkedéseket. 

Szontagh Pál úr a kérvényi bizottság részé
ről fog tenni jelentést. (A képviselők oszladoznak.) 
Kérem a t. képviselő urakat, ne méltóztassanak 
eltávozni. Jobb, ha e tárgyat most elvégezzük, 
mintha külön ülést tartanánk felette. (Helyeslés.) 

Szontagh P á l e lőadó (nógrádi, olvassa a 
kérvényi bizottság jelentését): Schweiger Henrik pesti 
polgár hentes kéri a pénzügyminisztérium által a 
folyamodó atyja Schweiger Bálint által a kincs
tár ellen, a miskolczi serfőződe haszonbérletéből 
származott kárának megtérítése végett indított kár
térítési ügyből folyamodót illető 36932 frtot kifi
zettetni. Vélemény : Ezen magánjogi öszletből szár
mazó kártérítési kérvény megvizsgálás és a ki-
fejlendőkhöz képest leendő elintézés végett a m. 
k. pénzügyminisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Grutay Péter újvidéki lakos panaszolván, 
hogy a mig ő a nemzeti kormány felhívására 
1848-ban elhagyta tűzhelyét, mint honvéd védte 
az alkotmányt, az alatt az Újvidéket elfoglalt^Jel-
lasich zsoldosai házát kirabolták s felgyújtották, 
ő maga pedig a fegyverletétel után a cs. k. sze
kerészek közé besoroztatott, s csak két évi szolgá
lat után bocsáttatott haza, hol most nyomorban 
tengeti életét: kéri 800 frtra becsült kárát elole-
geztetni, s az e végre kijelölendő alapból annak 
idején megtéríttetni. Folyamodó kérvénye elintézés 
végett a pénzügyminisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Geszti Ferencz újvidéki lakos előadván, hogy 
a mig ő 1848-ban a magyar kormány felhívására 
elhagyta tűzhelyét, a hazát mint honvéd szolgálta, 
az alatt az Újvidékre betört Jellasich zsoldosai 
házát kiraboltak s felgyújtották, később pedig a 
fegyverletétel után 6't magát a cs. k. szekerészek 
közé besorozták, s csak 10 havi szolgálat után bo
csátották haza, hol most 55 éves korában keze mun
kájával keresi mindennapi kenyerét: kéri 600 
frtra becsült kárának az e végre kijelölendő nem-
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zeti alapból leendő megtérítését eszközöltetni. Fo
lyamodó kérvénye elintézés végett a pénzügy-

1 minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Strasznoff Sámuel özvegye szatmármegyei 
csengeri lakos előadja, hogy férje 1849-ben a ma
gyar honvédhadsereg számára egyenruhákat ké
szített, de ezeket, mielőtt a magyar had felszerelési 
bizottságának átadhatta volna, a cs. kormány kö
zegeifoglalták el anélkül, hogy 387 ft 45 kr. sza
bó munkabérét megfizették volna. Igazolja ezeket 
az A—E alatt mellékelt okmányokkal, s miután 
az A A. B B. alatt a cs. k. pénzügyminisztérium
hoz s ő felségéhez felterjesztett folyamodásai is 
sikeretlenek maradtak, kéri a fentebbi 387 ft 45 
kr. munkabérnek az országos pénztárból leendő 
kifizetését eszközöltetni. Folyamodó kérvénye elin
tézés végett a pénzügyminisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Fölvétetett WeisE Tivadar pozsonyi polgár 
és rézgyáros folyamodványa, melyben előter
jeszti, hogy a bécsi minisztérium a magyar kincs
tár tulajdonát képező beszterczebányai rézhámor
ban készített, s annak pesti telepében is árult 
rézgyártmányok árát a nyers réz árának változat
lanul meghagyása mellett múlt 1866-dik évi okt. 
18-án kelt rendelete által 5 frttallejebb szállította, 
s noha a kérvényező azóta a magyar minisztéri
umhoz intézett kérelme alkalmával ezen rendsza
bálynak az egyes gyáriparosokra nézve ártalmas
sá vált horderejét kimutatta, mégis a minisztéri
um egy mázsa réz után csak 2 fttal emelte fölebb 
az árt, mely fölebbemelés azonban egyátalában 
nem elegendő arra, hogy a magán réziparosok a 
kincstárral a versenyt kiállhassák. Mert mig a 
a kincstárnál a nyers réz mázsája a vevőnek en
gedni szokott százalék levonása után 57 ft 50 kba 
kerül, a kazánréz mázsája csak 69 frtot, a rézpléh 
ára pedig 65 frt 50 krt tesz, mely arány a kazán
réznél 11 frt 50 kr., a rézpléhnél pedig 8 forint 
gyártási árkülönbséget eredményez. Ezen összeg 
az egyes iparosok munkadíjazására oly csekély
ség, hogy a mellett üzletök pangásba jő, sőt enyé
szetbe sodortatik. Hogy ez ne történjék, szüksé
gesnek tartja a kérvényező, hogy a kincstári réz
gyártmányok ára az 1866-ik évi okt. 18-ka előtti 
állapotba helyeztessék vissza, annyival is inkább, 
mivel az ő véleménye szerint a kincstár a kazán
réz-gyártmány mázsájánál 5 frt 13kr. , a rézpléh-
gyártmányok mázsájánál ellenben 1 frt 63 kr kárt 
vall, ide nem számítva a 6% tüzfogyatékot, a késa 
gyártmányok eladásánál a 3 % jutalékot, s ezen
fölül a készfizetőnek a szokásban levő 1 V4 °/0 el
engedést. A pénzügyminisztériumnak ajánltatik 
egy részről, hogy megvizsgálván azon okokat, me
lyeknél fogva a bécsi kormány a nyers réz nem 
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változott árai mellett, az abból készülő rézgyárt
mányok árát múlt 1866-ik évi októberben Beszter-
czén és Pesten 5 frttal lejebb szállította, s meggyő
ződvén, vajon az illető rézgyártmány ezen leszál
lított, később azonban 2 frttal emelt árak mel
lett nem szenved-e veszteséget ? a gyári árszabá-' 
lyozatot vegye bírálat alá; más részről, hogy va
lamint a szóban forgó, ugy minden eg}7éb állami 
gyár üzletének számadásai részletes és világos 
alakban, az egyes szakokat (mint ez esetben, a 
nyers réz üzletét a további gyártásból kikerülő 
kazánréz- és rézlemez-üzletektől) elkülönítve a hi
vatalos lapokban alkotmányos ellenőrzés tekinte
téből évenkint közzé tétessenek. (Helyeslés.) 

A pesti csizmadia-czéh előadván, hogy ed
digelé a hadsereg számára szükségelt lábbeli szál
lítása — egy vagy egy és fél millió párnyi meny-
nyiségben — egyes üzérekre bízatott, s ezek fel
használva az iparosok szorultságát, a szükségletet 
igen lenyomott árakon állíttatták ki a legszegé
nyebb iparüzők által, zsebre rakván ezúton a rop
pant, egy millió pár lábbeli után legalább 200,000 
írtra számitható hasznot, kérik a bonvédelmi mi
nisztérium utján eszközöltetni, hogy a magyar 
ezredek felszerelése , az ipar és belforgalom eme
lése s a kincstár érdekében, kisebb mennyiségben 
is árlejtés utján a hazai iparos czéhekre bizassék. 
Ezen kérvény a honvédelmi minisztérium figyel
mébe ajánltatni s oda áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

A veszprémmegyei palotai csapóczéh előad
ván, hogy a magyar hadsereg részére 1849-ben, 
"/. és 2/. alatti szerződések alapján, '"/. alatti tanu-
ságaként 10,655 V, rőf halina-posztőt szállított, 
s ennek pgő 10,912 frt 53 kr. árából csak 1510 
pfrtot kapott, kéri a hátralevő pgő 9,402 ft 53 kr 
kifizetését eszközöltetni. Folyamodó czéh kérvé
nye elintézés végett a pénzügyminisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Fekete András és Ménesi András makói csiz
madiamesterek, több czéhtársaik nevében is, elő
adván, hogy 1849-ben a honvéd-hadsereg számá
ra, az •/. alatti szerződés alapján, •//. szerint 755 
pár huszárcsizmát szállítottak, s ezek pgő 4620 ft 
36 kr árából csak 360 frtot kaptak, kérik a hátra 
íevő pgő 4260 ft 36 kr kifizetését annyival inkább 
eszközöltetni, mert a birtokosok elkobzott javaikat \ 
már visszanyerték s a szegények is hasonló igaz-
ságot követelhetnek. Folyamodók kérvénye elin
tézés végett a pénzügyminisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Az alberti csizmadia-czéh elöljárósága meg
említvén a lefolyt 18 évi önkényes uralomnak a 
hazai iparos osztályra nehezedett súlyát, s a meg
változott viszonyok között a törvényes kormány
zat helyreállítása folytán reményét fejezvén ki 
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egy jobb jövő iránt, kéri a képviselőház által 
eszközöltetni. hogy a magyar kir. katonaság 
ruházati és lábbeli szükségletei kiállításával 
egyedül és kizárólag hazai iparosok bízassanak 
meg. Ezen kérvény a honvédelmi minisztérium fi
gyelmébe ajánltatni s oda áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Gergelyi György szepesmegyei nagy-lipniki 
földbirtokos előadja, hogy 1848 és 1849-ik évek
ben, mint ujonczozási kormánybiztos buzgón tel
jesítvén kötelességeit, nagy mértékben vonta ma
gára boszuját az osztrák és orosz hadseregeknek, 
melyek birtokát A. s B. szerint teljesen feldúlták 
s őt magát 5 kisded gyermekével együtt legna
gyobb Ínségnek tették ki. Miután a hadi károkat 
annak idejében liquidáló bizottságtól C. szerint 
kártérítést nem nyert, kéri •/. alatt pgő 2748 írt 
46 krra becsült kárának 1849-ki október 9-kétől 
számított 6 % kamatokkal együtt leendő megtérí
tését az illető minisztérium utján eszközöltetni. 
Jelen kérvény elintézés végett a pénzügyminisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Iglay András özvegy Frenkl Illésné, Bencsik 
György és Pataky István árvái zemplénmegyei 
sátoralja-ujhelyi lakosok előadják, hogy ők, ille
tőleg szülőik s férjeik 1849-ben 522 pár huszár-
csizmát és 977 pár bakancsot elkészítvén, ezeket 
a magyar hadseregnek eladandók 1849-ki június 
hóban Nagy-Váradra szállították, de miután innen 
a honvéd hadsereg akkor már ki- s visszavonult, 
és azon hitre, bogy az előnyomuló orosz csapatok 
szülővárosukat, S. A. Ujhelyt is meglepték, a 
magokkal vitt lábbelieket a nagyváradi polgárok
nál letették. A fegyverletétel után Nagy-Váradot 
a cs. kir. katonaság megszállván, a letéteményezett 
lábbeliek fölfedeztettek s az osztrák hadsereg- ré
szére elkoboztattak a nélkül, hogy ezek 6063 pft. 
értékét, ismételt folyamodásaik daczára, melyek
ben tulajdonjogukat a mellékelt okmányokkal 
teljesen igazolták, eddigelé megkapniok sikerült 
volna. Ekkép tönkrejuttatva, kérik részökre a kö
vetelt 6063 pít. kifizetését, 1849-ki szeptember 20-
kátóljáró kamatokkal, az országos pénztárból eszkö
zöltetni. Folyamodók kérvénye elintézés végett a 
pénzügyminisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik. (Helyeslés.) 

'Zsigmondy Pál pesti ügyvéd, mint a pesti 
nagykereskedőtestület és Fucbs Rudolf, Weisz M. 
A., Poíitzer Fülöp és Ulhnan Károly pesti lakosok 
meghatalmazottja előadja, hogy midőn 1848-ban 
a magyar kormány az ország lakosait kölesön-
adásra fölhiván, ennek fedezésére István főherczeg 
nádor s kir. hetytartó helybenhagyásával 2 millió . 
pft. erejéig 5 % kincstári utalványokat bocsátott 
ki, s az ezekért befolyandó arany s ezüst pénzt és 
szereket az ugyanakkor kibocsátott egyes és ket-

31 
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tős pénzjegyek alapjául jelölte ki, A. s B. szerint a 
honpolgárok, a C. alatti hivatalos jelentése tanu-
ságaként is, tömegesen szolgáltatták be arany 
és ezüst pénzeiket és drágaságaikat, kapván eze
kért 500,100. és 50 pftos kamatozó kincstári utal
ványokat. Valóságos kölcsönszerződés jött ekként 
a 48-iki magyar törvényes kormány s az ország 
lakosai közt, a kincstári utalványok kiadása s át
vétele alapján, létre. Az ezen utalványokra kölcsön
adott s az országos kincstárba befolyt ezüst- és 
aranyból megalakittatott a 2 ftos pénzjegyek fe
dezésére szolgáló érczalap, mely a pesti kereske
delmi banknál valósággal letéteményeztetett s 
arany- és ezüstben pengő 1.695,718 ft 48 krból 
állott 1849-ki april 8-án, midőn herczeg Windisch-
gr&tz cs. kir. főparancsnok rendeletére elkobozta
tott s Bécsbe szállíttatott D. szerint. A kincstári 
utalványok birtokosai méltán követelhették a cs. 
kir. kincstárból, mint a magyar törvényes kor
mány által alakított kincstár jogutódjától, hogy 
utalványaikat annál készségesebben váltsa be, 
mert ép azon érczalapot, mely a magyar kormány
nak adott kölcsönből alakult, 6' minden viszteher 
nélkül, erőhatalommal foglalta e l ; az e részbeli 
követelések azonban kereken megtagadtattak. í g y 
mozdittattak el a pesti kereskedő és nagykeres
kedő testületek az 6' felségéhez intézett E. alatti 
kérelmüktől 1857-ben közigazgatási utón, és Fuchs 
Rudolf a pesti cs. kir. pénzügyészség ellen 1858-
ban támasztott keresetétől birói utón a fön-
állott cs. kir. első, másod és harmad birósá-
gok által, melyek a keresetet, mint közigaz
gatási útra tartozót, egyhangúlag Gr—L. szerint 
visszautasították. Végre folyamodó, mint a pesti 
nagykereskedelmi testület meghatalmazottja, mi
után 1861-ben Fuchs Eudolf, L. a. szerint, siker
telenül folyamodott a magyar kir. udvari kanczel-
láriához, 1863-ban 3000 pftnyi kincstári utalvá
nyok s járulékaik kifizetése végett Pest városa 
t.-széke előtt a cs. kir. pénzügyi ügyészség ellen ke
resetet támasztott, s ennek tárgyalása után Plener 
volt pénzügyi miniszterhez is M. és N. alatt emlék
iratot nyújtott be, melyre azonban elutasító végzést 
nyert. Ismételt sürgetések után Pest városa tör
vényszéke magát az ügyben O. szerint illetékes
nek nyilvánította, mire a pénzügyi ügyészség nagy 
zajt ütött, a bécsi pénzügyminisztérium megkere
sésére mindenfelé praesidialisok indíttattak és a 
volt pesti fó'biró Tölgyessy Károly gr. Pálífy volt 
kormányzó és a magyar kir. curia elnökségei által 
kérdőre vonatott; de a pénzügyi ügyészség által 
föíebbvitt végzést a kir. ítélő tábla is P. alatt hely
ben hagyta, s az ügy most a hétszemélyes táblán 
várja, még mindig csak az illetékesség kérdésében, 
eldöntését. Ezek után, hivatkozva a Q. alatti ér
tesítésre is, melyben az immár peressé vált ügy 

i jogi oldala s a pénzügyi ügyészség kifogásainak 
alaptalansága ki van mutatva, kéri folyamodó as 
1848-ki magyar kincstári utalványokra adott köl
csönösszegeknek, kamatokkal együtt, az orsíágos 
pénztárból leendő kifizetését elhatároztatni, meg
hatalmazol nevében, kik összesen 5950 pftról szó
ló kincstái'i utalványokat birnak, a kamatok felé
ről az ország javára lemondván. A bizottság, ezen 
kérvénynek a törvényes igazság és nemzeti becsü
let szempontjából kiváló fontosságot tulajdonítván, 
azt a pénzügyminisztérium figyelmébe ajánltatni 
s további intézkedések végett oda áttétetni véle
ményezi ; egyúttal óhajtását fejezi ki az iránt, hogy 
a nemzet kizárólagos vagyonát képezett, s az oszt
rák kormány részére 1849-ben elfoglalt 1,695,718 
pft. 48 kr. bankalap az ő felsége többi orszá
gaival s tartományaival folytatott pénzügyi ki
egyezés alkalmával tekintetbe vétessék. (Helyeslés.) 

Eger városa előterjeszti, hogy évenkint 24,001 
ftra menő fogyasztási adójának, miután azt kifi
zetni képtelen, részben elengedése végett a pénzügy
minisztériumhoz folyamodott, ez azonban hivat
kozva a várossal kötött egyezkedési szerződés azon 
pontjára, mely a kikötött megváltási összegnek a 
fogyasztás csökkenése esetében is változatlanul 
fentartásat szabja meg, a leszállítás iránti kérelmé
ben kifejtett következő indokainak helyet nem 

; adott. 1. Midőn a város a fenebbi összeget meg* 
ajánlotta, még nem történt meg a múlt évi fagy 
és jégcsapás. 2. Tíz év óta folytonosan rósz bor
termés levén, a bor ára fölszökkent és e miatt a 
szegényebb néposztály az olcsóbb pálinkát fo
gyasztja, mely körülmény a fogyasztási adó jö
vedelmét nagyon csökkenti. 3. A fogyasztási adó 
haszonbérleti összege a sokkal kedvezőbb körül
mények között levő s 30,000, tehát másfél annyi 

j lakossal bíró Miskolcz városáéhoz mérve, mely 
csak 25,000 forintot tesz, fölötte aránytalan. 4. 
De hogy mily fölöttébb terhelő, leginkább bizo
nyítja az, hogy a legközelebbi 3 év alatt haszon
bérlést tartó izraeliták, noha 9000 ft. büntetéspénzt 
zsaroltak ki, mégis 17,000 fttal maradtak hátralék
ban. 5. A helybeli pénzügyigazgatóság maga be
látván, hogy a város 20,000 ftnál több évi haszon
bért fizetni nem képes, ez összegben egyezett meg, 
az országos pénzügyigazgatóság azonban 24.0001 
ftot követelt, mit a város, ámbár előre belátta, hogy 
meg nem bírhatja, kénytelenségből, nehogy idegen 
haszonbérlők zsaroló kezei közé jussanak, aláirt. 
6. A város rendes adóbeli hátraléka most is 18,000 
forintot tesz. Ezen idokoknál fogva Eger városa 
a képviselőház közbenjárását kéri. Jelen kérvény 
a benne fölhozott indokok bővebb megvizsgálása 
és annak alapján teendő méltányos intézkedés te
kintetéből a pénzügyminisztérium figyelmébe ajánl-
tatik. (Helyeslés.) 
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BaranyamegyePiskó községe a legelő- és erdő-
elkülönités alkalmával szenvedett tetemes sérelem 
orvosolhatása végett a főtiszt, pécsi káptalan, mint 
felperes volt földes úr elleni perújításra kér fölha
talmazást. Az országgyűlés a perrendtartás iránt 
szemelvényesen nem intézkedhetvén, azért is e 
kérvény törvényszerű elintézés végett az igazság-
ügyminiszteriumhoz áttétetni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Biharmegye Tulka községe lakosai a nagy
váradi latin szertartású püspöki uradalmat oda 
utasittatni kérelmezik, miszerint az általok haszon
bérben birt, ősi patai pusztát életök és adóképessé-
gök fentarthatása végett, idegenek helyett, további 
haszonbérbe nekik adja. A magántulajdon feletti 
intézkedés szabadságában senki sem korlátoztathat-
ván, kérelmezők el-s az illető tulajdonos uradalom
mal szabad egyezkedésre utasíttatnak. (Helyeslés.) 

Sopronmegyei Bágyog község lakosai a ma
radékföldekért járuló 21 300 ft 52 kr. o. é. vált
sági tőkén túl, még hátralevő kamat czim alatt 15 
évre követelésbe vett 15.995 ft. 39 kr. o. é. fizetés 
alóli íelmentetésöket kérelmezik. Az úrbéri s ezzel 
analóg kötelékből folyó jog- és birtokviszonyok 
•végleges elintézése iránti törvényjavaslat kidol
gozásával az országgyűlés bizottságot bízván meg, 
s az ily természetű ügyek elintézésének sürgőssége 
elismertetvén, folyamodó község a kilátásba he
lyezett törvény alkotásának s életbe léptetésének 
bevárására, de addig is a fenálló törvényes hatá
rosatokhoz való alkalmazkodásra utasittatni vé
leményeztetik. (Helyeslés.) 

Az óbudai korona-uradalomhoz tartozó Tök 
község telkes gazdái a tőlök elvett maradékföl
dekre nézve az 1848-ik évi gyakorlati állapot visz-
szaállittatását, illetőleg azoknak további haszonbér 
fizetése mellett, birtokukba visszaadatását kérik. 
E kérvény a korona-uradalom és folyamodó köz
ség közötti magán jogviszonyt tárgyazván, elin
tézés végett a pénzügyminisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Beregmegyebeli Iloncza községe az összesí
tés és úrbéri elkülönzést, mint helybeli körülmé
nyeik tekintetéből rajok nézve ártalmas intéz
kedést, felfüggesztetni, továbbá a maradékfölde
kért is a volt földes urakat országos költségen 
kármentesittetni kérelmezik. Az országosan min
den volt úrbéri községet kötelező törvény alól fo
lyamodó községet felmenteni, reá nézve kivételt 
tenni nem lehetvén, nem is okadolt kérelmök eb, 
s ok a hazai törvényekhez való engedelmességre s le
hető kifogásaiknak, védelmüknek a törvényes bí
róság előtti érvényesítésére utasittatnak. (Helyeslés.) 

Turóczmegyebeli Hadizga és Briestja közsé
gek elöljárói, a volt földes urak által okozott föld-
birtokbeli megkárosításaikat panaszolván, vizsgá

latot eszközöltetni és igazságot szolgáltatni kérnek. 
Törvényszerű intézkedés végett az igazságügyi 
minisztériumhoz átteendő. (Helyeslés.) 

Torontálmegyei Újvár, O-Telek és Öregfalu 
községek örökszerződéses birtokaiknak országos 
segedelem melletti megváltását eszközöltetni kérik, 
A kérvényhez csatolt A. alatti okmány nyilvános 
haszonbérszerződés levén, s mint ilyen az országos 
megválthatás tárgyát nem képezvén, folyamo
dók kérelme nem teljesittethetik. (Helyeslés.) 

Tolna megye Ireg mezővárosa panaszolván, 
hogy bár még 1848 év előtt határukban az össze
sítés és úrbéri elkülönítés foganatosíttatott, még is 
az úrbéri faizás szolgálmányával tartozatlanul ter
heltetnek, kérik az ez ügyre vonatkozó 1836. VI. 
és főleg az 1848. IX-ik t. ez. 3-ik §-nak magyará
zatát, s aztán a faizási szolgálmány teljesitésétől 
fölmentésöket. Az ügy miben létének megvizsgál-
tatása s törvényszerű elintézése végett az igazság
ügyi minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés) 

Bács Bodrog megye Petrovácz m. városa, az 
alispáni, mint úrbéri bíróság ítélete által a mara-
dékföldekért 41,276 ft 90 5 / n kr. megváltási ösz-
szegen felül, még 19 évi 33,212 ft. 20 krra rugó 
5 % kamatok fizetésére is köteleztetvén, ez ítéletet, 
mint törvény- s igazságellenest, megsemmisíttetni 
kéri. A törvényes bíróságok ítéletei törvényhozási 
utón felülvizsgálhatók s megsemmisíthetők nem 
levén, vélt sérelmeiknek orvoslása végett a hazai 
törvények által rendelt felebbviteli bíróságokhoz 
utasittatnak. (Helyeslés.) 

Wallach Mihály, Alena József és több nagy-
lévárdi lakosok, hogy sérelmet ne szenvedjenek, 
úrbéri illetőségök kihasitásához bizottságot kér
nek kiküldetni. Folyamodók e helytelen kérel
mükkel azon hozzáadással utasittatnak el, hogy 
ha a kihasitásnál sérelmet valóban szenvednének, 
orvoslást a törvényes felebbviteli bíróságok előtt 
kereshetnek. (Helyeslés.) 

Márton Jakab biharmegyei poklostelki la
kos az örök áron megvett szabad kocsmáltatási 
jogába leendő visszahelyeztetését és kárainak meg
térítését kéri eszközöltetni. Folyamodó a törvény 
rendes útjára utasítandó. (Helyeslés.) 

Pest, Pilis és Solt megye Kis-Kőrös városabeli 
több úrbéri jobbágyok és zsellérek, miután úrbéri 
tartozásaikat a földesuraktól örökösen megváltot
ták és ki is fizették, jelenleg az úrbéri váltsághoz 
országos pótadőt másokért fizetnek, az 1848-iki tör
vényekben kijelentett biztosításhoz képest kárpót
lást kérnek. Miután az 1848. XH-ik t. ez. 9-ik §. 
határozottan kijelentette, hogy „a már eddig kö
tött úrbéri örökváltsági szerződésekre nézve, a je
len törvény alapján, a körülményekhez képest a 
minisztérium fog igazság és méltányosság szerint 
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intézkedni; továbbá, miután az 1848. IX-ik t. ez. 
1. §. az úrbéri kármentesítési törvényes igényeket 
a nemzeti közbecsület védpaizsa alá helyezte; végre, 
miután az úrbéri s ezzel analóg kötelékeken ala
puló jog- és birtokviszonyok végleges elintézése 
iránt, a képviselőház határozata folytán, törvény
javaslat van készülőben: ezen kérvény azzal lenne 
az igazságügyi minisztériumhoz átteendő, hogy az 
említett törvényjavaslat kidolgozásánál figyelmét 
az 1848. Xll-ik t. ez. 9. §. alá eshető régibb, t. i. 
az átalános úrbéri felszabadítást megelőző időben 
kötött örökváltságos községek, vagy magányjob
bágyok kármentesítésének módjára nézve is ter-
jeszsze ki. (Helyeslés.) 

Makláry István gömörmegyei mikolcsányi 
lakos a honvédhadsereg számára "/. szerint 1849-ben 
63 2/4 akó szilvapálinkát szállított, s ennek'//. alatt 
utalványozott 2000 pft. árát soha meg nem kapta: 
kéri magát követelésére nézve, annak tekintetéből 
is kielégíttetni, mert magyar bankjegyekben 6000 
ftot veszített. Folyamodó kérvénye elintézés vé
gett a pénzügyminisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

Hosszumező és Halmi városok közönségé
nek folyamodványára, melyben az osztrák hata
lom által a dohánymonopolium behozatalával ed
dig húzott jövedelemhez aránylag megállapítandó 
és kivetendő dohánytermelési díj mellett a dohány
egyedáruság megszüntetését és szabad dohányter
melés engedélyezését kérik, véleményezi a bizott
ság : Midőn a képviselőház múlt évi 45-ik ülésé
ben Torontál megye Ság és Temes megye Keresz
tes nevű községei hasonló tartalmú kérvénye al
kalmával hozott határozatában elismeré, hogy a 
dohánytermelésnek törvényellenes megszorítása 
különböző vidékeken megfosztotta a lakosságot 
jövedelmének leggazdagabb forrásától, egyszers
mind elismeré azon nagy fontosságot, melyet ezen 
nevezetes gazdasági iparág szabad fejlesztésének 
okvetlen tulajdonítani kell; azonban a dohányügy 
az államháztartás rendszerével szoros kapcsolat
ban állván, igy mellékesen nem tárgyalható és el 
nem intézhető: ezen mindkét rendbeli kérvény te
hát addig is, mig a pénzügyminisztérium a bud-
get iránti javaslatát előterjesztendi, hozzája átté
tetik. (Helyeslés.) 

Özvegy Klein Dávidné szepesmegyei felső-
rusbachi lakos két év előtt elhunyt férje 1849-
ben a magyar hadsereg részére az A. alatti hivata
los meghagyás folytán B. és C. alatti szerint 36 
drb. hízott ökröt szolgáltatott, s ezek 2340 pít árát, 
az előnyomult ellenséges seregek által hadcsapa
tainktól elvágatván, meg nem kaphatta: kéri érin
tett követelésére nézve magát az orsz. pénztárból 
kielégitetni. Folyamodó kérvénye elintézés végett 

a pénzügyi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Terney György körösladányi lakos 1848-ban 
az álladalomnak ércznemüeket adott kölcsön, s 
azokról több rendbeli nyugtatványokat kapott, 
de a melyekből még csak néhány darabot bir, 
összesen 292 ftról szólókat: kéri ezen összeg kifi
zetését utalványoztatni. Ezen kérvény elintézés 
végett a pénzügyi minisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Andícs Tádé 1848-ki április 14-kén a ma
gyar minisztérium által, a másolatban bemutatott 
okirat szerint Szatmár-Nérnetibe és környékére 
nemzetőrségi zászlóaljparancsnokuak őrnagyi 
ranggal és illetményekkel, melyek közé raugjának 
megfelelő szabad szállás is tartozott, kineveztetett. 
Az említett város a szállást természetben ki nern 
adhatván, annak fejében 500 pgő ft évenkinti re-
lutum kifizetésére kötelezte magát. Ezen kötele
zettségének teljesítését azonban az említett város, 
többszöri sürgetés daczára, azon mentséggel, hogy 
a városi pénztár üres, másfél évig, vagyis a ma
gyar önvédelmi harcz végéig, sőt egész mai na
pig elodázta. Ezen megrövidítés kérvényezőnek 
annál inkább zokon esett, mivel őrnagyi fizeté
sének felét a haza oltárára letette azon reményben, 
hogy a szállásbér majd fedezendi a fizetése felé
nek feláldozása által háztartásában támadó héza
got. A kapcsolt szegénységi bizonyítvány szerint, 
a kérvényező nejével és egy hajadon leányával 
együtt, legidősb kenyérkereső' férfigyermeke által 
nyújtott gyámolitásra levén szorulva, kéri 750 
frtot tevő másfélévi szállásbére járulékaival együtt 
leendő kiadatásának eszközlését. Vizsgálattétel és 
a tapasztalandókhoz képesti intézkedés czéljából 
ezen kérvény a honvédelmi minisztériumhoz téte
tik át. (Helyeslés.) 

Duna-Szerdahely és a vele összekapcsolt Elő-
tejed, Nemesszeg és Újfalu községek panaszolják, 
hogy a volt cs. k. pézügyi hatóságok, a házbér
adó behozása czéljából, a különben máig is egy 
adóközséget képező Előtejedet jónak látták két 
részre osztani : az egyiket, mely 52 házszám
ból áll és a melyben majdnem kizárólag földmi-
vesek és házaszsellérek laknak, „falurósz^-nek ne
vezték el, s ebben meghagyták a ház-osztályadót; 
mig a másikat, melyben csak 35 ház van és a me
lyet többnyire hazátlan zsellérek laknak, „város
részének keresztelték el, s ezt házbéradó alá von
ták. Csakis ezen mesterséges felosztás alapján ho
zatott be folyamodó községekbe, házosztály-adó 
helyett, a házbér-adó, holott lakosaik egyedül 
földmiveléssel foglalkoznak, s ezeknek most min
den gazdasági épületeik is házbéradó alá vannak 
vetve. Miután a folyamodó községek ezen igaz
ságtalanság ellen, a volt cs. k. pénzügyi hatósá-
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gokhoz ismételve tett felterjesztéseik daczára, or
voslást nem nyerhettek, sőt ellenkezőleg házbér-
adójok évről évre fölemeltetett, azért kérik ház-
béradójokat házosztály-adóvá átalakíttatni, any-
nyival inkább, mert házaik csak nyers téglákból 
levén összetákolva, évenkint tetemes javitási költ
ségeket igényelnek, és mert azok túlnyomó szá
ma mások telkén levén felépítve, a superaedificált 
házak tulajdonosai a telektulajdonosoknak évi bért 
kötelesek fizetni, a mely bér, jóllehet a telek-tulaj-
lajdonos tőle jövedelmi adót fizet, a házbér-adó 
kivetésénél tekintetbe sem jő. Folyamodók kérvé
nye a pénzügyminisztérium figyelmébe ajánltatni 
s elintézés végett oda áttétetetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Temesmegyében kebelezett Sustra, Iktár, 
Budincz, Szirbova, Bázos , Rékás , Jervin, Naerv-
Topolovecz és Bakova községek előadják, hogy 
Ambrózy Lajos b. remetei birtokos meg nem elé
gedvén a krassómegyei Turdia és Hauzeszt ka
marai jószágokkal, melyeket a császári kormány 
iránt tanúsított hűsége és szolgálatai játalmául 
1853-ban kapott , s melyek évenkint legfölebb 
5,000 frtot jövedelmeznek, a legutóbbi években 
oda működött a bécsi minisztériumnál, hogy a ne
vezettjószágokat a Temesmegyében fekvő bázosi, 
6000 holdnyi, s mintegy 50,000 frtot jövedelme
ző kincstári erdei birtokért elcserélhesse, és ebbeli 
törekvését siker követte, a mennyiben a bázosi jó
szág neki f. é. február 26-án tettleg át is adatott. 
Ezen csere-ügylet által a folyamodó községek 
anyagi létökben sújtva érzik magokat, mert eddig 
gyakori vizáradásoknak kitett saját határaik ter
mékeiből meg nem élhetvén, a bázosi kincstári 
jószágból kaptak jutányos áron legelőt és faanya
gokat, mely utóbbiakból különféle szerszámokat 
készítettek, és a kincstár részéről szolgáltatott vas
úti faeszközök kiállításánál munkásokul alkalmaz
tattak ; most b . Ambrózy Lajos tőlök ezen előnyö
ket, melyek egyedül képesítek őket a megélhe
tésre s adófizetésre, határozottan megtagadta. Ez 
oknál fogva, s azon reményben, hogy az ország
gyűlés semmi olyan intézkedést szentesíteni nem 
enged, mely által az ország vagyona ok nél
kül megcsonkíttatik s a hon földhöz tapadt lakosai 
nyomor és kétségbeesés örvényébe taszittatnak: 
kérik folyamodó községek a képviselőház által esz
közöltetni, hogy az osztrák minisztérium s b. Amb
rózy Lajos közt létrejött kérdéses csere nemzeti 
kormányunk által ne szentesittessék, vagy a men
nyiben ez már megtörtént volna, maga a csere
ügylet, mint törvénytelen, megsemmisíttessék. Fo
lyamodó községek jelen kérvénye elintézés végett 
a pénzügyminisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik. (Helyeslés.) 

Krzisch Frigyes kérvényében az oszt- ] 

rák birodalom összes adósságai letöri esztésének 
módja, és bizonyos idő leforgása után minden adó
nak megszüntethetése iránt pénzügyi javaslatot 
mutat be, s melynek elfogadása esetére maga és 
maradékai számára bizonyos évpénz megállapítá
sának elrendelését kéri. A terv veleje az, hogy 
életbe léptettessék egy fényűzési tárgyakra veten
dő, évenkint 10 millió forintot jövedelmező adó, 
mely által a 3200 millió forintot tevő államadós
ság 84 év múlva törleszthető, 112 év múlva 
pedig egy 12,800 millióig felszaporodott állam
tőke lenne összegyűjthető. Ha a fényűzési adót az 
országgyűlés nem hinné elfogadhatónak, elegendő 
volna 100 milliónyi tőke, hogy ugyanazon idő 
alatt a fent körülirt czélt el lehessen érni. Az első 
esetet téve föl, 10 millió évenkinti adó 14 év múl
va 200 millióra n ő ; a második esetben pedig a 
100 millió forintnyi tőke 14 év múlva szintén 200 
millióra szaporodik. Ezen 200 millió továb
bi 14 év alatt megkétszeresedik, ugy hogy 84 év 
múlva, t. i. 1952-ben egy 6400 millió forintra fel
szaporodott tőkét nyerünk, melynek fele, azaz 
3200 millió az osztrák régi adósság beváltására, a 
fenmaradott 3200 millió pedig még 28 évig tőke-
szaporításra volna fordítandó, a mikorra 12.800 
millió forintnyi tőkét nyernénk. E tőkeszaporítá-
sok eszközölhetése czéljából persze csak kamatozó 
papirosokba, eleinte osztrák állampapírokba kel
lene a pénzt fektetni. Legkésőbb 1980-ban Ma
gyarország és Ausztria oly államkincscsel bírna 
mely 640 millió frtot hozna ezüstben és aranyban 
évenkint, mi által minden adó nélkülözhetővé vál
nék. Magyarország és Ausztria hitele rögtön emel
kednék, mihelyest a világ csak észrevenné a kifej
tett terv valósítása iránti szándékot. A régi állam
adósság felosztása szükségtelen, és az államkines 
is feloszthatatlanul maradhatna, s a birodalom két 
fele részéről választandó bizottságok által volna 
kezelendő. A népek életében, mond kérvénye
ző, egy öltő emberiségek csak mint közönséges 
földi évek számláltatnak, két öltő emberiség pedig 
elegendő volna az ausztriai népek jóllétének emelé
sére. A legtöbb állampapir alacsony árfolyama és 
az ebből eredő magas kamatláb mellett, mely egy 
papírnál sem tesz kevesebbetö %-nál — pedig 12 To
ra rúg — a fent kiszámított időtartam még tete
mesen megrövidíttethetnék ugy, hogy az említett 
6400 millió forint 9% átlagos kamat mellett 
már 48 év alatt volna előteremthető. Ha kérvénye
ző terve elfogadtatnék, fentartja magának más 
közhasznú és egészségügyi, továbbá a földteher-
mentesitést előmozdító intézkedéseket javaslatba 
hozni. Vélemény: Ezen kérvény a pénzügyi 
minisztériumhoz tétetik át. (Hdyeslés.) 

Fölvétetett Denike Károly , stájerországi 
kranichsfeldschlossi lakos 708 I 8 6 7 / l 3 l 7 elnöki 
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számmal jegyezett folyamodványa, melyben az 
ahhoz kapcsolt s az összes birodalom államadós
ságának törlesztését és pénzügyi viszonyainak 
javítását tárgyazó javaslatának megbirálását és 
elfogadását kéri. Ezen javaslatban kérvényező 
azt állítja, hogy pénzügyi ealamitásaink egyik 
fő oka abban rejlik, hogy készpénzünk Olaszor
szágba, Moldvába és Oláhországba való kivitele 
által a birodalom alattvalóitól a szükséges üzleti 
tőkék elvonattak, mi azon balviszonyokat ered
ményezte, melyek a földtermelést akadályozták, az 
ipart megbénították és a közelszegényedést- okoz- , 
ták. Az 6' terve, mond kérvényző, az: Ausztria la
kóit meggazdagitani, egyszersmind az állani pénz
tárait készpénzzel megtölteni, a valutát helyre
állítani, ugy hogy a birodalom pénzügyi tekintet
ben is érvényesíthesse nagyhatalmi állását. A 
hűbéres időkből egy régi, a közviszonyokat sú
lyosan károsító teher egész a mostani korra át
szállott, habár változott alakban. Ezen teher az 
előbbi „Lauderoium" és „Hortuai'ium" elnevezés 
alatt szokásban volt hűbér. A földesúr helyébe az ál
lam lépett, de az adó megmaradt „Percentualgebüh-
ren-Gresetz" százalékadó név alatt, mely szerint 
minden birtokváltoztatás ("adás, vevés, csere, aján
dékozás, örökösödés) után bizonyos százalékot kell 
az államnak fizetni, mi a földiparra és az azzal 
való kereskedésre nyomasztólag hat. Ezt a súlyos 
adót meg kell szüntetni. De minthogy ez által az 
állampénztár érzékeny veszteséget szenvedne, 
méltányosnak látszik az államot kártalanítani: 
tehát a százalékilletményeknek az államtól oly 
módon megváltása látszik ajánlatosnak, hogy az 
állampénztárba is folyjon be pénz és a fölbirtokos 
is jusson pénzhez. Az ezt szerinte eredményezhető 
terv következő: 1) Minden földbirtokos tartozik 
fekvó'ségeiró'l értékbevallást készíteni, mely a 
két szomszédos előljáró által láttamozva és hitele
sítve, a minden tartomány számára alakítandó 
dírectoriunmak benyújtandó lesz. 2) Utóbbi pe
dig egyetértésben az országos választmánynyal ki
dolgozza a bevallásokat és szabatositja az értéke
ket. 3) Az ekként előálló értékek után minden 
birtokos köteles 2/2 % és V10 °/0 pótlékot, mint 
rendes adót fizetni. A V10 % arra való, hogy 35 
év múlva az egész adó megszüntethessék. 4) Az 
emiitett ]/2 % -ból befolyó tőkék feléből oly mó
don köteles az országos választmány egy 5 °/0 jö
vedelmező tőkét alakítani, hogy annak húszszoros 
értéket „au porteur" szóló kötelezvényekben ki
adja. Ezen ezüstre szóló kötelezvények 5 % szel
vényekkel látandók el és azon földbirtokosoknak 
szolgálandók ki, kik egy nyilatkozatban arra köte
lezik magokat, hogy ők, örököseik, vagy utódaik 
85 éven keresztül évenkint félévi előre fizetések
ben az őket illető rátákat és pótlékokat ezüstben 

befizetik, a kötelezvények vételekor pedig azon
nal két félévi részletet előre ezüstben befizetnek. 
5) Ezen átvállalt kötelezettség adókötelezettségnek 
tekintetik. %) Ha valamely földbirtokos vonakod
nék e nyilatkozat kiadásától és két félévi rész
let előre lefizetésétől, nem kapja meg a birtokára eső 
kötelezvényeket, mind az által pedig köteles 35 
éven át a rá eső adót pótlékostul megfizetni az 
uralkodó valutában. E fizetések megkezdésével 
azonnal megszűnik a kötelesség birtokváltozá
soknál illetéket, illetőleg százalékot fizetni. 7) A 
kibocsátott kötelezvények 35 év folyama alatt 
sorsolás utján a beszedett pótlékokból beváltat
nak. 8) Az ezen kötelezvények által föl nem emész
tett fele a befizetéseknek az illető tartomány 
tulajdonává lesz. Ezen tartományi pénztárból fize
tendők évenkint az állampénztárba a százalék
adók az utolsó három év átlaga nyomán. Ezen 
százalékilletmények szintén ugy fizetendők, hogy 
húszszoros értékökig rugó 5 °/0-os ezüst szelvé
nyekkel ellátandó kötelezvények adatnak az ál
lamnak, melyek szintén sorsolás utján a pótlékból 
törlesztendők, miáltal az államnak járó százalékok 
örök időre meg lesznek váltva. Az ezen kamatok 
és törlesztési részletek absorbeálása után fönma-
radó fölösleg csak az illető tartomány részére 
használandó, mely köteles abból 5 °/0 -ra jelzálogi 
biztosíték mellett kölcsönöket nyújtani benlakó 
földbirtokosainak. A 35 év elforgása után törvény 
által meghatározandó lesz, hogy mi czélra fordít
tassanak az összegyűlt tőkék: a minden tarto
mányra eső birodalmi adósság törlesztésére-e, 
vagy egyéb közérdekű czélokra. Ausztriában 
vannak a statistikai adatok szerint 20 ezer millió 
értékű fekvőségek. Ennek %-ed perczentje tesz 
100 milliót évenkint (az /2 °/0 pótlékot, mint 
amortisátíora szántat, nem számítva). Ez eloszlik 
ekképen : 50 millió a földbirtokosoknak adott köte
lezvények 5 % kamatjára, 20 millió az állam
pénztár kárpótlására, 30 millió 35 éven keresztül 
fizetve és kamatositva nő 3000 millió frtra. A 

| pénzügyminisztériumhoz áttétendő. (Helyeslés.) 
Baranya megye közönsége kérvénye, mely

ben Kassa városának abbeli kérelmét, hogy a fel
sőbb bíróságok egyike kebelében állítassák fel, 
pártolja s teljesíteni kér i ; 

Abauj közönségének kérvénye egy főtszék-
nek Kassa városában leendő felállítása végett; 

Sáros megye közönségének kérvénye, mely
ben a tiszáninneni kerületi táblát Eperjesen meg
hagyatni kéri; 

Sz. k. Kassa vs közönségének kérvénye, mely 
Magyarország felső vidéke részére egy főtszéket 
kebelében felállítani ké r : miután a m. k. igaz
ságügyi miniszter úr által a képviselőházhoz a 

. polgári perrendtartás tárgyában beterjesztett tör-
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vényjavaslatnak átvizsgálatása még az ország
gyűlés szünetelése elő'tt egy 15 tagból álló választ
mányra bízatott: eme kérvények, melyek az érin
tett törvényjavaslat első ezime 1-ső fejezete 2—4-
ik pontjára vonatkoznak, azon választmányhoz 
átteendők volnának. (Helyeslés.) 

Szabó István rimaszombati polgár előadván, 
hogy a honvéd-hadsereg számára 1849-ben, NB. ' 
szerint, szerződés folytán 4580 pár varrott fehér 
ruhát szállított, s ennek pgő 9220 frt. árát soha 
meg nem kapta, kéri ezen követelése kielégite-
tését annyival inkább eszközöltetni, minthogy 
az érintett szállítmányba ifjúsága összes keresmé
nyét s ősi örökségét befektette. Folyamodó kér
vénye elintéztetés végett a. pénzügyminiszterhez 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Nagy Gábor hajdúnánási lakos előadja, 
hogy a magyar kormánynyal kötött szerződése ér
telmében az utolsó borjubőrtarisznyaszállitmányt 
1849 évi július hóban O-Aradon beszolgáltatta, 
mely szállítmány 5714 pengő frt. 40 krt tevő 
árát Lukács Sándor kormánybiztos az eredetiben 
bemutatott két okirat szerint az ó-aradi sópénz-
tárhoz utalványozta, hol azonban pénzfogyatko
zás miatt a kérvényező 470 írtnál többet nem 
kapott, s mostan még fönmaradt 5239 frt 40 kr. 
pengő vagyis 5501 osztrák értékű frt. kifizetését 
kéri, annál inkább is, mivel rajta az anyagok ára 
és a munka dija aBaeh-kormány alatt executioval 
megvétetett és az ekkor általa kölcsön fölvett pénz 
anyagi jólléte megrontására ma is teherként fek
szik vállain. Vélemény: Addig is ezen kérvény 
elintéztetés végett a pénzügyminiszterhez utasit-
tatik. (Helyslés.) 

Pap József debreczeni szűcsmester folyamod
ványában előterjeszti, hogy 3 más társával együtt 
az 1849-ik évben kelt és '/.alatt mellékelt szerződés 
szerint a magyar hadsereg számára 2100 darab 
nyeregbundát szállítani vállalkozott és ezen meny-
nyiségből 586 darabot Lukács Sándor felszere
lési kormánybiztosnak a '//. szerint Áradon adott, 
a miért a '•///: szerint neki 6806 frt utalványozta-
tott is, de az aradi sóhivatal csak 560 frtot fizet
hetvén ki, a többi 6221 frt mai napig tartozásban 
maradt. Ezen körülmény miatt a kérvényező, érte 
kereskedő édesanyjával együtt tönkre jutott s a 
városi hatóság bizonyítványa szerint a legnagyobb 
szegénységben élvén, szóban forgó követelésének 
kifizetését kéri. Vélemény: Elintézés végett a pénz
ügyminiszterhez utasittatik. (Helyeslés.) 

Babirád Mátyás esztergomi lakos előadja, 
hogy a forradalom ideje alatt a komáromi magyar 
hadsereg számára több szabómester társa segítsé
gével 200 darab magyar nadrágot és 100 darab 
áttilát vart meg és ezen munka ára fejében 429 
pengő forint 20 krajczárt a komáromi kormány

biztos ü jházy László az 7. szerint utalványozott 
is, de a kifizetés elmaradt. Társai őt a Bach-kor^ 
mány alatt munkadijért beperelték és exequálták, 
mi miatt szegénységre jutott. Kéri megtéritni ezen 
követelését. Vélemény: Elintézés végett a pénzügy
minisztériumhoz utasittatik. (Helyeslés.) 

Emberger Károly, nográdmegyei szécsényí 
czipész előterjeszti, hogy a forradalom alatt a 
honvédsereg számára 200 pár csizmát és 200 pár 
bakancsot szállított be a magyar kormány meg
rendelése folytán a pesti főparancsnoksághoz, 
melynek elismerése szerint a munkákat át is adta, 
azok 640 frtot tevő árának és 7 frt fuvarbérnek 
felvétele miatt azonban a már akkor Aradra át
költözött magyar kormányhoz utasíttatott, a hová 
az ellenség miatt nem juthatván, követelése fize
tetten maradt. Munkatársai a Bach-kormány alatt 
beperelték, exequáltatták és e miatt számos tagú 
családjával együtt nyomorba esett. Követelése 
kifizetését kéri. Vélemény: Elintézés végett a 
pénzügyminiszterhez utasittatik. (Helyeslés.) 

Salzmann Ignácz a honvédelmi hadsereg ré
szére általa szállított foszlány- és vászonnadrág-
nemüek 24,042 frt. 45. kr. erejéig kormánybizto-
silag utalványozott árából fizetetlen maradt 22,012 
frtot tevő követelését megfizettetni kéri. Vélemény „• 
Elintézés végett a pénzügyminiszterhez utasit
tatik. (Helyeslés.) 

Kovácsik János szarvasi lakos és timár-
mester előadja, hogy az 1849. évben a hazai kor
mánynyal kötött alku szerint 951 és fél font tim-
sós bőrt 90 írtjával 855 pengő forint 59 kraj-
czár, és ismét 1024 font hasonló bőrt 921 frt. 
36 ír., összesen 1776 pengő forint erejéig szállí
tott Aradra, s noha ezen összeg Lukács kormány
biztos által az aradi sóhivatalba az eredetiben 
bemutatott okiratok szerint utalványoztatott, de 
a pénztár üres levén, fizetetlen maradt. Minthogy 
a kérvényezőn az általa hitelbe vett nyers anyagok 
ára per utján megvétetett és ő e miatt családjával 
együtt a legnagyobb ínségre jutott , kéri követe
lése kifizetését. Vélemény: Elintézésés végett a 
pénzügyminiszterhez utasittatik. (Helyeslés.) 

Simay Tódor debreczeni lakos előadja 1849-
ben a magyar hadsereg részére 180 darab kövér 
ökröt szállított 19,350 pengő frtra menő kialku
dott árért, mely a bemutatott okirati másolat sze-
int kormáoybiztosilag utalványoztatott ugyan, 
de fizetetlen maradt; kéri annak kifizetését. Véle
mény : Elintézés végett a pénzügyminiszterhez 
utasittatik. (Helyeslés.) 

Schröder Keresztély előterjeszti, hogy Bu
dán a főhad parancsnoksági épület összezúzott 
ablakait 1849 május havában megrendelés foly
tán beüvegezvén, ezen munkája 585 frtot tevő 
árából bemutatott számlája szerint csak 200 frt 
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fizettetett ki neki, a többi 385 frt pedig fizetetlen 
maradt. A B. alatti bizonyítvány szerint nagyon 
elszegényedett állapotban levén, követelése kifize
tését vagy ablaktáblái visszaadását kéri. Véle
mény: Elintézés végett a pénzügyminiszterhez uta-
sittatík. (Helyeslés.) 

Borbély Ferencz pesti lakos előadja, hogy 
1849-ben a 101. és 102-ik honvéd zászlóalj szá
mára az •/. és •//. alatti nyugták szerint 1840 p . 
frt értékű csákót szolgáltatott ki, a nélkül, hogy 
ez összeg neki kifizettetett volna. Kéri ezen köve
telése kifizetését annál is inkább eszközölni, mert 
elgyöngült öregségében kereset hiánya miatt 
szegény családját eltartani alig képes. Vélemény : 
Elintézés végett a pénzügyminiszterhez utasitta-
tik. (Helyeslés.) 

Mészáros Flórián és neje mohácsi lakosok 
kérvénye Gócs Gyula, Ház Károly és a mohácsi 
törvényszék ellen csalás miatt, Domokos János 
szűcsmester kérvénye Gócs Gyula mohácsi ügy
véd csalásai ellen, özvegy Pfaff Józsefbe pesti 
lakos kérvénye a mohácsi törvényszék ellen az 
igazságügyminiszteriumhoz vizsgálat és elintézés 
végett átteendő. (Helyeslés.) 

Karczag testvérek pesti kereskedők 1849-ben 
a honvédhadsereg részére A—D szerint gyalog
sági csákókat szerződésileg szállítottak s azok 
pgő 4679 frt 18 kr értékét ez ideig meg nem 
kapták ; kérnek kielégitésökre nézve intézkedést 
tétetni. Folyamodók kérvénye elintézés végett a 
pénzügyminisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik. (Helyeslés.) 

Gergelyi Tivadar szepesmegyei közbirtokos 
e politikai fogolynak kérvénye legfelsőbb meg-
kegyelmeztetéséért való közbenjárás végett. Miután 
ő cs. apóst. kir. felsége, Magyarország királyává 
lett megkoronáztatása után, minden nemű politi
kai foglyok szabadon bocsátását legkegyelme
sebben elrendelni méltóztatott, s e kérvényi vá
lasztmány nem kételkedik abban, hogy folyamodó 
is még június hóban megszabadult fogságából: 
eme kérvény tudomásul vétetvén, az a kérelme
zőnek avval adandó vissza, miszerint a kérelmezett 
közbenjárásnak szüksége elmúlt. (Helyeslés.) 

Fiedler Gyula kassai takarékpénztári könyv
vivő Zerdahelyi Eduárddal együtt az 1848—49-ik 
évi időszak alatt a nemzet önvédelmi harczának 
előmozdítása végett kormányi megbízásból 28915 
frt pengő pénzt osztrák bankjegyekben és 72 drb 
aranyat akart Boroszlóba átvinni, utjokban azon
ban az osztrák hatóság által mind ketten elfogat
tak s tőlök az említett pénz a wadowiczi cs. kir. 
kerületi pénztártól kiállított nyugta értelmében 
ideiglenes megőrzésre elvétetett. Ezen nyugtát a 
kérvényező az osztrák államadósságoknak Ma
gyarország részéről törlesztése czéljára a képvise

lőház rendelkezése alá bocsátja. Használat végett a 
pénzügyminisztériumhoz átteendő. (Helyeslés.) 

Halász Mihály makói lakos, mint a makói 
csizmadiftczéh czéhmestere, s általa a makói csiz-
madia-czéhtestület, a magyar katonaság számára 
szükséglendő bakancsok és huszárcsizmáknak 
részben készítésével leendő megbízatását kéri. 
Ezen kérvény figyelembe vétel végett a honvédel
mi minisztériumhoz átteendő. (Helyeslés.) 

Bács-Bodrog megyébe kebelezett Glozsán 
községe az ellene folytatott úrbéri elkülönítési 
perben hozott sérelmes ítéletnek a főméit, hétsze
mélyes táblához birtokon kívüli felebbeztetéseért 
s felülvizsgáltatásért esedezik. Törvényes elinté
zés végett az igazságügyminiszteriumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Tárgyaltat tak: Kozárd község kérvénye a 
bordézma megszüntetéseért, Esztergom megyebeli 
Kicsind községé a szőlő- és irtásföldek termé
nyeiből mindeddig kiszolgáltatott tizednek eltör
léseért, Nana község hasonló tárgyú kérvénye, 
Muzsla község * lakosainak ugyanazon tárgyú 
kérvénye, Ecseg községének a bordézma megszün
tetése iránti kérvénye, Ebed község lakosainak 
ugyanily tárgyú kérvénye, beregmegyei Szo-
bolin helység lakosainak kérvénye irtványföld-
jeiknek a tized és robot alóli fölszabadítása iránt, 
Veszprém megyebeli Ránd községé az udvar
telki birtokviszonyok rendezése s az azokon fek
vő terhek és szolgalmaknak országos megváltása 
iránt, ungmegyei Nyarad községé az úgyneve
zett curialis telkek földtehermentesitése iránti 
törvény alkotása iránt, somogymegyei Csurgó-
Újváros telepitvényes lakosaié, hogy birtokaik 
úrbéri természete törvényhatoságilag kimondassék, 
s az azzal kapcsolatos úrbéri javadalmak élveze
tébe helyeztessenek. Az úrbéri s ezzel analóg köte
léken alapuló jog- és birtokviszonyok végleges 
elintézése iránti törvényjavaslat kidolgozásával 
az országgyűlés bizottságot bízván meg, de a kér
vények tárgyát képező ügy törvényhozás utján 
elintézésének sürgősségét az igazságügyminiszfe-
rium is már kinyilatkoztatván: folyamodók a 
törvény alkotására s életbe léptetésének bevárására 
utasitandók. (Helyeslés.) 

Ziska József győri ügyvéd, mint győrme-
gyei Kónyi helység volt jobbágyainak meghatal
mazott képviselője, a győri székeskáptalan, mint 
volt földesúr által nevezett község ellen folytatott 
úrbéri és rendbeszedési perben, a maradékföldek 
megváltása érdemében az 1848-ki törvények szel
lemétől eltérő, idegenszerű intézmények által ejtett 
sérelmeiknek törvényhozás utján való orvosoltatását 
kérelmezi. Törvényszerű elintézés végett az igaz
ságügyi minisztériumhoz áttétetni véleményezte-

[ tik, (Helyeslés.) 
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Búzna Lajos, mint Érsekújvár, Perbek, Nasz-
vad, Imely, Udvard és Kural községek megbízott 
ügyvéde, a primási volt földesuradalom, valamint 
az eljáró bíróságok által is védettjein elkövetett, 
s az 1848-ki törvényszabályokba ütköző jogsze-
gések elhárítását kérelmezi. Törvényszerű el-
íézés végett az igazságügyi minisztériumhoz át
tétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház kérvényi bizottságának 
tárgyalása jelenleg be van fejezve. 

Kötelességemnek tartom a t. háznak bejelen
teni, hogy az ország házában a terem átalakítása 
be van fejezve, ugy, hogy az egészség veszélyez
tetése nélkül a legközelebbi ülést már ott lehet 
tartani. (Helyeslés.) Nincs egyéb hátra, mint szí
ves köszönetet mondanunk a Magyar Akadémia 

igen t. elnökének azon szíves kiszségért, mely-
lyel a termet fölajánlotta. (Éljenzés.) 

Most méltóztassanak az alelnökre a szava
zatokat beadni. 

Gajzágó Sa lamon j egyző (olvassa a kép
viselők neveit, kik beadják szavazati jegyeket.) 

Elnök (szavazás után) : A beadott szavaza
tok össze fognak számíttatni s az eredmény a 
legközelebbi ülésben fog kihirdettetni. 

Ha valami különös eset elő ,nem fordul, a 
legközelebbi ülés deczember 2-án 10 órakor lesz 
az országházban. 

Az ülés végződik d. u. 1 órakor. 

') A képviselőház 18ő7-iki szepteirmer 30-ikától a jelen napig 
. M. T. Akadémia nagytermében ülésezett. 

CLXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 

1867. deczember 2-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 Parisból visszaérkezett múzeumi tárgyak átvételére bizottság küldetik ki. Bemutattatnak : Lukács György le
mondása a képviselőségről ; Szabolcs, Temesmegye, Kővárvidék, Debreczen és Szatmár-Németi városok kérvényei vasúti ügyben ; 
Tordamegyéé a nemzetiségi kérdésben, a bíróságokra nézve és vasúti ügyben ; Aranyosszéké szintén vasúti ügyben ; s a perrendtartás 
iránt; Zala és Temesmegyéé a kerületi táblák székhelyei iránt; a szegedi bünfenyitö törvényszék panasza egy miniszteri rendelet el
len ; Debreczen városé vasúti ügyben s a sajtóügyi miniszteri intézkedés tárgyában; Győr városé az országos kölcsönös biztosítás 
iránt: Eperjes városé a közutak iránt; Temesvár városé vasúti ügyben ; Somlyó-Vásárhely és Devecser m. városok panasza a katona
tartás, Szilágy-Nagyfalu községé egy miniszteri rendelet, hosszuhetényi lakosoké Hegyessy László plébános ellen; Farkasd község 
kérvénye úrbéri pör megszüntetéseért; Nánássy Benjáminé a kölcsönös örökösödés iránt; Policzer Salamoné a husmérés iránt; az oravi-
czai keresk. és iparos testület panasza az osztrák vasúttársaság ellen; Kis Antal kérvénye a koesmáltatás és malomregále megszünte-
tetése iránt ; Nyéky András panasza a váczi adóhivatal, Lehel Tihaméré a borsodi törvényszék ellen ; Prámer Ambrus kérvénye 1 8 4 % 
beii kölcsöne megtéritéseért; Szerecsen Lajosé letéteménye kiadatása iránt; Bezerédj Kristófé az 1848-beli utalványok beváltása 
iránt; Jankovics Györgyé, Hermán Jánosé s Muszel Jánosé 184%-beli szolgálmányaik megtéritéseért. A kormány állandó pénzügyi 
bizottság fölállítás át javasolja. A kormány felel Badics Ákos vasúti mterpellafiójára. A naplóbiráló bizottság kiegészítése elhatározta-
tik, Pogarasvidék kérvénye vasúti ügyben benyujtatik. Simay Gergely interpellálja a kormányt az erdélyi utvámok miatt, mire a kor
mány felel. Dani Ferencz a pest-szegedi csatorna ügyében interpellálja a kormányt, mire ez felel. A másod alelnökre történt szavazás 
eredménye kihirdettetik. Egy jegyző válaszfása elhatároztatik. A hányad iránti törvényjavaslat átalánosságban elfogadtatik. 

j gery Imre jegyző urak jegyzik. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa a no-
j vember 25-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Dózsa Dán ie l : T. képviselőház! A jegy
zőkönyv egyik pontjában azt hallottam olvastatni, 
hogy Gajzágó Salamon képviselő úr interpellatio-
jára az igazságügyi miniszter úr azt felelte volna, 

szólani kívánók neveit Horváth" Lajos és Csen-! hogy az Erdély számára 1863-ban törvényelle-
KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . v. 3 2 

A kormány résiéröl jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös Józsefi.. Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheini Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zökönyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni 
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nesen kinevezett főtörvényszék megsemmisíttetik 
és a magyar királyi curiába beosztatik. Ezen 
fogalmazásban én azon törvénytelenül kineve
zett főtörvényszéknek mintegy jogfolytonosságát 
látom kifejezve, a mennyiben az van ott mondva, 
hogy azon törvényszék ott eltöröltetik és ide beosz
tatik. Nem hiszem, hogy az igazságügyminiszter 
úr így értelmezte volna, ha reá emlékezem a rende
letre, mely ezen intézményt eltörölte. Bátorkodom 
tehát ezeu fogalmazás helyébe a következő módo
sítást ajánlani: „Az 1863-ban Erdély számára tör
vénytelenül kinevezett főtörvényszék eltöröltetik, 
és uj törvényszék nezestetik ki. a mely a 
magyar királyi curiába osztatik be." (Helyeslés.) 

GajZágÓ S a l a m o n j e g y z ő ; Nekem köteles
ségem ugy szerkesztem a jegyzőkönyvet, a mint 
az interpellatiora a válasz adatott. Ez nem csak az 
én, hanem tisztán és világosan az országgyűlési 
gyorsírók fogalmazása is. A gyorsírók jegyzeteiben 
ezen szavak állanak, melyek szóról szóra vitettek 
be a jegyzőkönyvbe is, hogy t. i. az igazságügy-
miniszter a ház helyeslése közt feleié, hogy a 
szebeni tartománygyülés határozmányain alapuló 
kolozsvári legfőbb törvényszék, a mint már tudva 
is van, megszüntettetni s a magyar királyi curiába 
fog beolvasztatni. Szóról szóra ezen szavak vannak 
a gyorsirói naplóban, és nekem kötelességem a 
a jegyzőkönyvet ugy szerkeszteni, a mint a fele
let adatott. (Helyedé?. Fölkiáltások: Maradjon!) 

DÓZSa D á n i e l : A kérdés attól függ, hogy 
igazságügy miniszter úr hogyan értette. 

T ó t h Lörincz min i sz t er i tanácsos : Saj
nálom, hogy maga az igazságügyminiszter úr nem 
lehetvén jelen, szavainak helyes értelmezését ön
maga nem adhatja elő; hanem az az értelmezés, a 
melyet előttem szóló méltóztatott a kifejezésnek 
adni, meg nem állhat: mert az a tényekkel ellen
kezik. A dolog t. i. világosan ugy áll, hogy az 
előbbi erdélyi főtörvényszék teljesen feloszlatik 
és azon alakban megsemmisíttetik, és egy uj fő-
törvényszéki osztály állíttatik fel Erdély részére, 
beosztatván az itt Pesten levő legfőbb törvény
székbe: és ezen értelmezésnek felel meg a tény, 
mert valósággal az előbbi törvénytelen erdélyi 
főtörvényszéknek minden tagja, a mennyire tu-
dom,nemisfog kineveztetni, hanem részben uj tagok. 
Tehát csupán azon magyarázat felel meg a tény
állásnak, a melyet t. barátom Dózsa Dániel adott. 

Bónis Sámuel % Én azt tartom, hogy mi
dőn a jegyzőkönyv hitelesítéséről van sző, nem 
tehet a ház mást, mint hogy megvizsgálja, vajon 
a történtek híven vannak-e előadva. A jegyző
könyv hiven fejezi ki a miniszternek a múlt ülésben 
előadott szavait; azonban nem képzelhetem, hogy 
valaki a miniszter úr előadásából azt vehette volna 
ki, hogy azon föloszlatott törvényszéknek tagjai 

fognak itt beosztatni. Midőn azt mondta, hogy 
azon törvényszék beolvasztatik a magyar királyi 
curiába, ez nem azt teszi, hogy annak a törvény
széknek tagjai osztatnak be. (Helyeslés. Fölkiáltá
sok: Maradjon az eredeti szerkezet!) 

E l n ö k : Méltóztatnak megtartani a jegyző
könyvi szerkezetet ? (Maradjon /) 

Vallási és közoktatási miniszter ur hivatalos 
levelében tudósit, hogy a Nemzeti Múzeum részé
ről a párisi világtárlatra küldött tárgyak visszaér
keztek, B, hogy egyszersmind intézkedett, hogy 
azon szekrények, a melyekben a tárgyak vannak, 
föl ne bontassanak mindaddig, mig a tisztelt ház 
bizottsága jelen nem lesz. Lemondások következté
ben azon bizottság részéről, mely e tárgyakat át
adta, csak maga Dobóczky Ignácz úr maradt meg. 
Ennélfogva kérem a tisztelt házat, méltóztassék 
beleegyezni, hogy az átvétellel még Pulszky Fe-
rencz ur is bizassék meg. (Helyeslés.) 

DobÓCZky IgnáCZ: Engedje a t. ház meg
jegyeznem, hogy mivel azon múzeumi tárgyaknak 
átadásakor az országgyűlés mindkét háza részé
ről történt a kiküldés, most is azt látnám helyes
nek, hogy mind a két ház részéről kiküldött 
bizottság jelenlétében bontassanak fel a szekré
nyek. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A felső ház a fölbontás idejéről ér
tesíttetni fog. 

Lukács György Nagy-Várad városa ország
gyűlési képviselője körülményeinél fogva ezen 
állásról lemondott. A középponti választmány uj 
választás eszközlésére fog felszólittatni. 

Szabolcs megye közönsége Nyíregyházától 
Nagy-Károlyig egy vasútvonalnak az országos 
vasutak közé sorolását meg állapíttatni és mielőbbi 
kiépítését eszközöltetni kéri. 

Temes megye közönsége Kővár vidéke s 
Debreczen és Szatmár-Németi városok közönségé
nek a debreczen-szatmár-szigeti vasútvonal kiépí
tése iránti kérelmeit pártoltatni kéri. 

Torda megye közönsége a nemzetiségi kérdés
ben Zemplén megye felterjesztését figyelembe vé
tetni kéri. 

Ugyanazon megye közönsége, az első fokú 
bíróságok föntartását kivánó miniszteri törvény
javaslattal ellenkezőleg, a magyarhoni intézkedé
seket Erdélyre nézve is kiterjeszteni kéri. 

Ismét azon megye közönsége Torda váro
sának azon kérését, hogy a nagyvárad-kolozsvár
brassói fővasutvonal Torda városa mellett vezetes
sék, pártoltatni kéri. 

Aranyosszék közönsége Torda városának 
ugyanazon kérését pártoltatni kéri. 

Ugyanazon szék közönsége a brassói keres
kedelmi kamrának a nagyvárad-kolozsvár-brae-
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sói vasút kiépítését kérelmező' feliratát pártoltatni i 
kéri. 

Szintén azon szék közönsége a polgári per
rendtartási miniszteri törvényjavaslat I-ső fejezete 
1. §-a 4. pontjának megváltoztatását és a megállapi- ! 
tandó magyarországi perrendtartásnak Erdélyre \ 
nézve is kiterjesztését kérő tordamegyei előtér- I 
jesztést figyelembe vétetni kéri. 

Zala megye közönsége, a királyi táblának ke-
rületenkinti felosztása esetére, Kőszeg helyett 
Keszthely vagy Nagy-Kanizsa városát kéri szék
helyül kijelöltetni. 

Temes megye közönsége a királyi táblának 
kerületenkinti felosztását a miniszteri javaslat sze- j 
rínt eszközöltetni és Temesvár városát egyik ke
rület székhelyéül kéri kitüzetni. 

Szeged városa bünfenyitő törvényszéke, a Ma- j 
gyár János ügyvéd bűnügyében f. é. 1053. és j 
10989. sz. alatti miniszteri rendeleteket sérelmezé
seknek találván, orvoslásért esedezik. 

Debreczen város közönsége az alföld-fiumei 
vasútvonalat önállóan, a déli vasútvonal legki
sebb érintése nélkül az ország kereskedelmi füg
getlenségének megóvása végett, mielőbb kiépíttetni 
kéri. 

Ugyazon város közönsége, a sajtó-ügyi es
küdtszéki tagok összeírásának kiterjesztését az iz
raelitákra nézve is elrendelő f. é. 488, 679 és 851. 
számok alatt kibocsátott miniszteri leiratokat a 
törvényhozás intézkedése elé vágóknak találván, 
fölkéri a képviselőházat, jelentse ki, hogy a tör
vényhozás intézkedésére váró bármily ügyeknek 
közkormányzati utón való előzetes megoldása ellen 
tiltakozik és jövőre a minisztérium előbb a tör
vényhozás intézkedéseit várja be. 

Győr város közönsége az országos átalános 
kölcsönös biztosítás életbe léptetését törvényhozá-
silag kéri megálíapittatni. 

Eperjes város közönsége, az országos és me
gyei közutaknak a jelenkor igényei szerinti, ok-
és czélszerü épitése iránt a Sáros megye fölterjesz
tésében elősorolt elveket és javaslatokat pártolván, 
azokat kellő figyelemben kéri részesittetni. 

Temesvár város közönsége az alföld-fiumei 
vasútnak önállóan mielőbbi kiépítését Fiume város 
és kerület felterjesztése szerint kéri eszközöltetni. 

Veszprém megyébe keblezett Somlyó-Vásár
hely és Devecser ravárosok elöljárói a 12 év óta 
folyton tartó katonatartási teher alóli felszabadí
tásuk érdekében intézkedést kérnek tétetni. 

Kraszna megyébe keblezett Szilágy-Nagyfalu 
község elöljárói az országos vásárjaikat megelőző 
szerdán tartatni szokott baromvásár jövödelméről 
sérelmesen intézkedő multévi 15,997. sz. alatti mi
niszteri rendelet ellen orvoslásért esedeznek. 

Baranya megyébe keblezett Hosszu-Hetény 

község kisházas lakosai a Hegyessy László plébá
nos által jogtalanul beszedett papi illetmény visz-
szafizetését kérik eszközöltetni. 

Nyitramegyébe kebelezett Farkasd község 
lakosai az uradalom által 10 telek birtoklása iránt 
indított úrbéri pert megszüntetni kérek. 

Nánássy Benjámin debreczeni ügyvéd az 1723 
48-ik t, ez.-nek a kölcsönös örökösödésre vonat
kozó rendeletét szélesebbre kéri kiterjesztetni. 

Poliezer Salamon körmöczbányai uradalmi 
bérlő a husmérési jogosultság elnyerése iránt be
nyújtott kérelmét a minisztérium által elintéztetni 
kéri. 

Krassómegyebeli Oravicza bányaváros ke
reskedelmi és ipartestülete a cs. kir. szab. osztrák 
társaság által sértett jogait orvosoltatni és kárait 
megtéríttetni kéri. 

Kiss Antal, nyíregyházi lakos, a kocsmáita
tás és malomregálék megszüntetését megváltás ut
ján törvényhozásilag kimondatni kéri. 

Nyéky András hontmegyei lakos a váczi 
adóhivatal által igazságtalanul reá rótt százalék 
szabályoztatását kéri eszközöltetni. 

Lehel Tihamér, miskolczi lakos, Kolos Sá
muel és Ragályi Róza ellen indított s 2 l/2 év óta 
függőben tartott bünfenyitő ügyének Borsod 
megye törvényszéke által valahára elintéztetését 
kéri elrendeltetni. 

Pramer Ambrus, oroszvégi lelkész, az 184% 
évi magyar kincstár részére kölcsönzött 285 frt 
ezüstről szóló kamatos utalványait kárpótoltatni 
kéri. 

Szerecsen Lajos, rozsnyói lakos, a rozsnyói 
adóhivatalba f. é. január 8-án letett 1000 frt. 
készpénzbeli íetéteményét kiadatni kéri. 

Beszerédj Kristóf, mint kiskorú fia gyámja, 
az 184S. évi magyar független minisztérium által 
kibocsátott kamatos kincstári utalványok bevál
tását kéri eszközöltetni. 

Jankóvics György, kun-szent-miklósi lakos, a 
magyar hadsereg részére 1848-ban kiszolgáltatott 
23907 kenyérrészletért járó követelését kifizettetni 
kéri. 

Hermán János , esztergomi lakos, a magyar 
hadsereg részére 184%-ben kiszolgáltatott bakan
csok ára fejében 753 frt 30 kr. p. p. követelését 
megtérittetni kéri. 

Muszel János komárommegyei keszthelyi mé
száros a magyar hadsereg részére 1848-ban kiszol
gáltatott húsárunak fejében 326 o. é. frt 62 kr. kö
vetelését, kifizettetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak, 

Lonyay Menyhért pénzügyér: T. kép
viselőház! Minthogy nem sokára be fog azon 
időpont következni, midőn a pénzügyekre vonat-

32* 
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kozó törvényjavaslatok, hasonlóképen a jövő évi 
állami költségvetés a tisztelt ház elé fog terjesz
tetni ; továbbá ezen év berekesztetvén, számadásai
nak a törvény értelme szerinti megvizsgálása szük
séges lesz : azt hiszem, itt van ideje annak, hogy 
más alkotmányos országok példájára méltóztatná
nak egy állandó pénzügyi bizottságot választani, 
melynek feladata lenne, minden, a pénzügyekre vo
natkozó törvényjavaslat fölött a ház elé véleményt 
jeszteni és az állami költségvetést és a számadáso
kat előleg megbirálni. Ennélfogva bátor vagyok a t. 
házat következőkre felkérni: méltóztassék egy 15 
tagú állandó pénzügyi bizottságot választani, mely
nek feladata lenne azon idő alatt, mig a jelen képvi
selők megbízása tart,minden, pénzügyekre vonatko
zó ügyekben, ennélfogva az adókra vonatkozó tör
vényjavaslatok ügyében is, a háznak véleményt ad
ni, az államköltségvetést és a berekesztett számadá
sokat előleg megbirálni és annak eredményét a ház 
elé terjeszteni. (Helyeslés.) Bátor vagyok ezen in
dítványt benyújtani, és azt elfogadás végett a t. 
háznak ajánlani. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ebbe beleegyezni ? (Na
pirendre kell tűzni!) Tehát ezen indítvány ki fog 
nyomatni és napirendre fog kitüzetni. (Helyeslés.) 

Mikó miniszter ur egy interpellatiora kivan 
felelni. 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
T. képviselőház! A közelebb múlt napokban Fiu
me város érdemes képviselője némely vasúti tár
gyakban interpellatiot intézett hozzám, mely inter
pellatiora, mint a t. ház emlékezni fog, az abban 
foglalt kérdések halmaza miatt rögtön nem felel
hettem. Az interpelláló ur ezután elutazván, előt
tem szóval nyilvánított kívánsága szerint vissza-
jövetelét bevárandónak véltem, mi most megtör
ténvén, ezen interpellatiora felelni kívánok. Segít
ségre hivom fel jegyző urat, méltóztassék az egyes 
pontokat rendre felolvasni, hogy rajok válaszo
mat megadhassam. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Eadics in-
terpellatiojánah első pontját.) „1 . "Vajon az egysé
ges és önálló alföld-fiumei vasútnak károlyváros-
fiumei vonalrészén az építést közvetlen megelőző 
részletes fölmérési dolgozatok és költségvetések 
megtételére és ezzel kapcsolatban az alépitési mun
kálatok államköltségen eszközlendő megkezdésére 
akar-e a t. közlekedési minisztérium szorítkozni, 
vagy a végrehajtandó részletes tervek és költség
vetések alapján, a kiépítési határidőnek előleges 
megállapítása mellett, a károlyváros-fiumei vonal
részt, az alföld-fiumei vasútra vállalkozók mellőzé
sével, államköltségen szándékozik-e kiépíteni?" 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
') Lásd az Irományok 166-dik számát. 

. A kormánynak határozott szándéka a károly város-
i fiumei vasútvonalnak mütanilag helyes és lehető

leg olcsó irányának kipuhatolása végett az elő
munkálatokat a kormány költségén megtétetni. 
Továbbá az egész munkálaton lévő építkezések be-
végeztetésének siettetése végett a kormány szüksé
gesnek találta, hogy azon részeken, melyeknek 
kiépítésétől az egész vonal befejezése feltételezte-
tik — a milyenek az ott igen nagy számmal elő
forduló alagutak és hidoszlopzatok — az egész vona
lon folyamatba vett előmunkálatok befejezése előtt 
a munkálatok megkezdessenek és folytattassanak. 
Végre a helyes irány megállapítása és a költségve
tés megtörténte után a kormánynak szándéka, aki-
építést és az üzletet, ha az ország és a kincstár ér
dekeinek megfelelő ajánlatok fognak tétetni, enge
délyezés utján vállalkozóknak kiadni. (Helyeslés.) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az inter-
i latio második pontját.) „2. Van-u a tisztelt közíeke-

dési minisztériumnak tudomása és kellő biztositéka 
J az iránt, hogy az eszék-károlyvárosi vonal kiépí

tésére, elfogadható föltételek mellett, a déli vasút
társaságtól független, versenyképes társaság fog 
vállalkozni azon esetre, ha az alföld-fiumei vasút
tól külön szakított károlyváros-fiumei vonalrész 
államköltségen fog kiépíttetni? és ha igen, az állam 
fogja-e a károlyváros-fiumei vonalrészen az üzletet 
kezeltetni, vagy az üzletkezelést a déli vasúttársa
ság kizárásával az eszék-károlyvárosi pályát ki
építő társaságra fogja-e átruháztatni ?'•' 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
Ezen kissé bonyolult kérdésre az interpelláló kép
viselő urnák csak annyit felelhetek , hogy az al
föld-fiumei vasútvonal jövedelmezőségét lehetőleg 
biztosító, önmagában álló, és minden verseny vonal
tól független üzlet létrehozására a kormány fő gon-

í dot fog fordítani. (Helyeslés.) 
H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az inter-

Ipettátio harmadik pontját.) „3 . Eddig tettes teendő 
előintézkedéseiben, az okszerű forgalom és az ösz-
szes tengerparti ügyeink és érdekeink fejíődhetése 
alapfeltételének ismerte s illetőleg ismerendi-e a t. 
közi. minisztérium azt, hogy a károlyváros-fiumei 
vonalon a tariffatételek az alföld-károlyvárosi és 
kottoro-zágrábi vonalak tariífa-tételeinél magasab
bak ne legyenek, s hogy a Trieszt sorsával össze
forrt déli vasúttársaság Fiume felé vezetendő vo
nalainkról kizárassék ?ft 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter; 
A második pont alatt mondottak a lehető választ 
az ezen pontban feltett kérdésekre is magokban fog
lalják. Különben legyen szabad azon reményemet 
kifejeznem, hogy interpelláló képviselő ur ta
lán maga sem teszi fel a kormányról azt, hogy 

Í ezen mód nélkül költséges vasutvonalat nagy ál-
1 dozatokkal kiépíttesse és azt azután önmaga a ta-
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riffatételek emelése által jövedeímezó'tlenné akarja 
tenni. {Helyeslés.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az inter-
peüatio negyedik pontját.) „4. Akként történtek-e 
az előintézkedések, miszerint a két világforgalmi 
pá lya , t. i. a pesti és alföld-fiumei vasutak talál
kozási pontjától Károlyvárostól Fiúméig két vá-
gányu pálya létesíttessék, minthogy előreláthatólag 
itt a forgalom sokkal élénkebb lesz, mint a Pra-
gerhof ban találkozó pályák Trieszt felé vezető két 
vágányu folytatásán ?* 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
A kormány gondoskodott, hogy a károly város
fiumei vasút ugy építtessék, hogy berendezésénél 
fogva a versenyt bármely időben a trieszti vonal
lal előnyösen kiállhassa. Erre nézve megtettem a 
rendelkezést az iránt, hogy az előmunkálatoknál a 
második vágányra kellő figyelem fordittassék, azaz 
a földmunkálatok akként készíttessenek . hogy a 
felmerülő szükség esetében a második vágány azon
nal alkalmaztathassák, éz az alagutak és hidosz-
lopzatok most mindjárt két vágányra épittesenek. 
(Helyeslés.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az inter-
pellátio Ötödik pontját.) „5. Való-e, hogy a t. köz
lekedési minisztérium a déli vasúttársaság által 
kiépítendő szentpéter-fiumei vasút fiumei indóhá
zával az alföld-fiumei vasút fiumei indóházát egye
síteni akarja ? és ha igen, mi volna ezen egyesítésnek 
czélja?" 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
A firmei indóház helyiségének elhatározása végett 
közelebbről a helyszínén tárgyalások fognak tar
tatni , s ezért interpelláló urat ezen tárgyalások 
bevárására vagyok kénytelen utalni. Különben 
idő előtti nyilatkozatok csak a magán üzérkedé
seknek nyitnának tért a kincstár hátrányára. 
(Helyeslés.) 

Horváth LajOS j egyző (olvassa az inter-
pettatio hatodik pontját.) „6. Vajon,a fiumei kikötő 
végleges kiépítését államköltségen, vagy a déli 
vasúttársaság kizárásával, az e ezélra legelőnyöseb
ben vállalkozó társaság által akarja-e eszközöl
tetni?* 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
A fiumei kikötő építési módozatánsk meghatározá
sában az állam és Fiume városának érdekei lesznek 
irányadók. Különben tájékozásul csak annyit jegy
zek meg, hogy megtettem a rendelkezést az iránt, 
hogy Európa nevezetesebb kereskedelmi kikötői
nek alaprajzai megszereztetvén, azok fölhasznál
tassanak. (Helyeslés.) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az inter-
peüatio hetedik pontját.) „7. Midőn a t. közlekedési 
minisEterium tervezetének 16. pontja alatt a 4—5 
mértfölddel rövidebb és az egész alföld-fiumei vas

útnak pályamértföldenkint legkevesebb költség
gel kiépíthető sziszek-károlyvárosi vonalrészét el
ejtette, volt-e határozott értesülése arról , hogy a 
déli társaság a sziszek-zágráb-károlyvárosi pályát 
méltányos kárpótlás mellett az eszék-sziszek-kot-
toro-zágrábi és károlyváros-fiumei vonalakra vo
natkozó társaságnak át fogja engedni *?fe 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter i 
Midőn a kormány ismételten kijelenti, hogy az al
föld-fiumei vasút építésénél és üzleténél mindent 
elkövet, mi Fiume város érdekeit és az ország ki
viteli forgalmának emelését előmozdítja: másrészt 
kénytelen nyilvánítani, hogy e részben minden 
további részletezésektől tartózkodni kénytelen, 
mert ez az ügyuek magának ártalmára válhatnék. 
(Helyeslés.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az inter-
pellatio nyolczadik pontját.) „8. Mi által indokol
hatja a t. közlekedési minisztérium aBezdánnál való 
áthidalást, mely miatt az alföld-fiumei vasút nagy-
várad-eszéki része két mértfölddel meghosszabbit-
tatík, s a kettős áthidalás, valamint a Duna-Dráva 
közti ártér terjedet-többsége folytán , kiépittetése 
megdrágittatik; míg ellenben ezen áthidalás foly
tán az alföld és Trieszt közti összeköttetés a leg
rövidebb utón leggyorsabban és lehetőleg olcsón 
eszközölhető? miért nem tűzi ki a közlekedésügyi 
minisztérium a speciális érdekeinknek egyedül meg
felelő gombos erdődi áthidalást?" 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
Az eszék-dunai áthidalás iránt még vég elhatározás 
nem történt, és erre nézve a kellő felvilágosítást 
fel fogja találni interpelláló ur az alföldi vasút en
gedélyezése tárgyában közelebbről a tisztelt ház 
elé terjesztendő előterjesztésemben. Különben ag
godalmainak némi enyhítésére felhozom azt, hogy 
azok még idő előttiek , mert azok iránt még 
vég elhatározás nem történt, mert az engedélye
zési szerződmény, ha jól emlékezem , 21-ik pont
jában, hat havi határidő van fentartva annak elha
tározására, vajon az áthidalás Bezdánnál történ
jék-e vagy Erdődnél. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az interpel-
latio kilenczedik pontját.) „9. Való-e, hogy a záko-
nyi, vagy helyesebben kottoro-zágrábi vonalrész 
kiépítése iránt az előleges engedélytárgyalások 
a déli vasúttársaság üzlet-igazgatójával már meg
kezdettek volna ?" 

Mikó Imre gr közlekedési miniszter: 
Kérem, szíveskedjék a 10. és 11-dik pontot is fel
olvasni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa.) „io. Tett-e 
a t. közlekedési minisztérium oly lépéseket, melyek 
folytán a már kijelölt vonalak, s név szerint az al
föld-fiumei vasút nagy jövőjének és előnyeinek meg
ismertetése által, a vasutak építésére vállalkozó tár-
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saságok érdekeltsége e fontos vállalat iránt feléb-
resztessék ? 

„11. Minemű előintézkedések történtek ek
korig az országgyülésileg kitűzött vasutak czél-
szerü és lehetőleg olcsó kiépítése tá rgyában?" 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter; 
Ezen kérdésekre nézve interpelláló ur kimerítő és 
a közérdekre nézve — reményem szerint — kielé
gítő felvilágosítást nyerend azon előterjesztésem
ből, melyet eddigi működéseim eredményéről kö
zelebbről a tisztelt ház elé fogok terjeszteni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az interpel-
latio utolsó pontját.) „12. Mikor szándékozik a t. 
közlekedési minisztérium a vasút- és csatornaháló
zatra, nem különben ezek kiépítési módjára vonat
kozó javaslatát a netalán ekkorig megkötött előle
ges engedély-szerződrnényekkel a ház elé terjesz
teni , hogy az azok előleges megbirálására és elő
készítésére kiküldendő vasúti bizottság vélemé
nyes jelentése alapján érdemleges tárgyalás alá 
vétetvén, egyszersmind a vasutak és csatornák 
építésére felvett kölcsön felosztása iránt mielőbb 
országgyűlési határozat hozathassák lu 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter; 
Mihelyt az ország törvényhatóságaitól az e rész
ben bekért vélemények és adatok be fognak ér
kezni, a vasut-hiálózat iránti tervezetemet a tisztelt 
ház elé terjeszteni nem fogok késni. (Helyeslés.) 

Ezek által kívántam a tisztelt képviselő urnák 
aggodalmait tőlem telhetőleg eloszlatni. 

De engedjék meg, hogy egyúttal azon né
zetemnek is adjak kifejezést, hogy az interpellatio 
a parlarnentalismusnak igen nagyon szép és fon
tos joga; azonban óhajtandó volna, hogy ez termé
szeti jellegét, t. i. a világosságot, szabatosságot és 
rövidséget megtartsa, és lehetőleg a díscretio határai 
közt mozogjon. (Élénk helyeslés.) 

Radics ÁkOS: A tisztelt köziekedé sí minisz
térium válaszával átalában meg vagyok elégedve. 
A 3. és 7. pontra nézve azonban, minthogy* eltérő 
nézetben vagyok, az érdemleges tárgyalásnál a szük
séghez képest nézetemet elő fogom terjeszteni, 

Somossy IgnáCZ : T. ház ! A kitűzött fontos 
tárgy melletti tanácskozást megelőzőleg, bátor 
vagyok, mint a naplóbiráló bizottság elnöke, a t. 
ház figyelmét arra felhívni, hogy Szmrecsányi Dá
rius főispánnak neveztetvén k i , F á y Gusztáv al
ispánnak választatván meg, a képviselők közt nem 
foglalnak helyet; Fest Imre, Szász Károly, Berde 
Mózses, Trifunácz Pál, kormányhivatalba nevez
tetvén k i , képviselői állásukról lemondottak s uj 
választás folytán jővén ismét a képviselők sorába, 
nem érzik magokat jogosítva a naplóbiráló bizott
ságban a háznak ujabb intézkedése nélkül közre
működni. Bátor vagyok azért a t. házat felkérni, 
hogy a hiányzó tagok kipótlása, vagy az egész 

bizottság újonnan megválasztása iránt intézkedni 
méltóztassék. 

E l n ö k : Beleegyezik a t. ház, hogy az indít
vány első része fogadtassák el, vagyis hogy csak 
a hiányzó tagok pótoltassanak ? (He keslések és ellen-
mondások.) 

SzáSZ K á r o l y ; T. ház! A kérvényi bizott
ság tagjai a házszabályok értelme szerint havon-
kint újíttatnak ; naplóbiráló bizottságra nincs ilyen 
rendelkezés a házszabályokban, mindazáltal azt 
hiszem, a méltányosság megkívánja, hogy az or
szággyűlés tartama alatt legalább egyszer változ
tassák e bizottság is : mert valóban, t, ház , néha, 
s különösen némely tagokra nézve nagyon sok, 
egymás után következő ülések naplóinak átvizs
gálása esvén, ez olyan teher, melyben a méltá
nyosság kívánja, hogy minél többen részesüljenek. 

I Kérem tehát a t. házat, hogy méltóztassék az egész 
! naplóbiráló bizottság felett uj választást rendelni. 
| (Felkiáltások: Maradjon!) 

Bernáth Zsigmond: Kénytelen vagyok 
| figyelmeztetni az előttem szóló képviselő urat a 
| házszabályok utolsó szakaszára, mely azt mondja: 
| „A ház ezen szabályokat 30 tag indítványára tár

gyalás alá tartozván venni, módosíthatja." Itt ki 
| van fejezve a mód, miként lehet a szabályokat 
| módosítani; tehát nem azon az utón, inelyet a t. 
i képviselő úr most előterjesztett, hanem 30 tagnak 
i kell indítványozni. (Fölkiáltások: Maradjanak! Csak 
\ a hiányzó tagokat!) 

E l n ö k : A t. ház többsége csak a hiányzó 
! hat tag pótlását kívánja : ennélfogva méltóztassa-
; nak 6 tagra szavazataikat behozni. 

Puskariu képviselő úr kivan szólni. 
PttSkariu J á n o s : Tisztelt ház! Fogaras vi-

I dékének közöosége folyó évi október 30-án tartott 
1 közgyűlésében a brassai ipar- és kereskedelmi ka-
j marának ugyanazon hó 23-án a nagyvárad-kolozs-
I vár-brassói vasútvonal ügyében kelt és ezen 
, tisztelt házhoz intézett folyamodványát magáévá 
! tevén, engem és másik ugyanoda való képviseíő-
i társamat arra utasított, hogy azt Fogaras vidéke 
| nevében is a tisztelt ház elé hozzam és támogassam. 
I Ennélfogva van szerencsém a közgyűlésnek e 
\ tárgyra vonatkozó jegyzőkönyve kivonatát mel

lékletével együtt egyelőre oly kéréssel tenni le 
: a ház asztalára, hogy ezen Erdélyre nézve igen 

fontos kérdést kegyesen pártolván, annak minél 
hamarabb való megoldását előmozdítani szíves
kedjék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Simay képviselő úr interpellatiot 
kivan intézni a kormányhoz. 

S i m a y G e r g e l y : Tisztelt ház! Minél szá
mosabbak azon sérelmek, melyek Erdébyen a 
törvénytelen korszak alatt ejtettek, annál égetőbb 
a szükség azok közül bár némelyeket a lehető-
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ségig mielőbb orvosolni. Ha azt akarjuk, hogy a 
nép maga is a dolgok uj rendjének őszinte barát
jává szegődjék, eszközölnünk kell, hogy a sértő 
múltnak egy-egy visszaemlékezésével naponkint 
szegényebbek legyünk, hogy a nép valahára 
anyagi könnyebbülést is érezzen, mely legfőbb 
érv annak kimutatására, hogy a helyzet csakugyan 
jobbra fordult. Tisztelt ház! Tény az, hogy a 
provisorium alatt törvénytelenül behozott, s Er
délyben is részben még mindig fenálló ut-vámok 
jelenleg is érvényben állnak. (Igaz.!J Közlekedési 
eszközeink fentartása nézetem szerint a közteher
viselés egyik ágát képezvén, azt hiszem, annak 
egyaránt kell terhelnie az ország lakosait osztály
különbség nélkül. Minthogy azonban az Erdély
ben egy részben még most is tényleg fenálló ut-
vámrendszer leginkább és főleg a kereskedő osz
tályt és annak is azon legszegényebb részét sújtja 
és terheli, mely napi kenyerét folytonos utazással 
kénytelen keresni; de másfelől, hajói vagyok ér
tesülve, a vámos utvonalaknak, melyek Erdélyben 
még fenállnak, jövedelméből tartatnak fen a 
többi nem vámos vonalak országos utjai is, a mi 
már magával az osztó igazsággal ellentétben ál l : 
fölhíva érzem magamat a magas kormánykoz a 
következő interpellatiot intézni: szándékozik-e a 
minisztérium és mikor az Erdélyben még jelenleg 
is fenálló ut-vámoknak megszüntetése iránt intéz
kedni, és addig is, mig a közlekedési ügy minden 
tekintetben törvényhozásilagrendeztetnék, az 1848 
30. t. ez. 5-ik szakaszának rendelkezését fentartani? 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter : 
Ezen interpellatiora némely megjegyzéseim 
v a n n a k . . . . 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Ezen pénzügyi kérdés annak idején. . . (Hosszasan 
tarló élénk derültség. Melyik miniszterhez szól az in-
terpellatio ?) 

S i m a y Gergely : Bátor vagyok nyilvání
tani, hogy ezen kérdésemet, mely mind a pénzügy, 
mind a közlekedési ügy minisztériumaihoz tarto
zik, ezen miniszter urakhoz voltam bátor intézni. 
(Derültség.) 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
Ezen ügynek mostani állását kívánom fölfejteni, 
minthogy tárgyalások is folytattattak már eziránt. 
A magyar korona országaiban 1853-ban május 
elsején behozott útvám csakhamar, az 1854-ik év-
elején az akkor fönállott magyarországi úgyneve
zett öt kormánykerület területén megszüntetts-
tett, és meghatároztatok, hogy ezen megszüntetett 
vámokról a kincstárnak meghatározott vámegyen
érték fizettessék. Erdélyben azonban és az akkor j 
fenállott úgynevezett Szerb Vajdaságban és Temesi 
Bánságban a vámok továbbra is fenmaradtak és ] 
mai napig is fenállanak. Temes és Krassó me j 

gyeknek ismételt sürgetése folytán, és az akkor 
fenállott helytartótanács szorgalmazása következ
tében, 1861-ben kelt udvari rendelet által elvileg 
kimondatott az, hogy a temesi megyékben és Er
délynek Magyarországhoz kapcsolt részeiben is az 
útvámok megszüntettessenek, de, mondom, csak el
vileg, mert ezt a haszonbéresekkel kötött egyez
mények miatt tényleg teljesedésbe venni nem le
hetett. I ly állásban találta a minisztérium ez ügyet. 
Most a minisztérium kineveztetése után Krassó me
gye szorgalmazta e vámok eltörlését a közlekedési 
minisztériumhoz intézett kérelmében. Én ez iránt 
a pénzügyminisztériummal érintkezésbe tettem 
magamat és ez mindeddig még nem vezethetett 
eredményre. Különben pedig egyátalában azon 
elv, hogy a vámok továbbra is föntartassanak vagy 
pedig eltöröltessenek, a törvényhozás elé tarto
zik és a törvényhozás fog ez iránt határozni. Akár 
tartassák meg a vám, akár töröltessék el, a kor
mány föladata lesz a fölött Őrködni, hogy a meg
állapítandó elv az ország egész területén egyfor
mán alkalmaztassák, nem pedig, a mint ez, sajná
lattal mondom, Erdélyben történt, hogy egyes vi
dékek a kedvezményekből kizárattak, mások pedig 
abban részesültek. (Helyeslés. Fölkiáltások: Halljuk 
a pénzügyminisztert!) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Tisztelt minisztertársam arra hivatkozott, hogy 
magát e kérdés tekintetében a pénzügyminiszté
riummal tette érintkezésbe. A pénzügyminisztérium 
természetesen nem tehet mást, mint a mire a t. 
háztól fölhatalmazást nyert. A fölhatalmazás pedig 
akként szól, hogy az eddig és jelenleg fönálló adó
rendszer ez év végéig tartassék fon és az államjö
vedelmek e szerinthajtassanak be. Minthogy az ál
lamjövedelmek nem jelentéktelen részét az utvám-
jövedelmek képezik, a pénzügyminisztérium köte
lességének ismerte azokat ez évben föntartani. (He
lyeslés.) Nem sokára be fog következni azon idő. a 
midőn a t. ház átalában a pénzügyi rendszerről és 
a jövedelmekről fog határozni, és akkor lesz a ház
nak alkalma ez iránt is törvényhozás utján intéz
kedni. (Helyeslés.) 

S i m a y Gerge ly: T. ház! Csak egy alázatos 
megjegvzésem van a miniszteri felelet azon részére 
nézve, hogy a törvényhozás fogná megállapítani 
a vámoknak vagy átalában a közlekedési ügyek
nek rendezését. Az általam felhozott tárgy egye
nesen a 48-ki törvényekben, és az általam fölho
zott 30-ik t. ez. 5-ik szakaszában gyökerezik. Az 
1848-ki törvények reactiváltattak már maga a ko
ronázás és ő felségének eskületétele által. Ezek nem 
újabb tövényhozás alá tartozó dolgok ; hanem rög
tön visszaállitandók lettek volna akkor, midőn az 
1848-ki törvények érvénye visszaállíttatott. (Fól-
kiáltások : Menjünk tovább!) 
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E l n ö k : Dani Ferencz képviselő úr a csator
názás tárgyában kíván interpellátiót intézni a kor
mányhoz. 

Dáni P e r e n c z : Ugyancsak a közlekedési mi
niszter úrhoz bátorkodom interpellátiót intézni. Mi
után a közlekedési minisztérium f. évi október 31-
én Zichy Jenő gfnak és társainak egy pest-szegedi 
hajózási és földöntözési csatorna előmunkálataira 
egy évre szóló előleges engedélyt adott, a mellett 
azonban maga részéről egy pest-csongrádi csator
nára nézve tétet előmunkálatokat; miután mi a 
pest-szabadka-szegedi csatorna előnyeiről s orszá
gos érdekű voltáról meg vagyunk győződve : szük
ségesnek tartjuk interpellálni a közlekedési minisz
tériumot : 

Vajon, és mi indokból, akar a tisztelt közle
kedési minisztérium előnyt adni a pest-csongrádi 
csatorna-vonalnak? s akar-e, mielőtt e tárgyban 
további lépéseket tenne, a két csatorna-vonal vagy 
azok egyike iránt a képviselőház elé előterjesz
tést tenni? 

Mikólmre gr. közlekedési miniszter: 
Mielőtt az interpellatió érdemére felelnék, annak 
előzményére van némi észrevételem. Abban ugyan
is — ha jól fogtam fel — mintegy vádul hozatik 
fel a közlekedési minisztérium ellen, hogy a pest
csongrádi csatorna előmunkálatait mintegy a pest
szegedi csatorna hátrányára rendelte el. Ez azon
ban nem áll. E vada,: magamtól elutasítani kény
telen vagyok. Ugyanis a csongrádi csatorna elő
munkálataival megbizott mérnök f. évi október 
16-án vette ez iránti rendeletemet, s ugyanazon 
napról lettek az illető törvényhatóságok is erről 
tudósítva; míg Zichy Jenő gr. ur és érdektársai 
folyamodványát, melynél fogva a pest-szegedi csa
torna előmunkálatára engedélyt kérnek, ugyan
azon hó 31-én intéztem el, tehát több nappal ké
sőbb. Ennélfogva ebből kitetszik, hogy nem ennek 
hátrányára intézkedett a minisztérium. 

Az interpellatió érdemére pedig csak annyit 
válaszolhatok, hogy mielőtt mind a szegedi, mind 
a csongrádi csatornákra vonatkozó munkálatok el
készülnének és előterjesztetnének , a minisz-
terium nincs azon helyzetben, hogy akár az egyik, 
akár a másik felett határozzon. A midőn az adatok 
minden részleteikben a minisztérium előtt lesznek, 
akkor az előnyösebbnek találandó vonal engedé
lyezésének indokait a t. ház elé fogja terjeszteni, 
és a ház feladata lesz határozatot hozni. (Helyeslés?) 

Dáni Ferencz: Megnyugszom a feleletben. 
Elnök: A második alelnökségre beadott sza

vazatok eredménye fog kihirdettetni. 
RadiCS IkOS jegyző (olvassa)', A másod aleí

nökségre beadatott 259 szavazat; ezek közül nyert 
Gajzágó Salamon 143-at, Gozsdu Manó 56-ot, Túry 
Gergely 43-at, (Fölkiáltások! Végzést! Zaj)Bethlen 

Farkas 9-et, Tisza László 7-et. (Felkiáltások : Vég
zést! Zaj.) 

E l n ö k : A szavazatok többségénél fogva Gaj-
zágó Salamon képviselő ur másod alelnökké meg
választatott. 

Gajzágó Salamon: T. képviselőház! A meg
tiszteltetés, melyben a képviselőház részéről része
sedni szerencsém van, csak intő jel gyanánt szol
gálhat nekem arra, hogy polgári kötelességemhez 
mindig hű maradjak, és ez az egyetlen egy pont 
az, t. képviselőház, melyről életem ezen legünne
pélyesebb pillanatában a t,__ képviselőházat biz
tosítani merem és tudom. (Éljenzés.) A t. képvi
selőháznak szívességét forrón, szivemből megkö
szönve, nincs más mit óhajtsak, mint az, engedje 
meg nekem a teremtő, hogy ezen annyi nemesség
gel kifejezett bizalomra magamat érdemessé tehes
sem. (Elénk éljenzés.) 

E l n ö k : Ezen választás következtében egy 
jegyzői állás megüresedett. Kérem a t. képviselő 
urakat, méltóztassanak holnap a szavazatokat egy 
jegyzőre behozni. 

Napirenden van a hányadra, az államadóssá
gok egy részének átvételére és a vám- és kereske
delmi szerződésre vonatkozó törvényjavaslatok 
tárgyalása átalában. Mindenek eló'tt a hányadra 
vonatkozó törvényjavaslatot fogja felolvasni a 
jegyző ur. azután a középponti bizottság illető je
lentését a központi bizottság előadója. 

KadiCS Ákos j e g y z ő (olvassa a hányadra 
vonatkoz6 törvényjavaslatot.) 

Csengery Antal elöadö (olvassa a központi 
bizottság jelentését ezen törvényjavaslat iránt.) 

G h y c z y K á l m á n : Azon alkalommal, t. ház, 
(Halljuk !) midőn a felolvasott törvényjavaslat a 
hozzá tartozó két más törvényjavaslattal együtt az 
osztályok tanácskozására utasíttatott, kötelességem
nek tartottam kijelenteni a t, ház előtt, miszerint 
fentartom magamnak, hogy arra nézve, vajon 
elérkezett-e már az idő' arra, hogy ezen törvényja
vaslatok országos tárgyalás alá vétessenek, az osz
tályokban, illetőleg a t ház előtt is annak idejében 
kérdést és indítványt tehessek. Szemem előtt ezen 
nyilatkozatomnál azon körülmény állott, hogy 
ezen törvényjavaslatok kifolyásai és következmé
nyei a közösügyi törvénynek, a közösügyi törvény
nek életbe léptetése pedig bizonyos feltételekhez van 
kötve. Mielőtt tehát a közösügyi törvény életbe 
léptetéséhez hozzá fognánk, tisztában kell lennünk 
az iránt, vajon ezen feltételek teljesültek-e? Tudva 
van, hogy ezen feltételek : először, nyilt elismerése 
minden oldalról, és ő felsége többi országai részé
ről is, közösügyi törvényünk azon alapelvének, 
hogy csak két közös ügy van, a kül- és had-ügy, 
és ezek is csak a törvény által megszabott korlá
tok közt közösek; 2-or, hogy a teljes alkotmányos-
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ság, valamint Magyarországban, úgy 8 felsége 
többi országaiban is életbe lépjen; és 3-or, hogy a 
közös ügyek kezelésének módjára nézve a magyar 
országgyűlés által megállapított szabályokhoz ó' 
felsége többi országai is alkotmányos utón hozzá
járuljanak. Azon időben,midó'n nyilatkozatomat tet-
tam, a birodalmi tanácsban a magyar közösügyi 
törvény tárgyaira vonatkozólag még semmi tanács
kozások nem tartattak, ezen tanácskozások ered
ménye tehát még hozzávetőleg sem volt előre tud
ható. Azóta e tekintetben több történt. A birodalmi 
tanácsban, a mennyire ezt hírlapi magán tudósí
tásokból tudhatni, lényegileg elismertetett közös
ügyi törvényünk alapelve, a mely a közös ügyek 
számát meghatározta ; tárgyaltatott a közös ügyek 
kezelésének módja, és arra nézve, hogy a tel
jes alkotmányosság ó' felsége többi országaiban is 
életbe lépjen, némely nagyfontosságú és hord
erejű alaptörvények terveztettek. Mindezek azon
ban, t. ház, még csak a birodalmi tanács kebelében 
történtek, sőt a birodalmi tanács egyik háza még 
ezen tárgyak nagy része fölött nem is nyilatko
zott ; azon alaptörvények pedig, melyeknek életbe 
léptetését o felsége többi országai a teljes alkot
mányosságnak életbe lépésére szükségesnek vélik, 
ezen törvényjavaslatok még legfelső helyen 
megerősítve, elfogadva nincsenek. Idejárul , hogy 
a birodalmi tanács a közös ügyek kezelésére nézve 
Magyarország által megállapított módozatokat il
letőleg több nem lényegtelen változtatásokat in
dítványoz, s a mi fő, hogy mi mind ezeket csak ma
gán hírlapi tudósításokból, töredékesen és nem 
azon biztossággal és oly körülményesen tudjuk, 
minta törvénvhozásnak értesülve kell lenni akkor, 
midőn hosszú időre számított állandó törvényt akar 
alkotni. 

Ily helyzetben, nem tagadhatom, hogy egyé
ni nézetem szerint még most is correctnek talál
nám azon eljárást, hogy a képviselőház a felolva
sott törvényjavaslatnak és a vele kapcsolatban le
vőknek tárgyalásába addig ne bocsátkozzék, inig 
a közösügyi törvény feltételeinek teljesítéséről hi
telesen és kellőleg értesítve nem lesz. 

Figyelembe veendőnek tartom azonban más 
részről, hogy számos jelenség mutat oda, misze
rint ő felsége többi országaiban tekintélyes rész
ről komoly törekvés létezik arra, hogy a magyar 
közösügyi törvénynek feltételei annyiban, a meny
nyiben azon országokra vonatkoznak, teljesíttesse
nek; figyelembe veendőnek tartom, hogy valamint 
minden törvényhozó testületnek, ugy ő felsége 
többi országai országgyűlésének is ily fontos tör
vényhozási intézkedéseknek tárgyalására bizonyos 
időre van szüksége; főleg pedig figyelembe veen
dőnek tartom, hogy, miután a közösügyi törvényt 
megalkottuk, kötelességünk azt őszinte szándékkal 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. v. 

teljesíteni, és nem adhatunk alkalmat még azon 
alaptalan gyanúra sem, mintha mi ezen törvénynek 
teljesítését mellékes okokból kikerülni, elhalasztani 
óhajtanok, és nem akarnók teljesiteni azt, a mit 
magunkra vállaltunk. 

E tekintetből részemről kész vagyok a közös
ügyi törvény következményeinek kifejtésében azon 
szélső vonalig elmenni, a meddig az ország érde
keinek veszélyeztetése és törvénysértés nélkül el
menni lehet; de oly lépéshez megegyezésemmel 
nem járulhatok, a mely az ország érdekeinek ve
szélyeztetése mellett egyenesen törvénysértést fog
lalna magában: nem szándékom azért a felolvasott 
törvényjavaslatnak részletes tárgyalás alá vételét 
akadályozni; de az osztályok kilenczedike által 
beadott különvéleménynek alapján is kívánnom 
kell, hogy ezen törvényjavaslat és a vele kapcso
latban levők csak akkor terjesztessenek királyi 
szentesítés alá, ha az országgyűlés közösügyi tör
vényünk feltételeinek teljesítéséről kellőleg értesít
ve lesz ; kívánnom kell, hogy ezen törvényjavas
lat oly módon terjesztessék legfelső szentesítés 
alá, miként azt a közösügyi törvény rendeli, t. i. 
a másik kettővel, mely szintén be van adva, egy 
idejüleg mind a három törvényjavaslatnak ő fel
sége többi országainak országgyűlése által Ma
gyarország országgyűlésének megállapodásaival 
egyértelmüleg leendő elfogadása után, és mind a 
háromnak egyidejűleg és egyetemleg összegűkben 
leendő szentesítése végett. 

Ennek folytán bátor leszek azon inditványt 
tenni a t. ház előtt, hogy a központi bizottság 
által a tárgyalás alatt levő törvényjavaslat ötödik 
czikkeül elfogadtatni javasolt pótczikk elmellőztet
vén, helyette a t. ház által a következő határozati 
javaslat fogadtassékel. (Olvassa:) „Indítvány. A 
központi bizottság által a közösügyi költségek 
arányára vonatkozó törvényjavaslat ötödikéül 
ajánlott pótczikk helyett fogadtassák el a követ
kező határozati javaslat: A törvényjavaslat azon 
arányról, mely szerint a magyar korona országai 
az 1867. 12. t. czikkben közöseknek ismert állam
ügyek terheit ezentúl viselik,az államadósságok után 
elvállalandó évi járulék, s a vám- és kereskedelmi 
szövetség iránt megállapítandó törvényjavaslatok
kal egyidejűleg s akkor fog mind a három törvény
javaslatra nézve, és ugy a magyar korona, mint ő 
felsége többi országait illetőleg egyetemleg és egész 
összegűkben eszközlendö királyi szentesítés alá ter
jesztetni, a midőn mindazon feltételek, melyekhez 
az 1867-iki 12. törvényczikk életbe léptetése azon 
törvény 18, 25, 54, 55 és zárszakaszaiban kötve 
van, teljesíttettek, és mindezen törvényjavaslatok 
ő felsége többi országainak országgyűlése által 
Magyarország országgyűlésének megállapodásai
val megegyezőleg elfogadtattak. Elvárja a képvi-
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selőház, hogy ezen törvényjavaslatok tárgyai 
fölött ő felsége többi országainak országgyűlésében 
folytatott tanácskozások eredményéről és az emlí
tett föltételeknek teljesüléséről a minisztérium 
által az idézett törvény értelmében mielőbb kellő
leg értesíttetni fog." 

U g y vélekedem azonban, t. képviselőház, 
hogy ezen indítványnak tárgyalása már nem az 
átalános vitatkozás körébe, hanem a részletes tár
gyalásratartozik ; jelesül azon időre tartozik, midőn 
a központi bizottság által javasolt 5. szakasz a 
ház tárgyalása alá fog bocsáttatni. Midőn tehát ez 
alkalommal ezen indítványomat bátor vagyok a t. 
ház asztalára letenni, fentartom magamnak, hogy 
azt annak idején, t. i. a részletes tárgyalás során, 
jelesen a javasolt 5. pótczikk tárgyalásának alkal
mával bővebben indokolhassam. (Helyeslés.) 

Vannak egyébiránt még némely más észre
vételeim is a felolvasott törvényjavaslatra nézve; 
azonban véleményem szerint ezek is már a részle
tes tárgyalás körébe tartoznak: s azért, midőn fen
tartom magamnak, hogy ezeket is a részletes tár
gyalás alkalmával annak helyén előterjeszthessem, 
most csak azt vagyok bátor kijelenteni, hogy ezen 
fentartással az átalános vitatkozás berekesztése 
után részemről a kérdéses törvényjavaslat rész
letes tárgyalás alá vételét rieme\lenzem.(Htlyeslé$.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: t . 
képviselőház ! Komárom város igen érdemes kép
viselője a részletes tárgyalás alkalmára az 5. pont 
módosítását indítványozta, és a szerkezetet beadta. 
Minthogy az igen lényeges kérdést foglal magában, 
bátor vagyok felkérni a tisztelt házat, méltóztassék 
azt kinyomatni — a részletes tárgyalás ugy is ma 
még nem fog megtörténni — hogy holnap min
denki előtt legyen. Ez annál inkább szükséges, 
mert a tett indítvány részletes ismerete a kép
viselőkre nézve a határozathozatalnál szükséges. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva az indítvány ki fog nyo
matni és azornal szétosztatni 1). 

K e m é n y Gábor b .: Ha az átalános vita ér
demében más senki sem akar nyilatkozni.. . . 

Madarász József: De akarunk! 
K e m é n y Gábor b . : U g y tehát a szót ké

sőbbre tartom fen, 
Madarász J ó z s e f fa szószékről:) T. képv.-ház ! 

(Halljuk!) Nem lehetek oly szerencsés, (Halljuk ! 
Zaj. Elnök csenget) hogy Komárom városának álta
lam különben igen igen t. képviselőjét pártolhas
sam, ki az előttünk fekvő központi bizottsági jelen
tés folytán a hányad arányára nézve beadott tör
vényjavaslatot az átalános vita alapjául elfogad
ván, csakis a részietekre nézve fogja előadni az 5-

1) Lásd az IrumÓMT/ok 167-dik számát. 

ik pontnál külön ellenvéleményét. Nagyon hiszem 
önmagamról is, hogy midőn ezen 5-ik pontra az el
lenvélemény előkerülend, a t?* képviselő ur véle
ménye mellett fogom szavazatomat adni. Azonban 
nem lehetek oly szerencsés, hogy nekem kötelessé
gemmé ne váljék az átalános vitatkozásnál fejteni 
ki ép azon politikai nézetemet , mely — sajnálom 
— a t. képviselő ur, és az országgyűlés többségé
nek politikai véleményétől is, e tárgyban elválván, 
önmagában kötelességemmé teszi a felszólalást. 

Mindazok, kik a közösügyi 1867. évi 12-ik 
törv. ez. megalakításához hozzájárultak, természe
tes, hogy ennek ellenében az arány kifejtésénél is 
indokaikat elő nem adhatják. Én sem hoztam volna 
elő ma indokaimat önmagára az 1867-ik évi 12-ik 
tv. czikkre nézve,noha már akkor, midőn ez tárgyal
ta tott, kijelentem, hogy én azok közé, kik e tör
vényt hozták, nem tartozom. Tisztelem azokat, 
(Zaj) de minden alkalommal, és igy (Felkiáltások : 
A dologra!) a dologra kell most ez alkalommal kö
telességem szerint kifejeznem nézetemet, és épen 
azon indokok hevességének ellenzésével mutat
nom ki véleményein igazságát, mely indokok ha 
nem hozatnának fel önmagában a jelentésben az 
arányra nézve, s a mely indokokat én is önma
gam már magára az 1867-diki 12-dik tv. czikkre 
tartozóknak hittem — de miután mégis felhozat
tak — lehetetlen részemről azon kötelességet nem 
teljesítenem, hogy ezen indokoknak nem helyes 
voltát bemutassam. A tisztelt központi előadó úr azt 
mondja az előadók nevében is — mert valósággal 
sok helyütt előadó, sok helyütt j3edig az alólirt 
van említve — hogy kénytelenek rámutatni azon 
előnyökre, melyek az egyezményeknek fényolda-
lai, kénytelenek az egyezmény fénypontjaira rá
mutatni. (Ugy vart!) E jelentésnek eleje főleg az, 
mely engem, tisztelt ház, e szószékére késztetett, 
t. i. az 1848 ik év október 8-kán Kossuth Lajos 
hazánkfiának tett azon nyilatkozata, a mely a né
pek szabadságát elnyomni akaró tendentiákkal al
kut ez életben semmi áron nem akar ismerni, de 
megígéri, hogy mint szabad nemzet szabad nemzet
tel Magyarország kész a szabad Ausztria népeivel 
alkudozásba bocsátkozni; és az országgyűlésnek, az 
1848-iki országgyűlésnek akkori határozatából volt 
bátor— hogy ugy fejezzem ki magamat — központi 
előadó ur indokolni az 1867-diki 12-ik törvényezik-
kelyt, mondván: „Ez ígéretet ismételték a nemzet 
feliratai 1861 és 1865-ben és ismétli azt az 1867. 
évi 12-ik törvényezikk." 

Ura im! midőn ez indok előadatik, azon indo
koknak ellenében, kivált midőn az én meggyőző
désemmel és vélekedésemmel ellenkezőleg használ
tatik fel, kötelességemnek tartom épen azért, ne
hogy nemzetem azt higye, hogy az 1867-ik évi 
12-ik tezikkben megállapított közösügyi egyez-
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meny az 1848-iki országgyűlésnek valaha lett 
volna akaratában — nekem legalább, ki azon ország-
gyülésne kis tagja valék, az soha nem vala — {Zaj) 
és hogy ne állíttassák az, hogy önmaga Kossuth 
Lajosnak irataiból s nyilatkozataiból következtet
hető az 1867-iki 12. tczikknek és ennek folytán 
tett Ígéretnek következése, miként a jobb oldalnak 
és a központi bizottságnak e részben érdemes elő
adója hivatkozott Kossuth Lajos akkori nyilatkoza
tára: ugy én is, a ki itt jelen nincs, de kinek eresz
ben azl848-diki tczikknek alkotmányos utón vissza
állításának minden módon elkövetésében hü köve
tője és tisztelője vagyok, felolvassam az ezen állítás
sal ellenkező bizonyítékát, a melyet Deák Ferencz, 
általam is igen tisztelt képviselő úrhoz ez évi május 
26-kai nyílt levelében előadott. (Zaj. Tudjuk!) 
Szabatosan fogom magamat kifejezni, tisztán azon 
tételekre szorítkozva, melyek e tárgyra vonatkoz
nak. Azt mondja Kossuth Lajos : , ,Együtt állottunk 
őrt e nemzet jogai mellett a 48-iki válság előestéjén, 
midőn mint minisztertársak közegyetértéssel meg
követeltük a bécsi udvar- és kormánytól, hogy ha
zánknak törvényes önállása és szabadsága minden 
tekintetben, a pénz- és hadügyek önálló, független 
és minden idegen avatkozástól ment kormány
zatát is világosan oda értve, nyíltan elismerve és 
megóva legyen. " T o v á b b : ,,Épen most látom a hír
lapokból a minisztérium által folyó hó i8-án elő
terjesztett, 6. törvényjavaslatot. (Zaj.) Végigfutom 
elmémben e javaslatok elseje által törvényesítendő 
közösügyi munkálatot, mely hazánkat állami állá
sából kétségtelenül kivetkőzteti és az osztrák biro
dalommal egy államtestületté összeforrasztja. Mind
ezeket látva és megfontolva (Zaj. Tudjuk! Már ol
vastuk mi is!) okom van kérdezni, minő lényeges 
állami jog, minő alkotmányos biztosíték marad 
még fm, melyJyel nemzetünk magát az áldozato
kért, nem mondom , vigasztalhatná, de legalább 
mystifikáihatná ? A magyar hadsereg az osztrák 
birodalmi hadsereg kiegészítő részévé degradálta-
tik, a hadi költség és költségvetés megvizsgálása 
és megszavazásának joga {Dologra!) a magyar 
országgyűléstől elvonatik, és a birodalommal kö
zös delegatiokra ruháztatik át és így idegen avat
kozásnak, szavazásnak, idegen határozatnak vet
tetik alá. Engedd, hogy emlékeztesselek a mul
takra. A mit most a közösügyi munkálat az úgy
nevezett birodalmi egységnek s nagyhatalmi ál
lásnak áldozatul hoz, az lényegében épen az, mit 
48-ban Jellasics betörését megelőzött ultimátum
ként tőlünk követeltek. És ha azt kérdem magam
tól, mi hát az, mit nemzetünk annyi feláldozásért 
jutalmul kapott ? . . . {Zaj. Elnök csenget.) Tisztelt ház! 
előre el voltam készülve erre. {Nagy zaj, derültség.) 
Tudom, hogy nem tetszik. Nagyon nem tetszik; 
de akkor, midőn egy férfiúnak mondatára van hi-

I vatkozás, s ebből vonatik következtetés, hogy az 
már 1848-ban vallotta ezen közösügyi elveket, 
{Helyeslés a szélső bal oldalon) akkor mindenesetre 
kérhetem önöktől azon különben parlamentáris jo
gomat, hogy mint képviselő, igen is parlamentá lis 
jogomat. . . {Egy hang: Nem áll!) Azon szóra, hogy 
„nem áll" megjegyzem, hogy nagyon jól tudom, 
a parlementek és a mi Ma szabályainkban is az 
foglaltatik, hogy mindenkinek, a kinek nem tetszik 
a szónok, szabadságában áll a termet elhagyni, 
de nem a szószéken a képviselőt zavarni. Higyék 
meg önök, s tegyék jobbjaikat baljokra, én is ugy 
érzem, mint önök, hogy hazánknak nevezetesebb 
s terhesebb törvényjavaslatáról ennél még nem 
volt szó, s akkor engedjék meg a tisztelt képviselők, 
midőn egy negyedórai szólás után is a házszabá
lyok ellenére — mondom, a házszabályok ellenére, 
mert a házszabályok azt tartalmazzak, hogy ha 
folytonos zavar van,ha a képviselő nem nyilatkozha-
tik, akkor az elnök a gyűlést fel is oszlathatja.... 
{Nagy 2aj.)Encsak azért hivatkoztam a ház szabá-

! lyaira, mert eddig már elolvastam volna azokat, a 
miket el akartam olvasni. {Zaj.) Tehát nyilvánítom 
azt, hogy ha szavaimat a tisztelt képviselő urak nem 
kötelesek nyílt csenddel hallgatni, nem lehet még
sem oly zavar, hogy nyilatkozásaimat elő ne ad
hassam, mert akkor én le fogok ülni, s megvárom, 
míg csend lesz. 

Elnök: Engedjék, hogy a képviselő jogával 
élhessen. {Zaj. Halljuk!) 

SoniSSicll P á l : Dissertatiot olvasni nem sza
bad ! {Madarász leül. Nagy zaj, derültség, éljenzés. 
Elnök csenget.) 

Madarász József: Nem volt szándokom, 
tisztelt képviselőház , akár szenvedélyly el, akár 
indulattal szólani; de ismételt közbeszólásaik ismé
telt feleletekre kényszerítenek, s egy képviselő 
urnák azon közbeszólása, hogy felolvasásokat nem 
lehet tenni, bocsásson meg. ez egyetlen egy alkot
mányos ország parlamentjéhez sem való, habár a 
legrövidebb, legszabatosabb felolvasásokat is ne 
volna kötelessége végig hallgatni. En azt állítom, 
hogy dissertatiot nem fogok felolvasni, de So-
mogymegye kaposvári kerülete tisztelt képviselőjé
nek némely dissertatiójából fogok adatokat idézni, 
de oly adatokat, a melyeket én meggyőződésem 
támogatására szükségesnek tartok előadni. {He
lyeslés a bal oldalon. Nagy zaj.) 

{Olvas): „Es ha azt kérdem magamtól, mi hát 
az, a mit nemzetem annyi feláldozásért jutalmul 
kap ? látom azt, hogy kapja az idegen érdekekérti 
katonáskodás kötelességének átalánositását, ezer 
néhány száz millió államadósságot s vele az elvi-
selhetlen tömérdek adók megörökítését, melyek
nek ily viszonyok mellett még csak legcsekélyebb 
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enyhítését sem lehet gondolni." (Egy hang: Nem 
jól számított!) Azt hiszem, t. ház, igen sokan jól 
számitnak most, kik azon időben, mikor a 48-ki 
törvények visszaállíttatván, azon férfiú a ha
zába visszajó'ne, fognak rosznl számitóknak mu
tatkozni. 

Ezek azon észrevételek, melyeket a központi 
bizottság előadójának véleményem szerint nem he
lyesen felhozott indokolása ellen kötelességem
nek tartottam nyilvánítani. 

Most röviden indokolom ellenszavazatomat, 
az egész jelentés és a törvényjavaslat ellenében, 
a melyet az arányra nézve a ház asztalára letet
tek. (Halljuk!) Politikai meggyőződésem nyilt, tit
kot belőle nem csinálok, és parlamenti képviselői 
jogomnak tartom azon kormányt , azon ország
gyűlési többséget, mely meggyőződésemmel el
lenkezik, megtámadni, ellene szavazni. [Jobbról: 
Helyes! Szabadi) Ezen politikai jogommal élek, 
mert én ellene szavazván a törvényjavaslatnak, 
természetes, hogy általa érvényre nem kivánom 
emeltetni az 1867-iki XII . törvényczikket; hanem 
érvényre kivánom emeltetni, hogy hazánknak 
1723. 1724, 1790 és 1848-iki törvényében bizto
sított önálló független államrendszere állittassék 
vissza. Azért szavazok átalánosságban a minisz
térium által előterjesztett törvényjavaslat ellen. 
{Helyeslés a szélső balon.) 

K e m é n y Gábor b.; Valóban igen nehéz 
helyzetem van, a szőnyegen forgó törvényjavas
lat elfogadása mellett kívánván szólni akkor, mi
dőn senki sem szólalt fel ellene. Madarász képvi
selő ur az ellene szólók közt vala felírva; de min
den lehetőről beszélt, csak magáról a törvényja
vaslat refutatiojáról nem. Megtámadta a központi 
bizottság előadóját, ki parlamentáris fegyvert 
használt, és azon fegyvert, melyet ellenében akar
tak forgatni, kiragadta az ellenség kezéből és 
vágást intézett ellene. Ezt szabad tenni mindenki
nek. Nem szükség őt mentenem; tudná ő magát 
menteni; de menti maga a dolog is. Én egyébiránt 
óhajtottam volna, hogy ha a képvielő ur idézett, 
ne most 1867-ből, hanem azon férfiúnak 1848-ban 
mondott nyilatkozataiból idézett volna, (Helyeslés 
a középen.) Hogyha valakinek ki akarjuk menteni 
politikai hitét, szilárdságát, nyilatkozatait, nem 
fogjuk tekintélyét az által emelni, ha egy nyilat
kozata ellenében ellenkező' nyilatkozatát hozzuk 
fel, és ebből az fogna következni, hogy egy nap 
egyet, más nap mást hiszünk, mert a próféta egy 
nap egyet, más nap mást mond. 

Egyébiránt kénytelen vagyok azon modorra 
nézve is néhány megjegyzést tenni , melyben tisz
telt előttem szólott képviselőtársam beszélt. Két
ségkívül bárkinek szabad vélekedését e házban 
szabadon elmondani, szabad a beszéd közben idé

zeteket is olvasni; de másfelől a háznak szabályai 
vannak, melyek szerint beszédet nem szabad föl
olvasni. 

Madarász Józse f : De idézeteket szabad ! 
Kemény Gábor b.: A méltányosság igenis 

azt követeli . . . (Nagy zaj a bal oldalon. Fölkiáltá-
sok: A dologra!) Én megtanultam épen az előttem 
szólótól, hogy ha zaj van, fölfelé nézzek, Istenhez 
fohászkodjam,és uj erővel fogjak a beszédhez. (De
rültség a középen.) És kénytelen vagyok azt mon
dani, hogy idézni igenis lehet, de ha túlságosak 
az idézetek, ez annyi, mint beszédnek elolvasása. 
(Balról zaj.) Kénytelen vagyok azt is megjegyezni, 
hogy Angliában hasonlólag szólásszabadság van; 
de ha valaki visszaél — és nincs törvény, melylyel 
vissza ne lehetne élni — ha visszaél a törvény 
rendeletével, akkor oly ellenhatás támad ellene, 
hogy soha ki nem gázol belőle, habár még oly 
nagy a béketűrés, és ha még oly soká vár, 
a székre telepedve, a béketűrés visszatérésére. 
(Helyeslés a középen.) 

Mondom, e dologról szólhatnék, és elbe
szélhetném , hogy nézetem szerint mi volt a ve
zérelv , melyet követett a közelebbről Bécsben 
működött országos bizottság; elbeszélhetném, 
hogy micsoda nagy különbséget látott az ország
gyűlés utasítása és a törvényczikk szerint meg
határozásában azon kétféle tehernek, mely egy 
felől a pragmatica sanctio által közöseknek elis
mert ügyekből háramlik az országra, másfelől az 
államadósságoknak a monarchiára nehezedő terhei
ből; de nem tudom, szükséges lesz-e ezt fejtegetni, 
nem tudom , méltó-e akkor szólani, mikor ugy 
látszik, hogy a törvényjavaslat iránt mindnyájan 
egy nézetben vagyunk, hogy mindnyájan helyes
nek tartjuk a bizottság eljárását, mert az nem tá-
madtatott meg még Madarász kápviselő ur által 
sem. Csupán a központi előadót támadta meg egy 
nyilatkozatáért, a mely tulajdonképen nem lénye
ge az ő nyilatkozatának, hanem a mely az ő elő
adásának némileg indokolása. 

Mondom, elállók a beszédtől azon biztos hit
ben, hogy tulajdonképen nincs itt senki, ki a rész
letes vita alapjául el ne fogadná ezen törvényja
vaslatot — talán Madarász képviselő urat kivéve, 
ki kötelességének ismerte, a hon iránti tekintetből 
kijelenteni, hogy most is hibásnak tartja ezt. O, ugy 
látszik, azt tartja, hogy a törvényesen megváltoz
tatott törvényczikkelyek is érvényesek, mert hi
vatkozik az 1723. az 1791. és nem tudom még 
minő törvényekre, melyek ellentétben volnának 
az 1867. 12. t. czikkel, és a melyeknek érvénye 
már eo ipso megszüntettetett, mert szentesitett 
ujabb törvénynyel állnak ellentétben. 

Elállók a további nyilatkozattól azon kijelen
téssel, hogy én a részletes vita alapjául a minisz-
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terium által tett előterjesztményt elfogadom. {He
lyeslés a középen) 

E l n ö k : Szólásra többen nem levén föl
jegyezve, mindenek előtt méltóztassék a t. ház nyi
latkozni arra nézve, hogy a bemutatott és felolva
sotttörvényjavaslatot átalánosságban a részletes tár
gyalás alapjául elfogadja-e vagy nem ? Méltóztassa
nak azok, kik átalánosságban a részletes tárgyalás 

alapjául elfogadják, fölállani. [Megtörténik.) A mi
nisztérium által bemutatott törvényjavaslat átalános
ságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadtatott. 

Miután indítvány adatott be, melynek kinyo-
matása el van határozva, s mely még ma szét fog 
osztatni: ennélfogva a részletes tárgyalásba a t. ház 
holnap fog kezdeni. 

Az ülés végződik d. u. 12' /2 órakor. 

CLXXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. deczember 3-án 

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

Tálgyai : Perczel Mór és társai a honvédelmi rendszer iránt interpellálják a kormányt. Kuba János és id. Zichy József 
gr. az 1866-diki hadi károk megtérítése iránt interpellálják a kormányt, mire ez felelel. A hányad iránti törvényjavaslat részletes 
tárgyalása elkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andfássy 
Gyula gr,. Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b.; ké
sőbb Eoi'vát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. .70% órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni; a 
szólani kívánók neveit Horváth Lajos, az ellenszó
lókat Csengery Imre jegyző urak fogják jegyezni. 
A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

RadiCS AkOS j e g y z ő (olvassa a deczember 
2-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k ; A jegyzőkönyv szerkezete ellen sen
kinek nem levén észrevétele, a jegyzőkönyv hite
lesítve van. 

Mielőtt a napirendre átmennénk, Perczel 
Mór zalaegerszegi képviselő úr kivan szólni. 

P e r c z e l Mór (a szószékről): A méltóságos el
nök úr és a t. ház engedelmével egy interpellátiot 
kívánok a minisztériumhoz intézni, különösen pe
dig a miniszterelnök úrhoz úgy is, mint honvédel
mi miniszterhez. 

Egy eszmének valósítása iránt kívánok fel
szólalni, melyet áhitatos alázattal ugyan az isteni 
gondviselés irányában, de — büszke öntudattal 
merem állítani — egész életpályámon át mint ve 
lem születettet s bennem megtestesültet ápoltam. 
Ez eszmének valósítása iránt kívánok fölszólalni 
melynek életbe léptetésétől valamint a felséges ural
kodó háznak biztossága és jövendője, ugy magyar 
hazánknak jólléte, jövő dicsősége, sőt mondhatom, 
talán egész Európának közel jövője függ. 

Ezen eszme egy magyar hadsereg felállítása. 
Ezen eszme valósítására nézve már régen — 1842-
ben — mint azt egy pesti hírlapnak azon évben 
és azon időben megjelent hasábjai tanúsítják, talán 
első az országban, indítványt tevék, t. i. a nemzeti 
védelemről való gondoskodásra nézve. Ezen indít
ványt nem egy megyei gyűlésben, sőt az 1843. és 
44. években, midőn Tolna vármegyét voltam sze
rencsés képviselhetni, különösen pedig az oly ne
vezetes 1848-49. rázkódtatások közepett a márczi-
usi napokban élénken ajánlottam a nemzet figyel
mébe , ismételve és ismételve követeltem annak 
teljesítését. 
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Nincs nemzet Európában, talán a legapróbb 
sem, melynek nem volna hadserege. Azon nem
zet, a melynek nincs hadserege, megérdemli ta
lán a nemzetiség nevezetét, de nemzetnek, poli
tikai nemzetnek magát soha sem nevezheti; (He
lyeslés) lehet könyörület ós gúny tárgya, de tekin
télyt, befolyást még saját ügyeire sem fog, még 
kevésbbé pedig az európai eseményekre gyakorol
hatni. {Helyeslése) A kis Szerbiának, a csaknem ré
gen alakult, sőt még ma is még csak alakulásban 
levő Romániának van hadserege, nem szólva Bel
giumról és Svajczról, pedig mind a kettő neu
trális állam, mindkettő Európának közös pártfo
gása és gondoskodása alatt áll, mégis van hadse
rege. És főbb teendői sorába számítja hadseregé
nek bővitését és existentiájának a hadsereg általi 
biztositását. Holott mi magyarok, azon dicső és 
rendkívüli ezredéves multunk, mely méltán sora
kozik Európa legnagyobb és legnevezetesebb or
szágai történetéhez , mi magyarok, a közel múlt 
dicsteljes 1848 és 49. események után, még e mai 
napig is hadsereggel nem bírunk. 

Távol vagyok attól, hogy erre nézve bárki
nek is, és különösen ezen országgyűlés képviselő 
testületének szemrehányást mernék tenni. Valósá
gosan bűnt követnék el, ha azt mondanám azon 
transactióról, mely ezen évben köttetett és az 1867. 
június 8-kai szertartás által szentesittetett, hogy ezen 
transactio a nemzetet elvesztette, vagy lényeges 
jogait feladta volna. {Helyeslés középen.) Ezt senki 
sem állithatja, legkevésbbé oly egyén, ki még fele
lősséggel tartozik az iránt is, miként kezelte a nem
zet ügyeit 1848 — 1849-ben, és miként sáfárkodott 
azóta a nemzet dicső hírével, melyet a nemzet 
drága élet vérén vásárolt meg. (Helyeslés a jobb ol
dalon.) 

Nem 1867-ben Ion elvesztve a nemzet! De 
nincs is a nemzet elveszve, hanem inkább meg 
van indítva az új élet, az átalakulás; és ezen 
átalakulás müvét kívánjuk mi befejezni. (He
lyeslés középen.) Ha. és a mennyiben elveszett, vagy
is ha elveszett volna a nemzet: ez csakis 1849-ben 
történt volna. Ezen új átalakulási müvet pedig, a 
regeneratio, a nemzeti jogok visszaszerésének 
munkáját biztosítani csak egy magyar hadsereg
nek felállítása fogja. (Helyeslés.) Vannak a nemze
teknek, vannak minden népnek elidegenithetlen 
politikai jogtulajdonai, melyeket senkinek sincs 
joga tőle elragadni, senkinek sincs joga, még egy 
majoritásnak sem, feladni. Ezen elidegenithetlen 
és sarkalatos jogok közé tartozik a nemzet gondos
kodása önvédelméről vagyis, mint rövid szóval ne
vezni szoktuk, a hadsereg. 

De nem csak a nemzeteknek sarkalatos jogai 
szerint illet meg bennünket a magyar hadsereg, 

hanem még az 1867-iki törvények értelmében is. 
Mind ezen legislatio feladata, úgy a magyar minisz
térium iegfőbb kötelessége a magyar hadseregről 
való gondoskodás. Az 1867-iki 9-ik t. ez., mely a 
48 ezernyi ujonczfelajánlást tartalmazza, kimond
ja, hogy a felajánlást minden további következtetés 
nélkül teszi. Az 1867-iki 11-ik t .ez,, mely a nem
zetőrségről szóló 1848-iki törvényezikkelyt felfüg
geszti, nyíltan kijelenti, hogy ÍSzt csak addig és 
akkorra teszi, míg a honvédelemről gondoskodva 
nem lesz. És én azt gondolom, hogy ezen feltételben 
ki van jelölve azon eszme is, hogy a nemzet felté
telül kitűzi a hadseregről való gondoskodást s 
hogy a kormány feladata lészen a nemzet ezen kí
vánságát teljesíteni. De ott vannak különösen az 
1867-iki ] 2-ik törvényezikk. 11-ik, 12 és 13 ik sza
kaszai. A 11-ik szakasz, midőn hivatkozva a feje
delmi jogokra, az uralkodónak átadja vagy inkább 
elismeri azon jogát, a magyar hadsereg feletti ve
zérletet s annak balszervezetét illetőleg, más oldal
ról már nyíltan kimondja a „magyar hadsereg" 

I szót. Nem szól ez magyar katonaságról, nem ezre-
j dekről, de még magyar ezredekről sem, hanem 
1 nyíltan magyar hadseregről. Pedig ki merné azt 

tagadni, hogy minekünk actu nem csak hogy nincs 
nemzeti seregünk, de még magyar ezredeink sin
csenek ?' A nevet viselik, de se a vezényszó . se 
a lobogó, mely alatt állanak, nem magyar. Ott van 
továbbá a 12. tezikkben a 12-ik szakasz. Ebben 
az ujonczállitásról, a katonaság élelmezéséről és 
szállásáról van szó. Mindezekre nézve az ország 
fentartja magának az országgyűlési intézkedést, és 

j még hozzá oda jegyzi, hogy feltételeket is köthet 
I hozzá. De ott van különösen a 13-ik szakaszban 

nyíltan kimondva és jelölve, hogy a magyar nem
zet fentartja magának a védelmi rendszernek meg
állapítása és átalakítása körüli törvényhozási intéz
kedést és befolyást. Én tehát azt gondolom, két
kedés nélkül ki merhetjük mondani, hogy az 1867-
iki törvényhozás az államiság ezen első és leglé
nyegesebb postulatumát, a hadsereget, nem hogy 
fel adta volna, sőt azt nyíltan és határozottan ki
jelölve a magyar legislatio gondoskodásának tár
gyául tűzte ki. 

Én alkalmat kívánok e tekintetben adni a 
magyar minisztériumnak, hogy nézetei és czélzata 
iránt, mezekke l ezen fontos tárgyra nézve visel
tetik, e ház eló'tt nyilatkozzék. Ezen interpellatio 
által részemről, és azon képviselő bajnok társaim 
részéről, kiknek nevében és egyetértésével ezen in-
terpellatiot a ház asztalára, letenni szerencsém lesz, 
nem szándékozunk a minisztérium irányában e te
kintetben valami ellenséges állást elfoglalni, sőt el
lenkezőleg — tekintve azon igen kényes állást, me
lyet elfoglal — ez igen kényes tárgyra nézve szán
dékunk inkább működését könnyíteni, és neki mó-
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dot szolgáltatni, hogy e részben is hivatását telje
síthesse. 

Épen oly kevéssé van szándékomban, és 
képviselőtársaim szándokában, kiknek nevében is 
ez interpellátiot teszem, az országban valami iz
gatást előidézni, vagy épen a felséges uralkodó 
ház s az uralkodó fejedelem irányában bárminő 
tekintetben is oppositiot formálni. (Hehjeslésjobbról.) 
Hisz, kérem, nem csak a nemzetnek van érdekében 
ezen kérdésnek szerenesés megoldása, de — 
mint már emlitém — magának a felséges uralkodó 
háznak is. 

A mióta az utóbbi rendkiviili esetek következ
tében Ausztriának állása mind Németország, mind 
Olaszország- irányában lényegesen változott, azóta 
Magyarországnak és a magyar nemzetnek érdekei 
és kül politikai viszonyai is lényeges módo
sulást szenvedtek. Az sem tagadható, hogy azon 
kormány és hatalom irányában is, mely existen-
tiáját hajdanában oly politikához kötötte, minőnek 
czélzata nem vala más, mint más népek meghódí
tása, más népek szabadságának elgázolása: most, 
midőn ugyanazon hatalom, kiszorítva ezen eddigi 
politikája működési teréről, hogy most, midőn ezen 
hatalom, mely egyrészt Németországban, más
részt Olaszországban terjeszkedve, ezen népnek ép 
úgy nemzeti existentiáját veszélyeztette, mint sza
badságukat elnyomta, akarva nem akarva ellen
kező irányzatra kényszerült; mióta minden meg
változott kül- és bel viszonyaiban: Magyaror
szág és a magyar nemzet politikája is lényeges mó
dosulásnak indult, és kell hogy induljon. 

Nekünk ma már épen úgy érdekünkben van 
az éjszaki hatalom terjeszkedését akár az aldunai 
tartományokban, akár a Kárpátok felé meggátolni, 
mint magának a fejedelemnek, valamint életkérdés 
ránk nézve is mindent elkövetni , hogy a német 
hatalomnak terjeszkedése Ausztria ellenében to
vább ne növekedjék. Örülünk és kell is örülnünk, 
mint szabadságra vágyó nemzetnek, a nagy Né
metország egységének és ezen egységből folyó 
boldogságának. De amilyen veszedelmes lenne re
ánk nézve az, ha az éjszaki hatalom közelebb tö
rekednék hazánk területéhez, ép ixgy nem lehet 
érdekünkben az sem, hogy Németország végre a 
Lajtáig terjeszkedjék és ott szabja meg határát. 
Ugy, hogy mondhatom, annyira megváltozott min
den magyar hazafinak a külföld irányában politi
kája és gondolkodásmódja, miként nekünk is 
utolsó garasunkat és emberünket kell föláldoznunk 
arra nézve, hogy azon birodalomnak, melyet oszt
rák birodalom név alatt ismerünk eddig, de a 
tttelynek mi nem csak kiegészítő részét képezzük, 
hanem mondhatni, a melyben úgy törvényeink, 
mint politikai fontosságunk szerint független 
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politikai állást kell elfoglalnunk, mondom, ezen 
birodalomnak, a felséges uralkodóház birodalmá
nak ezentúl legkisebb csorbítását se engedjük. 
(Helyeslés.) 

Vannak ezenfelül más igen fontos érdekek, 
melyek itt tekintetbe veendők : ott van Ausztriának 
zilált állása. Ki merné tagadni, hogy egy nap ese
ménye oly rázkódtatást idézhet elő, melyhez ké
pest a 48 csak törpeség volt ? ki merné tagadni a 
keleti kérdés megoldásának fontosságát, mely nap
ról napra mindinkább előtolakodik ? A viharok elő
jelei méltán aggodalomba ejthetnek mindenkit, s 
különösen minket magyarokat, kik a viharok elle
nében épen semmiféle előkészületekkel nem bí
runk. 

Vajon érdekében lesz-e a felséges uralkodó 
háznak, ép ugy mint a magyar nemzetnek is, hogy 
ismét azon nyomorult szerepet játsza el a keleti 
kérdésben, mely egyszer oly nyomorult és káros 
eredményekre vezetett 1821 körül '? Mindenikünk 
ismeri a hires bécsi szerződéseket, azon szerződé
seket, melyekre III-dik Napóleon azt monda az 
auxerrei mairenek: .,les traités détestés." Ezek
nek keletkezése, fejtegetése 1814. novemberben 
történt s 1819. novemberben végeztetett be, 
ekkor írták alá a „Wiener Schlussactét". Nem 
szólok ezen egyezkedéseknek az emberiség és a 
népik iránti ellenséges természetéről. Annyi bizo
nyos, hogy alig írták alá ama szerződéseket: Euró
pában a népek nemhogy legkevésbbé is kielégítve 
találták volna magokat, vagy hogy megízlelték 
volna adományaikat: mondhatni azon élet halál 
harczot kezdették meg. mely élet halál harcz 50 
év alatt mondhatni rongyokká téjDte ugyanazon 
szerződéseket, s minciazon népeknek, melyeket 
e szerződések rablánczokba vertek, felszabadulását 
eszközölte. Alig írták alá a szerződő hatalmak, még 
a toll sem száradott meg, s már elkezdőttek az 
olasz, nápolyi s görög felkelések. E történeti 
tényeket ép azért akarom a t. ház figyelmébe aján
lani, mert analógiában állanak a mostani esemé
nyekkel, s mintegy megelőzői, előidézői a bekövet
kezhető katastrophának. Troppauban, Veronában 
ültek még a heilige Allianznak tagjai, proclamal-
ták a népek szabadsága elleni egyezséget, s egy
szerre csak mint a villám megüti őket a hír, hogy 
1821-ben Grermanos érsek Patrosban kitűzte a 
görög felszabadulás zászlóját. Mily nyomorult sze-
reue volt Ausztriának e korszakban 1821 — 28 közt! 
különösen a magyar királynak! Magyarország 
érdekében föladata lett volna azon bonyadalmak 
közé lépni, melyek kifejlődése Törökországnak 
tökéletes felborulását fogja előbb-utóbb következ
tetni ; elhatározott állást kellett volna foglalnia már 
akkor azon mozgalomban, mely legelőször is Görög
ország, nyomban Oláhország, utóbb Szerbia felsza-
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baditásátésemancipalásáttüzteki feladatául,nem pe
dig tétlenül néznie az orosz kormány cselszövő mű
ködését. De mig az orosz kormány a vallás minden 
erejével, pénzzel és emiszáriusokkal felizgatta a 
török birodalom keresztyén lakosait: addig Met
ternich szerencsétlen politikája Magyarország el
nyomásával bíbelődött s kiadta azon híres és 
ominosus 1821 — 23 ki pátenseket, melyek ha a 
nemzet részéről kellő resistentiával nem találkoz
nak, Magyarországnak halálos csapást adhattak 
volna. És mi lett következése az osztrák premier 
fonák politikájának? Az, hogy 1826-ban már Ang
lia és Francziaország szerződést kötöttek Orosz
országgal, melynél fogva Görögországnak király
sággá alakítása és a török birodalom alól felsza
badítása kijelentetett, és az 1827-ben és 1828-ban, 
különösen a navarini ütközet után, a görög király
ság valósággal létre is jött. Ausztria pedig tökéle
tesen kijátszatva, a világ nagyhatalmai általigno-
ráltatva és a felszabadulásukért harczoló népségek 
sympathiáit elvesztve. még azon szerződésekben 
sem vehetett részt, melyek a lényeges változások 
keletkeztet és bevégzését foglalják magokban. 

Azt gondolom , hogy Ausztriának ezt ismé
telnie nem szabad. Ez míg végleges felbomlását 
fogná egyrészt elodázni a török birodalomnak, 
másrészt az ausztriai birodalom, különösenMagyar-
ország érdekeire nézve rendkívül veszélyes lenne. 
A felséges uralkodóháznak és Magyarországnak 
határozott állást kell elfoglalnia a keleti kérdésben, 
nem siettetnie ugyan a török birodalom felbomlá
sát, de más részről nem is gátolnia teljes kifejlő-
désöket és felszabadulásokat azon népeknek, me
lyeknek az isteni gondviselés épen ugy kijelölte 
a szabadságot és nemzeti függetlenséget, mint ön
magunknak. Nem tagadom, hogy kényes a sok 
mulasztás után a mostani kormányférfiak állása, 
mert nehéz a mulasztásokat helyrehozni; de azt, a 
mi a múltban történt, nem szabad többé ismételni. 
Nem szabad egy perczig tétovázni, hanem határo
zott állást kell sietve elfoglalni. Magyarország és a 
felséges uralkodóház semmi esetre sem engedheti 
meg, hogy az Al-Dunát, mint 1848-ban is megtör
tént, orosz hadsereg szállja meg. 

De miképen fogja mindezt teljesíteni a felsé
ges uralkodó, miképen fogjuk mi teljesíteni azon 
missiot, uielyre hivatva vagyunk a bonya-
dalmak közepett: tán fegyvertelenül, ugy a 
mint most vagyunk ? midőn inkább őrizet alatt 
ál lunk, mintsem nemzeti hadsereggel rendelkez
nénk. Ezen missiot nem csak teljesíteni nem, de még 
megkezdeni sem bírhatná a magyar nemzet és kor
mánya máskép, mint ha erős és jól szervezett, a nem
zet szellemét meg-testesitő hadsereggel rendelkezik. 
És valóban a most uralkodó fejedelemnek nem 

lehet szebb és dicsőbb feladata, mint hogy a 
maga kezébe veszi és kezdeményezi az ezen ma
gasztos missio teljesítésére s az üdvös feladat vég
rehajtására szolgáló eszközök létesítését, ha maga 
és kormánya kezdeményezi a magyar hadsereg 
felállítását. 

T. ház! Az interpellatio, melyet a t. ház fi
gyelmébe kívánok ajánlani, a következő: „Van-e 
szándékában a magas minisztériumnak közelebb 
és pedig még a jelen év folyama alatt , az ország 
elidegenithetlen sarkalatos jogai és az államiság 
elutasithatlan követelményei szerint is, de külö
nösen az 1867. IX. ,X. és a XII. t. ez. 11 , 12, 13 
szakaszának értelmében és útmutatása folytán, a 
magyarországi honvédelmi rendszernek átalakítása 
és megállapítása iránt megtenni a szükséges elő-
intézkedéseket és illetőleg a ház elé törvényjavas
latot terjeszteni?" 

Csak még egy pár szót fogok mondani. A 
kik Magyarországot meg akarják menteni, és a fe
jedelem , kinek kötelességében áll, helyrehozva a 
multat, a nemzet jövőjét biztosítani, mig egy részről 
illő, hogy gondoskodjék a belbátorság fentartásáról, 
másrészt kötelessége és feladata minden külmeg-
támadás esetére is a nemzetet előkészíteni.- egyik 
kezében az evangélium, az igazságszolgáltatás, a 
jogoknak a hon minden polgáraira való terjesztése 
mindazon határokig, mig s mennyiben ez az ország 
integritásával megfér; más részről legyen kezében 
a hatalmas kard, melylyel minden irányban ér
vényt szerezhessen a törvény erejének. De mind 
ezt soha nem teljesítheti hazánk belsejében kül
földi katonasággal. Erre nézve ép ugy erkölcsi, 
mint teljes hatású hatalmat és erőt csak egy nem
zeti hadsereg adhat. 

Mondhatom, hogy szégyenpír futja el arezo-
mat , midőn még ma is látnom és tapasztalnom 
kell, hogy azon nemzet, mely oly dicső sereggel 
bírt csak a közelebbi időkben is , ma tökéletesen 
le van fegyverezve, s ugy belbátorsága fentartá-
sát, mint a kültámadás elleni védelmeztetését egye
dül oly seregtől várja vagy kell várnia, melyet 
magáénak soha el nem ismerhet; holott illő volna, 
hogy a magyar lobogó nem megtámadtatva, hanem 
a birodalom másik részének, az úgynevezett oszt
rák birodalomnak lobogója mellé egy magasságra 
tűzetnék fel. Nem fogna-e a fejedelem hadseregének 
nagyobb hatást és biztosabb győzelmet eszközölni, 
ha e hadsereg kifolyása lesz dicső multunknak és 
képviselője azon szellemnek, mely Magyarországot 
századokon át megvédte? Csak elfogultság mer
hetné kétségbe vonni, hogy az ily hadsereg sike
resben fog szembeszállni a fenyítő viharral, mint 
az eddigi. 



CLXXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 3. 1867.) 265 

Ént t. ház! ezért részint a belbéke fentartása, 
biztositása,részintalehetőkültámadások elleni védel
mének szüksége tekintetéből, de még azért is, mert 
minekünk nem szabad, nem lehet a multat meg
tagadni és meggyalázni, nem szabad, nem lehet a 
jelent folytonos aggályok, folvtonos félelem mar
talékául engedni, mert nem szabad és nem lehet a 
jövőt compromittálni: szükségesnek tartom, hogy 
a magyar minisztérium ősi sarkalatos és azért 
senki által el nem idegeníthető és fel nem adható 
állami jogunk érvényesítésére és különösen az 
1867-ik t. ez. rendeleteinek végrehajtására a szük
séges lépéseket megtegye. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Perczel Mór és társai interpellátiojára a kormány 
nevében holnap lesz szerencsém válaszolni. 

Kuba J á n o s : T. ház! Az 1866-iki szomorú 
év még szomorúbb következményeket hagyott maga 
után nem csak az összes birodalomra, hanem egyes 
községekre és illetőleg honunk egyes vidékeire is 
ott, a hol a háború hullámai közé sodortattak az 
egyes községek és illetőleg egyes lakosok, miután 
részint a teljesített szolgálmányok, részint pe
dig a történt károk által nagy mértekben súj
tattak. Ezen szomorú következmények enyhíté
séről gondoskodott a kormány, midőn az illető 
béke megköttetett*, és ennek folytán kiküldet
tek a lajtántuli és hazánk részéről is országos bi
zottságok, melyek a történt károkat megvizsgálják. 
Ezen károk megvizsgáltatván, megállapittattak az 
összegek, melyek részint egyes községeknek, ré
szint pedig magánosoknak megtérítendők. A Laj
tán tu l , mint értésemre esett, valamint egyes 
községek, ugy egyes magánosok is ezen károkért 
az illető kárpótlást már tettleg meg is kapták. Az 
illető magyar honvédelmi minisztérium, f. é. októ
ber 30-kán közhírré tett nyilatkozata szerint, ezen 
károk mennyiségét szintén megállapittatta és az 
illető pénzügyminisztériumot felkérte, hogy ezen 
károk megtérítésére intézkedéseket tegyen. Igaz 
ugyan, hogy a t. pénzügyminisztérium f. é. októ
ber 23-án 52147. sz. a. kelt magas rendelete foly
tán ezen károknak tettleges megtérítéséig az illető 
visszatérítendő összegek erejéig a községekben 
beszedetni rendelt adót megszüntette ; mindazon
által ezzel a czél nincs elérve, mert magánosok 
megfosztatván vagyonuktól, pénzök nem levén, 
vagyonukhoz hosszú idő alatt is jutni nem birnak. 
Nem csoda tehát, ha ezen községek és magán la
kosok számos folyamodványnyal járultak már a 
t. minisztériumhoz, de mindekkoráig siker nélkül. 
Én ennélfogva, miután az ígéret nem elég az üd
vösségre {Derültség. Felkiáltások: Igazság !) hanem 
arra pénz kell, hogy az illetők vesztett vagyonukat 
visszanyerhessék, bátorkodom sá*ját magam , vala
mint id. Zichy József gr. Pozsony megye szent-

KÉPV. II. NAPLÓ. 1865/V v. 

jánosi kerülete képviselőjének nevében egyetem-
leg a t. pénzügyminiszter úrhoz következő inter-
pellatiot intézni: 

Szándékozik-e a t. pénzügyminiszter úr oly in
tézkedést tenni , hogy a múlt 1866-ik évi porosz 
hadjárat alkalmával országunk némely vidékei 
által teljesített szolgálmányoknak és szenvedett 
károknak a hadkár-bizottság által már megállapí
tott megtérítési összege az illetőknek haladék nél
kül utalványoztassék, és illetőleg kifizettessék ? 
(Átadja az interpellatiot.) 

EaŰÍCS Ákos j e g y z ő (fölolvassa Kuba in-
terpellatioját.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
A t. képviselő ur interpellátiojára van szerencsém 
válaszolni, hogy a magyar pénzügyminisztérium 
minden ily utalványozást. mihelyt kifizetése vé
gett tudósittatik, teljes készséggel eszközölni szokta. 
De a hadkárok felszámítása és utalványozása nem 
a pénzügyminisztérium köréhez tartozik. A pénz
ügyminisztérium köréhez az tartozik, hogy minden 
ily tételt, tehát a szakolczai kárt is, mihelyt ösz-
szege az illető minisztérium által utalványoztatik, 
azonnal kifizesse. A pénzügyiminiszterium — 
mint méltóztatott fölemlíteni — miután értesítve 
volt, hogy azon vidéken valóságos hadkár történt, 
azon előnyben igyekezett részesíteni a várost, hogy 
akivetett adókat, melyekkel hátralékban volt, nem 
követelte, míg a hadi károk nem utalványoztat-
nak. Ennyit tehetett a pénzügyminisztérium saját 
hatáskörében. 

Kuba J á n o s : A válasz engem kielégit. 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 

ház! Az interpelláló képviselő ur ugyan a pénz
ügyminiszter tisztelt barátomhoz intézte kérdését, 
de mivel az a honvédelmi miniszter teendőivel is 
némileg összefüggésben van , én is bátor vagyok 
azon fölvilágosítást adni , hogy a honvédelmi mi
nisztérium részéről, a mint elismerte tisztelt kép
viselő úr is, már régen működik azon bizottság, mely 
a porosz hadjárat által okozott károk felbecsülé
sével és utalványozásával megbízatott. Vajon az 
illető városra nézve ez megtörtént-e már vagy 
nem , azt valóban nem tudom; de hogy átalában 
működik ezen bizottság és igen sok községre és 
városra nézve megtörtént az intézkedés, azt egész 
bizonysággal állithatom, valamint azt is, hogy e 
tekintetben mulasztás nem volt. (Helyeslés.) 

Elnök: Áttérünk a napirendre. 
RadiCSÁkoS j e g y z ő (olvassa a hányadi tör

vényjavaslat fölzetét) 
Csengery A n t a l e l ő a d ó : T. ház! A köz

ponti bízottság a törvényjavaslat fölzetébe fel
vétetni javasolja az 1867-iki XH-iktörvényczikkre 
való hivatkozást, mint a mely által ismertettek el 

34 
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ulyanoknak a pragmatica sancfcioból folyó közös 
ügyek. Ennélfogva a kiigazított fölzet követke
zőleg hangzanék: (Halljuk!) „Törvényjavaslat azon 
arányról, mely szerint a magyar korona országai 
az 1867. Xtl-ik törvényczikkben a pragmatica 
sanctio folytán közöseknek ismert államügyek 
terheit ezentúl viselik." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a központi 
bizottság módositványát ? 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Miután a minisz^rium részéről történt a törvény
javaslatnak a ház elé terjesztése , van szerencsém 
nyilvánítani, hogy ezen módosítást, mely a tövény 
szavaival él, tökéletesen correctnek tartom és a 
magam részéről is hozzájárulok. 

E l n ö k ; Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva ezen felzet így fog módosítatni. 

RadiCS ÁkOS jegyző (olvassa a törvényjavas
lat 1-sö szakaszát.) 

Csengery Antal előadó: Ezen szakaszt a 
középponti bizottság elfogadtatni javasolja. 

G h y c z y K á l m á n : Tisztelt ház ! Tegnapi na
pon kijelentettem, hogy azon indítványomon kívül, 
a melyet szerencsém volt a ház asztalára letenni, a ta
nácskozás alatt levő törvényjavaslatra nézve még 
több észrevételeim vannak, melyeket a részletes tár
gyalásnál leszek előadandó. Jelesül indítványozni 
kívánok a 4-dik szakasz után egy uj czikket, és az el
ső szakaszra nézve egy módositványt. Bátor leszek 
most a részletes tárgyalás megkezdésénél felolvasni 
azon pótCEÍkket, melyet a 4-dik szakasz után javas
lok, csupán azért, hogy, a mint indítványomat már 
tegnap az elnökségnek bejelentettem,ugy most is ké
sőbbi tárgyalás végett a ház asztalára letehessem. 
Azután módositványomat fogom az első szakaszra 
a tisztelt ház engedelmével előterjeszteni. (Fölol
vassa a 16'8-di': számú irományt.) 

Mődositványom az első szakaszra nézve kö
vetkező: A 138. számú törvényjavaslat első sza
kaszából ezen szavak: ..kölcsönös egyezmény utján 
folté telesen, míg t. i. ő felsége többi országai or
szággyűlésének vég nyilatkozata tudva lesz," ki-
hagyafcván, a 30. arányszám helyett 28, a 70. arány
szám helyett 72 tétessék. 

Indokaim, melyeknél fogva ezen módositvá-
nyomat előterjesztem, következők. 

Kétségtelen, hogy ugyanazon egy államban 
is a honpolgárok az állami közterhek viselésére 
nem fejszám szerint, nem birtokaik becslés és 
osztályozás nélküli holdszáma, vagyis csupán 
területe szerint, hanem össszes tehetségeik és 
adóképességeik szerint kötelezhetők igazságosan. 
Ha két önálló állam kölcsönös védelmi szö
vetségre lép egymással, akkor, az igaz, ezen vé
delemnek költségeit mindenik állam a másik hoz
zájárulása nélkül maga viseli, de egyszersmind ki-
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zárólag rendelkezik minden védelmi eszközeiről, 
és igy a dolog természetes folyama szerint azok
ról csak a nép tehetségének mértéke szerint 
rendelkezhetik, a védelmi eszközöket csak a 
nép tehetsége szerint állithatja elő. Ezen eset
ben is tehát a honpolgárok a külvédelem ter-
heiben csak adóképességök szerint vesznek részt. 
Bármelyike vétessék tehát ezen két szempon
toknak irányadóul azon arány meghatározásánál, 
mely Magyarország és ő felsége többi országai 
közt, a kül- és hadügyi költségek terheinek vise
lésére nézve, megállapítandó, mindig áll az, hogy 
ezen aránynak alapja csak az illető országok adó-
képessége lehet; s ez még inkább áll most, midőn 
közösügyi törvényünk szerint ő felsége többi or
szágai és Magyarország között már nem csupán 
kölcsönös, hanem közös védelmi kötelezettség lé-
tezik. Az adóképesség levén tehát azon kulcs, 

j mely szerint a kül- és hadügyek közös költségei 
Magyarország és ő felsége többi országai között 
megosztandók: annak meghatározására nézve, 
hogy mi legyen az illető országoknak adóképes
sége, ugy Magyarország, mint ő felsége többi 
országai azon szerencsétlenül szerencsés helyzet
ben vannak, hogy az elmúlt években közelismerés 
szerint, mind két országgyűlésnek elismerése sze
rint,! s miként mindegyikünk saját tapasztalása 
után is észlelheti, a közadók a monarchiában az 
adóképesség legszélső határáig, Magyarországban 
azon tul is fölemeltettek. Ha tehát azon arány, 
mely szerint Magyarország a közös költségeket 
ezentúl viselendi, azon arány szerint határozandó 
meg, a mely szerint Magyarország eddig járult a 
közös költségekhez; ha a szerint határozandó meg, 
a mit Magyarország eddig adózott, eddig fizetett: 
akkor, t. ház, megtörténhetik az, hogy Magyaror
szág a közösügyi költségekhez adóképességének 
mértékén tul is járuland; de az nem történhetik 
meg, hogy adó képességének arányánál kevesebbel 
járuljon, és az nem mondathatik, hogy Magyar
ország saját terheit, 6' felsége többi országainak 
túlterhelésével, kárával akarja könnyebbíteni. Azon 
kérdésre nézve, hogy mivel járult egy részről Ma
gyarország, mivel járultak más részről a birodalmi 
tanácsban képviselt országok a mul: évekbea a közös 
ügyek költségeihez, mit és mennyit adóztak"? erre 
nézve az állami összes bevételekről, ugy a közve
tett és közvetlen adókból, mint az állami tulajdon
ból eredetiekről évenkint vezetett számadások 
alapján a minisztérium által több rendbeli kimu
tatások készíttettek, több számitások tét ettek, jele
sül kiszámíttatott először, hogy egy részről Magyar
országnak, más részről ő felsége többi országainak 
mi volt összes bevétele minden közvetett és köz
vetlen adókból és .állami tulajdonból; fölszámitta-
tott, hogy ezen bevételekből mi fordittatott mind-
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egyik részről az illető' országok saját közigazga
tási költségeire, és ekképen kiszámíttatott a marad
vány, a melylyel egy részről Magyarország, más 
részről a birodalmi tanácsban képviselt országok 
a központból fedeztetni szokott állami kiadásokhoz 
járultak. Ezen számlák a Bécsben működött orszá
gos küldöttséggel közöltetvén , azokban némi 
hiány tapasztaltatott. Ezen hiányokat az országos bi
zottságnak egy albizottsága megigazította, és ezen ki
igazított számla az, mely a t. képviselőház minden 
tagjaival az osztályülések megkezdése előtt közölve 
volt. Ezen ekkép kiigazított, de az országos bizott
ság vizsgálatán keresztül nem ment számla szerint, 
az arány, melyben Magyarország a központból fö-
döztetni szokott állami kiadásokhoz ó' felsége 
többi országaihoz aránylag a múlt években já
rult, ugy tűnik ki, mint 27-60, 72'40 irányában. 
Mért nem vezette ezen számítást az albizott
ság maga, miért hagyta befejezetlenül számítását ? 
azt nem tudom: de az általam megigazított ok
ból ugy, a mint előterjesztve vannak, ezen szám
tani eredmény tűnik ki. 

Számításba vétetett ezután, t. ház, hogy egy 
részről Magyarország, más részről ő felsége többi 
országainak mi az összes úgynevezett bruttó be
vétele minden közvetett és közvetlen adókból, az 
adóbehajtására fordított költségeknek és egyéb 
állami kiadásoknak levonása nélkül. Ezen számí
tásból Magyarországra néve28'05, ő felsége többi 
országaira nézve 7 1 9 5 arányszám tűnik ki. 

Számításba vétetett továbbá, hogy egy részről 
Magyarországnak, más részről a birodalmi tanács
ban képviselt országoknak mi volt összes nettó 
bevétele minden közvetett és közvetlen adókból, 
az adóbehajtási költségeknek levonása után, de 
más állami kiadásoknak tekintetbe vétele nélkül. 
Ezen számítás, ha az állami jövedelmekhez a 
vámjövedék is hozzászámittatik, Magyarországra 
28'53, ha pedig a vámjövedék az állambevételek 
számításából kihagyatik, 29" 14 arányszámot ered
ményez. 

Megjegyzendő azonban, hogy mindezen szá
mításoknál az adónak egy nevezetes ága tekinte
ten kívül hagyatott , az t. i., mely az államkötvé
nyek tulajdonosai által az államkötvények kama
taitól és a lotto-kölcsönök nyereményeitől oly 
módon fizettetik, hogy a kamatok és a nyeremények 
kifizetésénél mindjárt az állami pénztárnál levona-
tik. Ezen adó nevezetes összegre rug. 1865-ben 
hét millió hatszázezer forintnál többre ment, és a 
birodalmi tanács küldöttségének saját elismerése 
szerint ezen adónak három ötöde ő felsége többi 
országainak lakosai, mint államkötvény birtoko
sok által fizettetik. 

Ha már most ezen nevezetes összeg számítás
ba vétetik, és azon arányban, a melyben a lajtán-

tuli országok lakosai által fizettetik, ő felsége 
többi országai államjövedelmeihez hozzá számítta
tik — pedig szükséges, hogy hozzá számíttassák, 
mert ez adó oly nevezetes, az adóképességet nagy
ban öregbíti, névszerinti értékben közel 2000 mil
lió frtra tehető, és a mi az adófizetésnél fő, foly
tonosan készpénzben s állandóan jövedelmező 
olyan tőkét képvisel, a melyhez hasonló a magyar 
koronaországokban csak parányi öszvegekben 
van — ha, mondom, ezen adó ő felsége többi or
szágainak államjövedelméhez hozzá számíttatik, 
azoknak arányszáma mintegy fél % -kai növekszik, 
a magyar korona országaié pedig ugyanannyival 
kevesbedik, s akkor az általam említett legnagyobb 
arányszám is, a 29"l4, 28-63-ra száll le. 

Mindezekből, t. ház, kitetszik, hogy azon 
arányszám, mely a törvényjavaslatban foglaltatik, 
magasabb annál, mely a tett számitások bár
melyikéből kitűnik, nagyobb terhet fog róni a 
magyar korona országaira, mint általok eddig vi
seltetett, és igy nagyobb azoknak adoképességi 
arányánál is. Mert, hogy azt is emlitetlenül ne 
hagyjam, azon 3G-as arányszám, melyet az albi
zottság a határőrvidék jövedelmeire minden rész
letezés nélkül átalánosan hivatkozva említ, posi-
tiv alapon nem nyugszik; a küdöttség által legalább 
semmi adattal nem támogattatik, és igy addig, míg 
adatokkal támogatva nem lesz, tekintetbe sem vé
tethetik ; és nézetem szerint az albizottság jelenté
sének azon része, melyben azt állítja, hogy az ál
talam eddig említett számításoknál a határőrvidék 
minden jövedelmei tekinteten kívül hagyattak, 
alig állhat meg, mert közönségesen tudva van, 
hogy a határőrvidék indirect adójának nagy ré
sze, azon jövedelmek, melyek a dohány- és só-
egyedáruságból, a postából, bélyegből, vámokból 
és lotteriából folynak be, régóta már részint a ma
gyar-, részint a horvátországi pénzügyigazgatóság 
által kezeltetnek és szedetnek be : ezek tehát az 
általam említett zárszámadásokban Magyar-, ille
tőleg Horvátország államjövedelmeihez hozzá van-
vak számítva, és azon arányszámok kifejtésében, 
melyeket említettem, factorként működnek, ezekre 
tehát másodszor is még a magyarországi arány
szám öregbítése végett hivatkozni nem lehet. 

Midőn ezek szerint, tisztelt ház! el nem fogad
hatom a törvényjavaslat első szakaszát: részemről 
a közvetett s közvetlen adóknak úgynevezett bruttó 
vagyis az adóbehajtási költségek számba vétele 
nélkül számított összes jövedelmét tartom az adó
képesség leghívebb mértékének: mert azon össze-
gek,melyek ezen bevételekben foglaltatnak, az illető 
adózók által mind megfizettettek, azok évről évre 
pontosan az utolsó fillérig kiszámíthatók, és igy 
biztos számítási alapot nyújtanak ; míg más részről, 
ha az adó nettó számítása, vagyis azon számítás 

34* 
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vétetik alapul, melynél előbb az adó behajtására 
fordított költségek levonandók, akkor számításba 
kell venni az adó behajtására szükséges sok millió 
forintnyi költséget, át kell vizsgálni, egymással 
összehasonlítani az adó behajtásának módját s a 
közvetlen adók manipulatiojának rendszerét, me
lyeknek különböző nemzetgazdasági és egyéb 
viszonyok alatt álló országok és egymástól távol 
fekvő vidékek között, ugyanazon elvek követése 
mellett is, a helyi körülmények közt szükségkép 
módosulniuk kell ; ez pedig sok nehézséggel jár, 
és a biztos számitást lehetetlenné teszi; de az adó
képesség kimutatásánál tényezőül sem szolgálhat: 
mert akkor, midőn az adóképesség meghatározá
sáról van szó, nem az a kérdés, hogy az állam ez 
vagy amaz adó behajtására, például a sónak elő
állítására, vagy a dohány gyártására, mely össze
geket költ? mert ez az állami jobb vagy roszabb 
gazdálkodása szerint különbözőleg módosulhat; 
hanem az a kérdés, mely összeg az, mel}7et az adó
zók valóban befizettek és befizethetnek ? az adózók 
pedig saját zsebökből megfizetik mindazt is, a mit 
a kormány az ő adójokból az adó behajtására 
fordít. 

Ha már most nézetem szerint minden , u g y 
közvetlen, mint közvetett, adóknak összes bruttó-
bevétele vétetik az arány meghatározásánál alapul, 
akkor, mint emiitettem, a magyar korona orszá
gainak részére 28 , ő felsége többi országainak 
részére pedig 72 arányszám tűnik ki ; és ezt 
kérem a t. ház által elfogadtatni, annyival inkább, 
mivel ezen arányszám azoknak mintegy közepét 
és átlagát képezi, melyek a tett különféle számítá
sokból az előadottak szerint kitetszenek. (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

Az szokott mondatni, hogy azon hat évi cy-
klus, melyre a zárszámlák alapítva vannak , Ma
gyarországra nézve különösen kedvező. En ezt ré
szemről nem tartom , s erre nézve bátor vagyok 
hivatkozni a földadó mennyiségére, mely a múlt 
évtizedben a m. korona országai által fizettetett,hogy 
némileg összehasonlítsam azon földadó-mennyisé
gekkel, melyeket azok azon hat év alatt fizettek, a 
melyekről a zárszámlák szólanak. 1851-ben a ma
gyar korona országainak földadója 13.682,000 , 
1856-ban 16.569,000, 1857-ben 19.272,000, 
1859-ben 20.636,000, a zárszámlák idejére eső 
1861-ki esztendőben pedig már 22,157,000 frt, 
1862-ben pedig 26.416,000 frt volt. A rendkívüli 
évek, melyek, mint mondatik, ezen zárszámláknak 
hat évei között találtatnak, nézetem szerint szintén 
nem érdemlik meg azon fontosságot, mely azok
nak tulajdonittatik: mert a mi az 1861-ki esztendő
ben az akkori viszonyok között be nem fizettetett, 
az 1?62-ben mind busásan behajtatott, miként 
erről a zárszámlák egyszerű megtekintése által 

kiki meggyőződhetik; mostoha évek pedig és nem 
kedvező kereskedelmi conjuncturák egy kiválólag 
földművelő országban, legfőkép pedig hazánknak 
sajátságos éghajlati és földtani viszonyai között, 
kisebb-nagyobb mérvben gyakran előfordulnak, 
azok tehát a számításban egészen soha ki nem 
hagyhatók. 

A terület- és népszám vétethetik, és vétetett 
is már egynémelykor hasonló közös terhek fel
osztásának alapjául oly országok között, melyek
nek nemzetgazdasági viszonyai legalább megkö
zelítőleg egyenlők. De azt kívánni, hogy közös 
terhek a népszám és terület aránya szerint osztas
sanak fel oly országok között, melyeknek gazda
sági viszonyai egymástól annyira különbözők, 
mint Magyarország viszonyai különböznek ő 
felsége többi országainak viszonyaitól, ez oly 
képtelenség volna, mint azt kívánni, hogy egy 
hosszas szenvedések alatt elnyomott férfiú annyi 
terhet viseljen, annyi munkát végezzen, mint egy 
szerencsésebb körülmények között fejlődött, ép, 
egészséges ember, oly képtelenség volna most azt 
kívánni, hogy egy pénzben szűkölködő szegény 
földmivelő annyi készpénzt tudjon előállítani, mint 
egy gazdag pénztőzsér. Ha ily képtelenség elren
deltetnék is. ez maga magát boszulnámeg az által, 
hogy végrebajthatlan lenne. (Helyeslés a bal olda
lon.) Annak, hogy az arány az országgyűlések köl
csönös egyezménye által állapittatik meg, magam 
is súlyt tulajdonitok, nem tagadom, de csak ak
kor , ha az aránynak megállapítása igazságos és 
egyik vagy másik résznek túlterhelésével nem jár; 
különben, ha ez aránynak meghatározása a közös 
fejedelemre bízatnék is, nem lehetne mást feltenni, 
legmagasabb személyének sértése nélkül, mint azt, 
hogy ő ezen arányt igazságosan, alapos indokok
ból kiindulva, részrehajlatlanul fogja meghatá
rozni. 

Végezetül, t. ház! első tekintetre ugy látszik, 
hogy néhány százalék nem nag}^ szám , könnyen 
megajánlható ; de figyelembe veendő , hogy a kö
zösügyi költségnél egy százalék béke idején is 
megközelíthet egy m lliót, háború idején pedig 

| sokkal többre, 4—5-ször annyira rúghat; egypár 
millió forintnak megtakarítása pedig évenkint egy 
szegény és annyi beruházásokra szorult országra 
igen nagy fontosságú. Figyelembe veendő továb
bá , hogy közös terhek felosztásánál az igazság szi
gorú követése a legczélszerübb, legmegnyugtatóbb 
minden oldalról, eredményében legállandóbb. 

Magyarországnak s a tisztelt háznak köte
lessége megadni ő felsége többi országainak 
azt, mit közösügyi törvényében megígért. A 
tisztelt ház nem kívánhatja, hogy '6 felsége töb
bi országai aránytalanul terheltessenek; de vi
szont kötelessége a t. háznak felügyelni arra, hogy 
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saját honunk polgárai ne terheltessenek nagyobb 
teherrel, mint azzal, mi a közösügyi törvény által 
általok felvállaltatott. 

Ez okokból kérem a t. házat, hogy indít
ványomat elfogadni méltóztassék. (Helyeslés bal 
felöl.) 

Bethlen Farkas gr.: T. ház! Megvallom, 
nehéz helyzetem van jelenleg, midőn Komárom 
város t. képviselője azon állást foglalja el, melyet 
Bécsben — mint az országos küldöttség tagja — 
elfoglalt. Mint ama küldöttség tagjának igenis kö
teleségében állott a t. képviselő urnák, szemben a 
német küldöttséggel, alkudozni, egyezkedni .és 
minél kevesebbre tenni a Magyarország által 
fizetendő összeget; a t. képviselő úr azonban je
lenleg nem állhat ugyanazon álláspontra: mert 
most mint itéló'bÍrónak kell a két bizottság mun
kálata fölött ítéletet mondania. 

Részemről is legigazságosabbnak tartanám, 
ha lehetséges volna, hogy a jövedelemből az or
szág igazgatására fordítandó költségeket vonjuk 
le és az ebből fönmaradandó összeget vegyük föl 
a fizetendő összeg alapjául. De t. képviselőtár
sam legjobban fogja tudni, miért állott el azon al
bizottság ezen alaptól. A t. képviselő úr megyő-
ződhetett, hogy a szerencsétlen emlékezetű 18 évi 
absolutistikus kormány annyira összezavarta a 
számadásokat, hogy azt kitisztázni, igazságosan 
meghatározni szinte a lehetetlenségek sorába tar
tozik. Bizonynyal a tisztelt képviselő úr is be fogja 
látni, ha ezen kimutatási sorozatot átnézi, hogy 
azon zavarból kibontakozni lehetetlen. Az albizott
ság igyekezett kitisztázni a dolgot; de most jelen
ben is vannak oly központi kiadások, melyekről 
tisztán lelkiismeretesen elhatározni, hogy melyik 
félt illetik, a lehetetlenségek közé tartozik. Azért 
az albizottság és a bécsi bizottság ezen alapot el
hagyva, áttért az adóképesség arányára. Ezen arány 
megszabására két mód van : egyik a bruttó, másik 
a nettó jövedelem felvétele. A bruttó jövedelmet 
számításba venni nagyon nehéz dolog volt, miután 
6 év közül csupán két év van, melyből bruttó ki
mutatás létezik. 

Van egy számadásnak kivonata, melyre a 
tisztelt képviselő úr a 28 — 0'52%-t alapítja, de a 
mely a számadásokkal nem egyezik, mert azon 
bruttó tételből több jövedelmi ág ki van hagyva, 
más felől pedig oly jövedelmek vannak betéve, 
melyek nem az adóképességet mutatják. Ki van 
hagyva pl. a sónál a sókezelési bevétel, ki van ez 
hagyva a dohánynál, és a bányacserkészeti ille
ték ; de legfőbb az, hogy mint adóképesség be van 
véve a postabevétel. Én pedig részemről soha sem 
hallottam, hogy a postabevétel adóképesség volna. 
Jövedelem igen is, az állam jövedelme, de nem 
adóképesség. Ha pedig ezt bevették, ép ugy be 
lehetett volna venni a távirdákat; ámde ezt ki tet
szett hagyni ; s ha ezt kihagyták, ki kellett volna 
hagyni a postát is. 

A bruttó jövedelemről, mint említem, csak 
két évi kimutatás létezik, a többi évekről csak 
számadási kivonatok. Ezt az alapot tehát — ismét
lem — felvenni lehetetlen vala. 

Én azt tartom, hogy midőn — mint mondám 
— mint itélő birák állunk itt , hogy meghatároz
zuk azon összeget, melyet a két bizottság egymás 
közt alku utján megállapított, akkor egész számo
kat nem lehet csak ugy oda vetni, mint azt tisztelt 
előttem szóló tévé a 28j/0 -kai, melynek teljességgel 
semmi alapja nincs. (Elénk ellenmondás a bal olda
lon.) Mondom, nincs alapja, mert ha tetszett volna 
a 25 és néhány százalékot venni, annak volna 
alapj"a, mert ezt volt az első fölállítás alapja. (Fel
kiáltások balfelöl: Elfogadjuk a2ö°/0-t!) Én is elfo
gadom ; de ha itélő birák akarunk lenni, akkor 
nem fogadom el, mert mint biró csak az igazsá
got akarom kimondani. 

A 27 —0 50%-nak is van alapja, de 28— 
0.52°/0-nak már nincs alapja, mert ezen számítás
ból oly bruttó jövedelmek hagyattak k i , melyek
nek benne kelllenniök. Hogy pedig bebizonyítsam, 
íme kimutatom, hogy ki tetszett hagyni 1864-re vo
natkozóiaga sóegyedáruságban a termelési bevételt, 
más részről 1864-ből a bánya-cserkészeti illetéket, 
1865-ből ismét a sóegyedárusági s termelési be
vételt , valamint a dohánytermelési és beváltó 
hivatalok bevételeit, de különösen a bánya-cser
készeti illetékeket, míg a posta benne van. Van 
még más összeg is oda téve, mely, nem értem, hogy 
jutott oda, miután a törvény meghatározza, hogy 
ezen összeg egyébre fordítandó, azaz a közös 
költségekből levonandók: hogy lehetett ezt az 
arányba ismét bele tenni ? Ez pedig a vámkérdés. 
Igaztalanság volna a vámokat bevennünk, midőn 
az örökös tartományok abban 86°/0 k a i , mi pedig 
14 % -kai részesülünk: és most újra bevegyük ezen 
vámot a számadásba azért, hogy arányunk kiseb
bedjék ? Ez nem egyezik a méltányossággal. Én 
tehát a tiszta jövedelmet veszem fel; a tiszta jöve
delemből pedig kihagyom a vámokat, mert azokat 
ki kell hagynom, minthogy egyébre vannak szán
va ; másodszor kiveszem a postát, mert az nem 
mutatja az adóképességet, hanem az állam jöve
delmei közé számítandó : ekkor jön ki aztán 29 és 
0.290%. 

Azt méltóztatott továbbá mondani: gondoljuk 
meg, hogy a szelvényi adó nincs beleszámítva. 
Már, hogy a szelvényi adót egyes országok bevé
telei közé mily emberi erő számithatná, valóban 
nem képzelhetem. Tagadhatlan, hogy a szelvényi 
adó jövedelme legnagyobb arányban Bécsben és 
az örökös tartományokban vétetik fel; de hogy a 
a kötleveleknek hányad része van az örökös tar
tományokban és hányad része külföldön, és hogy 
a külföld vajon későbbre nem lesz-e hajlandó itt 
Magyarországon felvenni a kötlevelek után járó 
adót, vagy az örökös tartományokban: azt újra 
nem bizonyítja senki. A szelvényi adót tehát nem 
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lehet egyik ország jövedelmei közé sem számitni, 
hanem központi jövedelemnek kell fentartani. De 
Magyarország részére ki van hagyva a vasutak 
jövedelmi adója, mely pedig, azt hiszem, csak ben
nünket fog illetni, ki van hagyva a határőrvidék jö
vedelme, pedig azt hiszem, egyikünk sem fog
ja tagadni, hogy a határőrvidék Magyarországhoz 
tartozik. Igen, én azt mondom, hogy ide tartozik 
és nem máshová. Azt hiszem, ezt senki kétségbe 
nem vonja, miután fejedelmünk esküt tett az or
szág integritására, és az integritás helyre is van 
állítva, ha még nincs is egészen kivivé. Tehát ha 
a határőrvidék jövedelmét a magyar jövedelmekbe 
be nem számitanók, ugy megtagadnék azon elvet, 
hogy Magyarországhoz tartozik a határőrvidék. 

A t. követ urnák azon állítása, hogy az indi-
rect adóknak nagyobb része be van számitva és 
csak a direct adóknak kevés összege az, a mi kér
désben van, nem áll . mert két és három millió 
közti azon összeg, a mi nincs beszámítva s most 
jelenben a katonai kiadások közé számíttatik ; ha 
ezen két és 3 millió összegnek hat évi bevételét 
veszszük, ez legalább 12 milliót fog tenni, mely újra 
a quotábanfél °/0 különbséget fog előállítani: tehát 
az igazsággal és méltányossággal megegyezőnek 
tartom, hogy 29 egész és 390 ezred °/0 quota he
lyett a 30-at fogadjuk el. 

Nem tagadom, hogy e teher nehezen sújtja ha
zánkat. A jelenlegi adót népünk szintén nem birja 
többé fizetni. De miért nem birja fizetni ? Mert az 
országban az ország javára eddig kevés vagy sem
mi beruházások sem történtek. Isten után remélem, 
hogy a jelenlegi m. kormány, a mennyire tőle ki
telik, beruházásokat fog eszközölni s ez által az 
átaíános jóllétet előmozdítani. (Felkiáltások bal felöl: 
Miből?) Azt méltóztatott kérdezni,"miből ? Azt fe
lelem : pénzből, a pénz felvétele által, mert a ka
matot, melyet a felvett pénzért fizetni fogunk, 
százszorosan ki fogja az abból eredő jövedelem 
pótolni. Ez által az ország vagyonosodása növe
kedni fog, s az ország népe képessé lesz az adó 
fizetésére. 

Ha mi az adó túlságos terhéről panaszkodunk, 
ép oly joggal panaszkodnak erről Lajtán tul is. 
A lajtántuliakra a terhek ép oly nyomasztólag 
nehezednek, mint miránk. Ha igazságosak akarunk 
lenni, oly terhet kell elvállalnunk, mely a lajtán-
tuli népeket vég pusztulással ne fenyegesse és me
lyet Isten kegyelmével mi is elbírhassunk. 

Tudom, hogy ezzel nem népszerű eszmét mon
dok. A legnépszerűbb eszme minden esetre az volna, 
ha azt ajánlanám, hogy egy krajczárt se fizessünk. 
I t t tehát nem népszerűségről van szó, nem popu-
laritas-vadászatról; itt méltányosság és igazság 
forog kérdésben. Ha tudnám is, hogy ezen nyilat
kozatom által egy időre elveszteném a népszerü-
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I séget, még sem tartózkodnám annak kijelentésétől, 
a mit méltányosnak és igazságosnak hiszek; a 
méltányosság pedig abból áll, hogy a tiszta jöve
delmet vegyük fel, kihagyva abból a postát és vá
mot, a miből azután 29 egész 390 ezred percent 
fizetése következik; és miután se a vasutak jöve
delmi adója, se pedig a határőrvidék jövedelme 
ebbe beleszámítva nincs: tiszta lelkiismerettel fo
gadom el a 30 percentet. (Jobbról élénk helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Azok után, miket 
t. barátom, Komárom város képviselője elmondani 
méltóztatott, magához az arányhoz nagyon kevés 
mondani valóm van. Azonban kénytelen vagyok 
ez alkalommal egy pár szót szólni azon indokolás
hoz, melylyel e javaslatot a középponti bizottság
nak általam igen tisztelt előadója a ház elé ter
jesztette. (Halljuk!) 

Hogy mit akar előterjesztésének bevezetésé
vel, meg kell vallanom, hogy nem értem: mert 
ha volna itt valaki, ki azt mondaná, hogy nem 
szükséges az érdekeket, melyek 300 év folytán vi
szonyainkból eredtek, barátságos utón kiegyenlí
teni, akkor igen is érteném, hogy oly nagy tekin
télyre hivatkozással akarja azokat meggyőzni; de 
ezt közülünk egyik sem mondta. {Zaj. Felkiáltások 
jobbról: De mondta!) Senki sem mondta. (Zaj. 
Mondta!) Tessék megnevezni! Azt senki sem 
mondta ; de igenis mondottuk és mondjuk, és mon
dom ma is, hogy ezen kiegyenlítésre az ut roszul 
választatott. Mondom ma is és mondani fogom hol
nap is, hogy a terhek, melyeket reánk ruházni akar
nak, túlságosak. Már pedig. t. ház, azért, mert 
valaki — legyen az bár Kossuth Lajos — már 
1848-ban elismerte, hogy ki kell egyenliteni ezen 
érdekeket, azt mondani, hogy már akkor előre ki
mondotta azt is, hogy ez lesz útja, hogy ezen fel
tételek szerint kell: gondolom, nem lehet. {Helyeslés 
a bal oldalon.") Miután pedig ezt mondani nem le
het : azon állítás, melyet nagyon t. előadó úr felho
zott, igen nagy horderővel bír oly dolgok ellen, 
melyeket senki sem mondott; de semmivel azok 

| ellen, a melyek itt elmondattak. 
1 Igaz, tegnap egy tisztelt képviselő úr meg 
j akarta fejteni a czélt, azt mondván, hogy ki akarta 
ragadni az ellenség kezéből a kardot, hogy saját 
fegyverével verje le azt; de én az igen t. előadó 
úrról ily vérengző szándékot nem teszek fel. {De
rültség.) Épen azért nem is őneki, hanem azon t. 

• képviselő úrnak mondom, hogy havalóban — nem 
j az előadó úr, de ő — igy fogta fel a dolgot, fegy

verét igen gyengén választotta: mert az hatalmas 
í oly positio ellen, melyen senki sem áll; de azt a 

positiot, melyen mi állunk, egyátalában el sem én. 
Az igen tisztelt előadó úr azt hozta fel indo

kául annak, hogy a szerinte is igen nagy terhet el
vállaljuk, hogy a magunk által kivételt és beszedett 
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terheket mindig könnyebb elviselni, mint azokat, I 
melyeket a hatalom vet ki és szed be mindig növek
vő' szükségei arányában. Tökéletesen igaz; de 
ennek is megvan a határa. Igaz, de csak azon ha
tárig, meddig mi magunkra több terheket nem vál
lalunk, mint a mennyit elbírunk; de mihelyt e ha
táron túllépünk — és meggyőződésem szerint azon 
ponton vagyunk, hogy túllépjük azt — akkor 
azon különbség, anyagi tekintetben legalább, kö
rülbelül elenyészik: (Helyeslés a balon) mert utol
jára a hatalom sem tehet többet egy ország lako
saival, polgáraival, népeivel, mint hogy elvegye 
mindazt, mi van, és követeljen még többet; 
(Helyeslés a balon) és mi is a javaslat szerint kö
rülbelül ezen utón vagyunk. (Zaj a jobb oldalon.) 

Azt is mondta a t. előadó úr előterjesztésében, 
hogy azért is el kell vállalnunk a javaslóit hányadot, 
mert ez által vetjük meg független pénzrendsze
rünk alapját. Ez is igen fontos, és ha meg volnék 
győződve, hogy ez csakugyan megtörténik, igen 
nagy áldozatokra volnék hajlandó. Azonban, en
gedje meg a t. előadó úr, hogy erről kételkedjem, 
kételkedjem akkor, midőn az ország adójának, költ
ségeinek igen tetemes része nem az országgyű
lésen szavaztatik meg, midőn — hogy egyebet ne 
emlitsek — az szándékoltatik, hogy oly államje
gyekért vállaljunk felelősséget, a melyeket más 
bocsátott ki, a helj ett, hogy ha már ezen kétségbe 
esett eszközhöz kell nyúlnunk, magunk segítenénk 
magunkon. (Helyeslés a balon.) 

Annak bebizonyítására, hogy a 30 és 70 he
lyes arány, azt mondja a tisztelt előadó úr, mu
tatja az. hogy közel van ez arány az igazsághoz, 
mert mintegy középen van a két fél kiindulási 
pontja között. Megjegyzem mellékesen, hogy itt 
két félről szól, holott nem a fejedelemről és nem
zetről, hanem Magyarországról és az örökös tar
tományokról van szó, ellenkezőleg azzal, a mit 
előadásában más helyütt mondott. A mi magát az 
indokot illeti , messze vezető volna valóban azt 
mondani, hogy mihelyt valami két fél első kiindu
lási pontjának közepén áll, már ezért igazságos : 
mert ha ezt elvül kimondanók, igen könnyű volna 
és különösen az utóbb nyilatkozó félnek mindig ha
talmában állana a legigazságtalanabb követelés 
részére az igazságot követelni. 

Végül azzal is biztat e terhek elvállalására, 
hogy ezen quota 10 évre állapittatik meg, mely 
idő alatt jövedelmeink okvetlenül emelkedni fognak, 
az ország anyagi ereje fejlődni fog. Magam is biz
tosan merném ezt remélni, ha egy dolog felől biz
tos volnék, és egy más dolog felől nem volnék 
biztos: merném remélni, ha biztos volnék a felől, 
hogy az európai béke megzavartatni nem fog; és 
ha biztos nem volnék a felől, hogy, ha mindazon 
terheket, melyek elvállalásáról van szó, elvállal- > 

I juk, mindazon erőt, mely az anyagi emelkedés 
előmozdítására volna fordítandó , oda adjuk nem 
csak, de megteremtjük a deficitet is, hogy a neta
lán lehető emelkedést elnyelje. 

Ezek után nem is kell mondanom, hogy, en
gem legalább, a t. előadó úr meg nem győzött ; 
de sokkal kevésbbé győzött meg a közvetlenül előt
tem szólott képviselő úr. 

Engedje meg ezen t. képviselő úr figyelmez
tetnem, hogy Ghyezy Kálmán képviselő úr azt, 
hogy az ország összes jövedelmeiből a közigazga
tási költségek vonassanak le, és a mi marad, for
díttassák a közös ügyek költségeinek fedezésére, 
soha sem mondotta. (De mondotta!) Soha sem mon
dotta, talán roszul méltóztatott érteni. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

A mi azt illeti, hogy igen nagy hibának ta
lálta a t. képviselő úr , hogy Ghyezy Kálmán 
képviselőtársam a postajövedelmet is a számadásba 
bevette, holott ez államjövedelem ugyan, de nem 
jele az adóképesség*nek: meg lehet, azt hiszem, tá
madni ez állítást, mert nem áll az, hogy a posta
jövedelem az állam vagyonosságának és adóké
pességnek mértéke nem volna, mert bizonyára 
nagyobb forgalommal biró államban a postajöve
delem sokkal nagyobb, mint valamely kisebb for
galmú államban. (Helyeslés a bal oldalon.) Egyéb
iránt, a mint tudom, a másik számadásban, a me
lyet pártolni méltóztatott, épen úgy benne van. 

Azt mondja a tisztelt képviselő úr, hogy nem 
igazolható semmi tekintetben a 28-as arány. Én 
nem tudom, hogy Ő mennyivel igazolta jobban a 
harminczas aráuyt ? (Derültség.) O is kimondta, 
hogy az ő számadása szerint igazolni lehet a 29 
és nem tudom, hány század rész százalékot, és azon 
felül mindenféle okoskodások, de nem számok foly
tán kisütötte, hogy a harminczas helyes arány. 
Én azt gondolom, akárki tanulmányozza az elő
adottakat, sokkal több adatot fog találni abban, 
a mit Ghyezy képviselő úr előadott, mint a mit a 
képviselő úr. (Ellenmondás a jobb oldalon.) 

Azt is mondta a t. képviselő úr, hogy a szel
vényadó a közös költségekre föntartatott. Enge
delmet kérek, ez a tényállással ellenkezik, mert az 
a közös költségre fen nem tartatott, hanem ő felsége 
többi országainak jövedelme maradt. (Fölkiáltások: 
A vámról mondta azt!) Kérem, mindjárt meg fogom 
mondani, ha méltóztatnak kívánni, hogy mit mon
dott a vámra nézve is. A vámra nézve azt mondta, 
hogy hiba volt bevenni a számításba, mert az a 
közös költségbe betudatik; de hogy a szelvényadó 
is a közös költségekre fordittatik, azt is mondta. 
(Közbeszólások: Nem áll! Nem mondta!) A vámra 
nézve egyébiránt egyebet kérdek a t. képviselő 
úrtól. Ő azért mondotta helytelennek azt, hogy a 

> vám figyelembe vétetett, mert, mint mondja: a vám-
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nak a közös költségből atörvényértetmébenlekell 
húzatni. Már most, kérdem, az egész vámot méltóz
tatott érteni ? mert a törvény szerint az egésznek 
le kell húzatni; mig ellenben a mostani javaslalok 
szerint a vámnak csak bizonyos, a visszafizetések 
teljesitése után megmaradt része fog levonatai, a 
mi a törvénynyel épen nem egyezik. 

Nem akarva hosszasabban szólani, még csak 
azt kívánom megemliteni, hogy a t. képviselő úr 
hivatkozott a popularitas-vadászatra. {Helyeslés a 
baloldalon. Halljuk!) En igen sokszor mondtam 
már és óhajtanám, hogy ilynemű insinuatiok elő ne 
hozassanak. (Helyeslés a bal oldalon. Zaj.) Azért, 
mert mi az ország jogait vagyis ez esetben anyagi 
érdekeit saját legjobb meggyőződésünk szerint vé
deni akarjuk, (Közbeszólás a jobb oldalról: Mindnyá
jan azt akarjuk! Ellenmondás abaloldalon) s annak 
terheit lejebb akarjuk szállítani: popularitas-vadá-
szatról beszélni ne méltóztassanak. Van, uraim! egy 
másnemű vadászat is, és ez a mai időben jobban fi
zet; de (Helyeslés a bal, élénk ellenmondás 
a jobb oldalon. Bethlen Farkas gr. szót kér.) 

E l n ö k (csenget): A képviselőháznak méltó
sága tekintetéből kérem egyes tagjait, méltóztas
sanak csendességgel kihallgatni a szónokot, hogy 
az szavát megmagyarázhassa. Ha a másik kép
viselőnek volna észrevétele, azt később megteheti. 
(Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Ha méltóztattak volna ki
hallgatni, akkor, gondolom, ezen egész jelenet nem 
következett volna be. (Zaj.) Figyelmeztetni akar
tam, hogy ne használtassék az ily népszerűség-
vadászat vádja, mert van egy más faja is a vadá
szatnak, de azzal én senkit e ház tagjai közöl vá
dolni nem akarok. (A jobb oldalon: Ah!) 

Ezek után Ghyczy Kálmán képviselőtársam 
módositványát pártolom. (Elénk helyeslés a bal ol
dalon. Mozgás a jolb oldalon.) 

Bethien Farkas gr.: T. ház! Kénytelen 
vagyok fölszólalni. En itt arról vádoltattam, hogy 
talán fizetésért szólok. (Elenmondás a bal oldalon. 
Élénk felkiáltások a középen: Igenis, azt mondták! 
Hosszas zaj.) Én senkit sem gyanusitottam avval, 
hogy népszerűség megszerzése kedvéért szólott 
volna. En azt mondtam, és mondom most is, hogy j 
nem népszerű dolgot teszek, ha a 30 percentes 
quóta mellett szólok; ha pedig azt méltóztatott a 
t. képviselő úr mondani, hogy más érdekek is 
vezetnek, akkor azt bizonyítsa be. (Helyeslés a 
középén) 

Tisza K á l m á n : Azt gondolom, azon hiba 
alól, a melyet, ugy látom, a t. képviselő úr általam 
elkövetettnek hitt, nyilatkozatom vége tökéletesen 
fölment. (Fölkiáltások a bal oldalon: Ugy van! 
Egy hang a jobb oldalon: Húzza vissza szavát! Zajos 
derültség a bal oldalon.) 

Kautz G y u l a : T. ház! Részemről a tárgya
lás alatt levő hányadkérdést ép oly nagy fontos
ságúnak tartom, miut azon másik két javaslatot, 
mely szintén a ház asztalára letétetett, és azért szí
ves elnézésért esedezem, ha a 30 percentes arány
tétel védelmére talán valamivel bővebb indoko
lásba bocsátkoznám. (Halljuk!) 

Előre bocsátok, t. ház, egy észrevételt, t . i . azt, 
hogy én a szóban levő kérdést nem csak arithmeti-
kai, hanem politikai kérdésnek is tekintem; előre 
bocsátom továbbá azt is, hogy miután az előttem 
szólott igen tisztelt és jeles szónokok által a kér
désnek inkább számtani oldala már megvilágosít
tatott, egyik és másik részről igen alapos s sokat 
nyomó indokok felhozattak: én okoskodásomban 
inkább a politikai részre akaroksulyt fektetni, és 
az arithmetikaival keveset fogok foglalkozni. 

A fő kérdés, t. képviselőház, az, hogy minő 
kulcs szerint állapíttatott meg a miniszteri.törvény-
javaslatban indítványba hozott harmincz percentes 
arány. Financiális kérdésről levén szó, financiális 
és közgazdasági alapok és érvek azok, melyekre 
okoskodásomat fektetem, és e tekintetben min
denek előtt az arány megállapításának kulcsára 
és ezen kulcs helyes megválasztására nézve kell 
magunk közt tisztába jönnünk. 

A tudomány és praxis hasonló kérdéseknél 
különböző kiindulási pontokat szokott elfogadni. 
Egyik kiinduláspont például lehetne, ha az összes 
nemzeti tőkeérték és az átalános tiszta jövedelem-
sommá vétetnék alapul: egyrészt azért, mert ez a 
két momentum minden állam anyagi ereje és te
herviselési képességének igen helyes mérvét fog
lalja magában ; másrészt azért, mert csakugyan 
mind a tőke, ha összeségében, mind a tiszta jöve
delem, ha egyes részleteiben tekintetik, a társada
lom és a közgazdaság állapotaival mindig bizo
nyos összefüggésben és szorosabb vonatkozásban 
áll. Ámde, t. képviselőház, ezen kulcsnak alapul 
vétele, nézetem szerint, kivált a mi körülményeink
ben, helytelen volna azért, mert mind a tőkeérték, 
mind a tiszta jövedelem egy határozatlan, nemeon-
statálható mennyiség, tehát quantitas ignota; 
nem is említve azt, hogy statistikai ós pénzügyi 
adataink és számításaink, különösen nálunk, nin
csenek oly alapra fektetve, hogy ily nagy fon
tosságú kérdésnek eldöntésénél erre állhatnánk. 

A másik kiindulási pont lehetne, a mint azt 
Komárom városának előttem szólott igen t. kép
viselője monda, egyrészt az államnépesség, más
részt a terület. Ez igen nevezetes kiindulási pont 
ott, hol a közgazdasági viszonyok, a nemzet vagyo
nossági foka és különösen a tényleg fölhasznált 
productiv erőforrások itt is, ott is egészen egyfor
mák ; nálunk azonban, miránk alkalmazva, a kik 

i a monarchia területének mint egy nagy egésznek, 
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50, népességének pedig 40 percentjét képezzük, 
ránk nézve oly súlyos kulcs volna, mely ha a 
quöta megalapítására nézve alapul vetetnék, Ma
gyarországnak az elvállalandó teher alatt ok
vetlenül össze kellene roskadnia. Egyébiránt 
megjegyzem, miszerint tudtomra a túlsó félnek 
tőlünk legidegenkedőbb tagjai vagy tényező' 
személyiségei közt egy sincs, a ki a területet vagya 
népességet akarta volna ezen kérdés megoldásánál 
alapul és kiindulási pontul venni. 

Nem megvetendő kulcs volna, t. ház, hogyha 
alapul vétetnék azon sommá, melylyel Magyar
ország eddig a központi költségek fedezéséhez 
járult; már csak azért is megfelelőbb kules v >lna 
ez, mert törött utón való járdulást tenne lehetsé
gessé, a mennyiben könnyebben constatálható, 
határozottabban megállapitható számtételeket szol
gáltat. De ezen kulcsnak is vannak hiányai: je
lesül egyfelül az, hogy a hozzájárulási arányt 
híven és kimeritőleg még sem foglalja magában, 
azt nem fejezné k i ; másrészt azért nem , mert az 
ország népeinek valódi fizetési ereje és tehervise
lési képessége benne tökéletes kifejezést szintén 
nem talál. Nem marad tehát egyéb hátra, mint 
azon kulcsot elfogadni, mely a direct és indirect 
adók alapján tényleg befizetett összegekben kife
jezésre jutó nemzeti erő és fizetési képesség. Ez 
azon kulcs, a mely felfogásom szerint a mi kö
rülményeinknek is legjobban, legtökéleteseb
ben felel meg, s a melyre nézve számítási mun
kálataink is meglehetősen megfelelők és elégsé
gesek. Ezt vette, a mennyire az előttünk fekvő 
deputationalis munkálatokból kivehető, alapul 
mind két fél az eg)Tezmény megállapításánál, ille
tőleg a minisztérium is a törvényjavaslatnak szer
kesztésénél. 

A számítási kulcs iránt tehát tisztában > ol-
nánk elméletileg. A másik kérdés már most az, 
micsoda eredmény mutatkozik az ilyképen fel
vett kulcs alapján ? Ezt számításokkal kell con-
statálni. A számitásokat részemről az 1860— 
1865-ki időszakra alapítom, habár igen t. képvi
selőtársunk GhyczyJSálmán úr nem egészen tartja 
helyesnek ez időszakot; de én részemről nem tudok 
tökéletesebbet és meglelelőbbet, nevezetesen azért, 
mert az hozzánk legközelebb ál l , mert a nemzeti 
erő és fizetési képesség ezen évhatodban legalább 
megközelítőleg leghívebben jut kifejezésre , végre 
azért is, mert Magyarországra nézve meggyőző
désem szerint csakugyan lényegileg kedvezőbb. 

Ezen számítási alapon a következő eredmé
nyeket találjuk: az összes monarchiának 1860— 
1865 közti összes adójövedelme, ha bruttó szá
mítást teszünk, 1.920.000,OOOra rug, a m e l y ösz-
szegbenMagyarország 540.000,000, őfelsége többi 
országai s tartományai pedig 1.383,000,000-val 
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voltak képviselve; ha pedig az adóból befolyt tiszta 
jövedelmet veszszük bázisul, azt találjuk , hogy az 
ö«szes adóbevétel 1.620,000,000 volt, mely összeg
ből az örökös tartományokra 1160, a magyar ko
rona országaira pedig 460 millió esik. Kerek szá
mokban szólok, mert hiszen egy-két százezer kü
lönbséget oly nagy összegeknél nem tesz. 

Ezen számítás, t. képviselőház, nem bírálva 
az egyes tételeket, közel jár ahhoz, melyet Komá
rom város érdemes képviselője felállított. Az arány 
t. i. ugy áll az ő állítása szerint, mint 28 a 7 2-hez, 
az én számitásom szerint pedig ^nrint 28 '/2 a 
711/2hez. Ez azon arány, t. képviselőház, melyet 
Magyarország a pragmatica sanctioból folyó közös
ügyi költségek tekintetében az igazság és szoros kö
telezettség mértéke szerint magára vállalni tartozik; 
Ez, ugy hiszem, vita tárgya köztünk nem lehet, 
hanem igenis vita lehet köztünk azon kérdés felett, 
miért hoz a miniszteri javaslat 28 '/2 percent helyet t 
harrninczat inditványba ? és melyek azon fontos 
tekintetek és érvek, melyek <*zen 1 ]/2 pereentnyi 
többletet Magyarországra nézve elfogadhatóvá 
teszik? (Helyeslés a jobb oldalon.) 

T. képviselőház! Beszédem bevezetésében 
azon megjegyzést tettem, hogy ezen egész kérdést 
nem csak arithmetikai, hanem politikai kérdésnek 
is tekintem, a miért is a tárgy számadati részleteibe 
bocsátkozni a discussio jelen stádiumában felesle
gesnek tartom részemről. 

Mivé1 lehet tehát azon 1 '/2 percenttel nagyobb 
hányadot igazolni és indokolni? 

T. képvizelőház! Először kétségtelen az, 
hogy Magyarország visszanyervén alkotmányát 
és önkormányzatát, teljes joggal remélhe+ő, köz-

sági és társadalmi tekintetben is, hogy rövid 
idő múlva azon szerencsés helyzetbe jutandunk, 
hogy Magyarország a magára vállalandó, valami
vel nagyobb terhet könnyebben viselheti, mint 
edaig a kisebbet viselte. 

Ne feledjük továbbá, hogy azért, mert más
fél percenttel többet fogunk fizetni, a mi adó-
terhünk szükségkép nem fog emelkedni, jele
sen azért nem, mert a visszanyert önrendel
kezési jog minden tekintetben, tehát a finán-
ciaiban is, előnyünkre váland, mert adórend
szerünket czélszerübben állapithatjuk m e g , és 
mivel elvárható, hogy a financiális kezelés oly 
rationalis alapokra fog állíttatni, s oly takaréko
san berendeztetni, hogy az, a mit egy oldalról ta
lán veszítünk, más oldalról dúsan fog kárpótoltatni; 
nem említve azon érvet, mely fel is volt már hozva, 
hogy a 10 évi időköz, melyre a quota-egyezmény 
megállapittatik, szintén lényegesen ami előnyünkre 
fog válni, mert önálló státuséletünk visszanyerése 
és biztosítása folytán hazánk közgazdasági és va
gyonossági alapjai rövid idő múlva helyre fognak 
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állani, s hogy ha ezen részét Európának erőszakos i 
rázkódtatások meg nem zavarandják, bizonyosan j 
azon helyzetbe jutandunk, hogy terheinket is köny- j 
nyebben viselendjük. 

Nem megvetendő momentum, t. képviselőház, I 
továbbá az is, hogy a monarchiának ép most fo- j 
lyamatban levő átalakulása alkotmányos s a szá- | 
zad szellemének megfelelő nagy birodalommá, lé- í 
nyegileg a mi kezdeményezésünk szerint — s erre 
büszkék lehetünk — lényegileg a mi tervünk alap- i 
ján, és ami érdekünkkel is megegyezőleg történik, ; 
valamint hogy hazánknak az uj államszervezet j 
egy szebb jövőre nyit kilátást: és így ép oly igaz- j 
ságos, mint méltányos, hogy Magyarország a ki- [ 
egyezés nagy müvének érdekében némi áldozatot, ]: 
némi erőfeszítést vállal magára. 

Említtetett, hogy azon 1860/S5 közti időszak \ 
Magyarországra nézve nem kedvező. Nem volt ezé- ! 
lom szólani ezen pontról (mert kényes természetű), I 
hogy ha az ellenkező oldalról oly határozottan 
nem hangsulyoztatott volna: miért is csak az rövid ! 
válaszom, hogy az 1860 és 65-ik évi cyclus magában j 
két-három oly esztendőt foglal, mely ránk nézve 
fájdalom kellemetlen és súlyos, de a qttota megál
lapítása tekintetében annyiban viszont kedvező. 
Megengedem, hogy az 1862-ki számadásokból ki 
lehet mutatni, hogy visszakerült a hiány az állami j 
pénztárakba; de azt alig lehetne bebizonyítani, j 
hogy a központi pénztáraknak az 1863-ki aszály j 
és a 65-ki különféle természeti csapások által oko- i 
zott veszteségei pótoltattak volna. 

Nem is érintve azt, hogy vannak e tekintet- i 
ben más érvek is, melyek azonban, mint mondot
tam, a kérdés arithmetikai részéhez tartoznak; te- j 
hát azokba tüzetesen nem bocsátkozom. 

Tcs ább megyek argumentatiómban. E g y fő: 
kérdés az, minő ]észen azon befolyás aránya, me- i 
lyet Magyarország a magára vállalandó 30 per- j 
centes aránytétel elfogadása által a monarchia ' 
közös ügyeinek intézése tekintetében nyerend ? : 
A kiegyezésnek, mint mindnyájan tudjuk, egyik 
alap-feltétele a paritás elvének elismerése lé- ! 
vén, a 30 %-nyi quota elvállalása által épen ; 
akkora részt nyerünk a monarchia közös ügyeinek ! 
elintézésére nézve, mint a másik fél. Ez is egyike ' 
azon érveknek, melyeket tán fölösleges volna hosz-
szasabban fejtegetni. j 

Van még egy átalános észrevételem azok 
irányában, kik azért tartják a 30 percentes arány
tételt terhesnek, mert eddig kimutathatólag csak 
26—28 percent vala a mi járulékunk. 

És ezen megjegyzésem az: hogyan illenék 
hozzánk, kik folytonosan azt hangsúlyozzuk, hogy 
mennyire voltunk az osztrák pénztáraknak alá
vetve, mennyire voltunk az adó által terhelve, ho
gyan illenék ezen argumentum hozzánk, ha mi 

most azt mondanók, hiszen eddig Magyarország 
kevéssel járult a közös költséghez! Mert ugyan
akkor, mikor azt állítjuk, hogy sokat fizettünk, 
nem lehet egyidejűleg állítanunk, hogy keveset 
fizettünk. Továbbá, készségesen elismerem azt, 
hogy Magyarország csakugyan igen nagy mérv
ben volt terhelve; elismerem jelesül annyiban, a 
mennyiben kétségbe sem vonom azt, hogy azon 
számadatilag constatálhat^ összegeken kivül, me
lyekből 28, 29, vagy 30 percent deducáltatott, 
még más pénzeink is vándoroltak Bécsbe és a 
központi pénztárakba. De én ezen érvből nem azon 
következtetést vonom, mit az ellen-véleményen 
lévők, hogy, mert eddig sokat fizettünk, most lehe
tőleg keveset fizessünk, hanem azt, hogyha 30 % 
quotát vállalunk is el, akkor sem fizetünk annyit, 
a mennyit eddig fizettünk. Nem is említve azon, 
és pedig, ugy hiszem, politikai tekintetben sokat 
nyomó érvet, hogy eddig nem felelős és oly poli
tikai rendszert képviselő kormánynak fizettük há
nyadunkat, a mely kormány rendszere kárunkra 
volt; holott ezentúl saját magunknak, általunk keb
lünkből választott minisztereknek kezeibe, és oly 
kormányrendszer lehetségesitésére adjuk, a mely 
felelős lévén, az összegeknek hováforditási jogát 
a mi kezünkben hagyja. 

T. ház ! van még egy igénytelen észrevételem, 
bár ez egyike azon argumentumoknak, melyeket 
nem igen ildomos itt feszegetni. Tudniillik, hogy 
ha Magyarország egészen független és önálló álla-
dalommá válnék, akkor azon budgeti tételek, me
lyek a közösügyi költségekhez adatnak és ma 
25 milliónyi összeget képeznek, legalább is 50, sőt 
100 %-val nagyobbak és terhesebbek volnának. 

Méltóztassanak körültekinteni Európa vala
mennyi államain — fájdalom, hogy a fegyveres bé
ke, ezen mindnyájunkra nézve legnagyobb átok 
ura lg— mi lenne ezen összehasonlításnak követke
zése? Az, hogy nem 25, hanem legalább is 50 — 60 
millió ftnyi összeg volna az, melyet évenkint ezen 
költségekre kellene forditni; tehát majdnem több, 
mint azon összeg, mely előáll, ha még az állam
adósság kamatjaiból a 30 milliót is elfogadjuk. 

Végre ha mindezen érvek alaptalanok volná
nak, vajon mi történnék, ha a 30 °/0-es quótát nem 
fogadnók el ? 

A XH-ik törvényczikk rendelkezik e tekin
tetben, és azt mondja, hogy a fejedelem volna hi
vatva döntő bíróként szerepelni. Föltehető-e, t. ház, 
hogy a rendelkezésre lévő számadatok alapján, 
s az igazság és méltányosság tekintetbe vételével, 
a 30 százalékos aránynál kisebb lenne a mi quo-
tánk ? Ghyczy képviselő úr ebbeli érveletét ama 
nyilatkozatában — melyet különben én is teljes elis
meréssel követek — foglalja össze, hogy felteszi 
a fejedelemtől, hogy oly igazságos lesz, hogy 
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ugy fog eljárni, mint az igazság kívánja. Megvallom, 
ha igazán ugy akar eljárni a fejedelem, a mint 
Grhyczy Kálmán gondolja, és én is gondolom, 
hogy el fog járni, ugy én azt hiszem, hogy több 
fog kijönni, mint a 28 V2 percent. (Felkiáltások a 
bal oldalon: Mi alaponf) Végül szükségtelennek 
tartom még különösen kiemelni vagy hangsú
lyozni, hogy a hányad is egyike azon kérdéseknek, 
a melyeknek helyes megoldása a monarchiának, s 
különösen hazánknak is megrendült politikai sú
lyát helyreállitandja, valamint biztosítani fogja a 
politikai békét is köztünk és a monarchia többi 
népei közt, melyek velünk 300 év óta szövetségben 
vannak és jó és balsorsot testvériesen megosztot
tak. Nem isjemlitve azt, hogy a megrendült status
hitel s államháztartás bonyodalmai is meg fognak 
ekként szűnni, s módot találunk majd arra, hogy 
magunk, saját befolyásunkkal önálló háztartást 
alapítsunk. 

Mindezek folytán, miután belső .meggyőző
désem az, hogy a miniszteri törvényjavaslatban 
inditványba hozott 30 percentes arány a pragma-
tica sanctioból folyó kötelességeinknek mértékén tul 
nem megy, az igazság s kölcsönös méltányosság
gal össze nem ütközik, hazánkra nézve nem ked
vezőtlen s nem elviselhetlen teher: pártolom a 
miniszteri előtérj esztvényt. (Elénk helyeslés a kö
zépen.) 

G h y c z y I g n á c z : Nem szándokom a tisztelt 
ház becses figyelmét soká igénybe venni, csak 
azon okokat kívánom én is előadni, melyeknél 
fogva a miniszteri törvényjavaslat ezen l .§-ában 
ajánlott arányt elfogadhatónak nem tartom. 

Azon fonák, eljárás, mely az utóbbi két év
tized lefolyása alatt irányunkban követtetett, ha
zánk anyagi jóllétét, vagyoni erejét csaknem egé
szen kimerítette ; vagyonos, hogy ne mondjam gaz
dag apákmaradéki, elszegényedtünk annyira, hogy 
a leggazdagabb ápolás mellett is, évek hosszú sora 
fog kívántatni, mig anyagi jóllétünk ismét azon fok
ra emelkedhetik, hogy állami háztartásunk megsza
porodott igényeinek saját megerőtetésünk nélkül 
eleget tenni képesek lehessünk. 

Tagadhatatlan, hogy e szerencsétlen gazdál
kodás bennünket oda juttatott, hogy az állam iránti 
kötelezettségeinket, még jelenleg is, igen nagyrészt, 
csak tőkéink rovására teljesíthetjük. S épen ezen 
körülmény az, mely óva int bennünket, hogy most, 
midőn életbe léptetni készülünk egy már meg
hozott, a közös kiadásokra vonatkozó oly tör
vényt, melynek következésében azokhoz, nem sa
ját törvényhozásunk egy maga, hanem annak csak 
egy töredéke, és az is csak egy, közjogunkban 
eddig egészen ismeretlen tényező hozzájárulásával, 
lesz hivatva határozólag szólani, legalább a reánk 
abból háramló teher arányának megállapításánál 

gondoskodjunk arról, tűzzük ki vezérelvül, hogy 
a magyar korona országai a közös kiadások fejé
ben többel meg ne rovassanak, mint azoknak fejé
ben eddig fizettek. 

De e vezérelvnek a javaslatba hozott arány nem 
felel meg, mert az minden combinátiókból kifolyó 
aránynál magasabb, terhesebb, és az 1867. XII . 19. 
§. által kivánt részletes adatokkal támogatva sincs. 
A kötelességtől, ezen állításaimat igazolni, felmen
tettek azon elvbarátim, kik csak imént előttem 
szólottak, és e tárgyat kimeritőleg kifejtvén, lehe
tővé tették, hogy az általok elmondottokra hivat-
kozhassam, és igy kikerülhessem' a kényszerűsé
get a tisztelt házat ismétlések hallgatásával untatni. 
De nem felel meg azért sem, mert a magyar ko
rona országaira eső hányadot a jelen törvényja
vaslat 3-ik §-ának a vámokra vonatkozó szabálya 
is megneheziti annyiban, a mennyiben a közös 
vonalak mintegy 10,000,000 ftra számított évi jö
vedelmeit az adóvisszafizetések mintegy G— 
7,000,000 ftra szállitván le, a két összeg között 
mutatkozó különbözet arányával emeli a magyar 
korona országai adózóinak vállaira nehezedő ter
het ; mely azonban tetemesen növekszik még az 
által is, hogy a quota megállapításánál tekintetbe 
nem vétettek több oly tételek, melyek eddig a köz-
pénztárból fizettettek, a jövendőben pedig, a megál
lapított hányadon tul, a magyar korona országai 
által, külön és kizárólag lesznek viselendők, me
lyek, miután összesen a 8—9,000,000 ftot hatalán 
meg nem haladják is, de bizonyosan elérik, anyagi 
állapotaink tekintetéből kell, hogy ez alkalommal, 
figyelembe vétessenek. 

Van azonban, tisztelt ház, ezeken kivül még 
egy körülmény, melyet igénytelen véleményem 
szerint, a quota arányának megállapításánál, fi
gyelmen kivül hagyni nem szabad: s ez az, hogy 
a magyar korona országai a quotának egy más 
nemével, mely, mivel vérrel rovatik le, a pénz
belinél sokkal nemesebb, jóval is nagyobb mérv
ben járulnak a monarchia védelméhez, mint járul
nak ő felsége többi országai és királyságai. Szá
mokkal ki lehet ugyanis mutatni, hogy a haderő, 
melyet háború esetében a magyar korona országai 
kiállítanak, nevezetesen túlhaladja azon országok 
és királyságok haderejét. Midőn tehát a magyar 
korona országai ő felsége többi országait és ki
rályságait a magokénál nagyobb erővel védik, 
semmiképen se volna akár az igazsággal, akár 
pedig a méltányossággal összeegyeztethető, ha 
ugyanakkor kénytelenek lennének a költségekben 
még az eddiginél is nagyobb, vagyoni erejöket 
túlhaladó arányban részt venni. 

Mind ezeknél fogva, a szóban lévő §-ban felállí
tott arányt, mint emlitém, elfogadhatónak nem tar
tom; hanem pártolom azt, melyet, mint az igazság 
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és méltányosság szempontjából egyaránt igazol- | 
hatót, Komárom városának képviselője inditvá- j 
nyozott. (Helyeslés bnlfelöl.) 

K e m é n y Gábor b . : T. ház! A mennyire én 
ismerem a quota kérdését, két alapra vihetők visz- ! 
sza mind azon eszmék, melyek szerint méltányos 
megoldása lehetne e bonyolult ügynek: egyik alap
eszme szerint követni kellene a tényleges hozzájá
rulást ; a másik szerint az volna vitatandó, fölvi-
lágositandó, mennyi a magyar korona országainak 
összes jövedelme, s mennyi ö' felsége nem magyar 
országainak hasonló jövedelme, hogy azon össze
gek viszonya adja meg a quotát. 

Mellőzhetem e mellett ama harmadik eszmét, 
a mely csakugyan fölmerült, ha nem is illetékes kör
ben, hogy miután Magyarország a paritást köve
teli a jog mezején, fizessen ugyanannyit, mint ő 
felsége nem magyar országai. Világos, hogy ez 
nem igazság, nem méltányosság. Bizonyos, hogy 
ő felsége többi nem magyar országai sokkal te
hetősebbek, mint mi ; egyenetlen gazdag népektől 
ugyanazon összeget kérni, lehető legnagyobb mél
tánytalanság lenne. Olyan országban, melyben az 
egyenlőség elvét a legnagyobb mértékben akar
ják követni, világos, hogy egyik többet, a másik 
kevesebbet fizet, azon mérték szerint többet egyik 
mint a másik, a mely mértékben gazdagabb. És 
itt sem a határozott egyenlőség elvének kell irányt 
adni, hanem a viszonyosságnak, méltányosságnak. 
Vajon azon esetben, ha a Bach-és Scbmerling-kor-
mány fekete lovagjai képesek voltak volna hazánk 
virányain logikai erőlködéseik ferde építményeit 
emelni fel; vajon ha képesek lettek volna a népek 
millióinak kebléből egy ezredéves alkotmányos 
élet gyökszálait egyenkint kitépni, a szabadság
nak ezredéves lángját kioltani: vajon azon esetben 
annyit fizettek volna-e a magyar korona országai, 
mint ő felsége többi országai? Kétségtelenül nem. 
E tekintetben már nem csak puszta hozzávetésre 
támaszkodhatunk, hanem számadások adataira. 
Jóllehet rendkívül meg volt terhelve az ország, 
mégsem fizetett annyit , mint ő felségei többi 
országai. Mellőzve tehát ama nézetet, kérdés, 
melyik helyesebb: a hozzájárulási viszony, vagy 
pedig az adóbevételi viszony szerint intézni el a 
quotát ? 

Mi a különbség a kettő között? Á hozzájá
rulási arány szerint Magyarországnak összes jöve
delmeiből levonatik azon összeg, mely a beligaz-
gatásra fordítandó; hasonlólag ő felsége nem ma
gyar országaira nézve is ; és a megmaradt összeg 
az, mi közös kassába tétetnék, melyből eddig tel
jes kényök, kedvök szerint fordíthatták a hatalom 
emberei a pénzt oda, a hova nekik tetszett, részint 
a pragmatica sanction alapuló, részint a többi kö-
aös kiadásokra. Ha pedig a beligazgatási költsé

gek Magyarországban és a hozzátartozó országok
ban ugyanazon viszonyban állnak, mint a mely 
viszonyban állnak 6' felsége többi tartományainak 
beligazgatási költségei és jövedelmei, akkor a kettő 
közt nincs különbség, akár azt mondjuk, hogy Ma
gyarország a hozzájárulási arányt fogja követni,akár 
pedig azt, hogy alapul a bevételi viszonyát veszszük 
Magyarországnak és ő felsége többi országainak 
és a szerint fogjuk a quotát fizetni. És valósággal, 
ha vizsgáljuk a dolgot, azon eredményre jutunk, 
hogy akár a hozzájárulási alapot válaszszuk, akár 
az adóbevételi viszonyt, a különbség majdnem 
semmi. Megjegyezhetem azt, hogy ha a bevételi 
viszonyt veszszük alapul: itt különböző eltérő néze
tekre akadunk. A birodalmi tanácsnak bizottsága 
rögtön ezen alapot választottaki, melyet egyébiránt 
t. képviselő és országos bizottsági tagtársam Grbyczy 
Kálmán is elfogadott, a mennyiben nem a hozzá
járulási alapot kívánta elfogadtatni, hanem az adó
bevételi viszonyt. 

Az országos bizottság legelsőben minden vi
tán kivül hagyván azt, vajon helyesek-e vagy 
helytelenek azon adatok, melyek a pénzügymi
niszter részéről a birodalmi pénzügyminisztérium 
közleményei nyomán lettek velünk közölve, aján
lotta a hozzájárulási alapot, mely, a mint a száma
dásokból egyszerűen kitűnt, 25 %-nál valamivel 
több lenne. Ha ezt el lehetett, volna fogadni, örültem 
volna. Nagyon evidens volt azonban, hogy a szá
mítás helytelenül van készitve és hogy sok recti-
ficatio szükség. Az országos bizottság épen azon 
ülésében, melyben előleg elfogadta a hozzájá
rulási alapot, egy albizottságot is nevezett ki, hogy 
megvizsgálja ezen számadási tételeket, a melyek 
az országos küldöttséggel közlött számadásokban 
vannak. Ha a rectificáláson végig megyek, azon 
szempont szerint, a mint azt az albizottság tette, 
lényeges lesz a különbség. A szerint több oly 
bevétel, mely valósággal nem az, egyáta-
lában számitáson kivül hagyandó, mint ilyen 
hozathatik fel: teszem, a birodalmi vagyon ela
dásából bejött összegek, melyek rendes bevételül 
valósággal nem vehetők, tehát a rendes bevételi vi
szonyt nem világosítják. De másfelől kiadások is 
vannak, melyek meg íendes kiadásoknak nem ve
hetők, és igy a rendes kiadási viszonyt nem vilá
gosítják meg. Ilyen azon inségi kölcsönösszeg, 
mely Magyarországra fordíttatott. Ha továbbá a 
központiaknak beirt bevételek és kiadások aszerint 
osztályoztatnak, a mint azokat a monarchia egyik 
és másik felére be kell osztani, akkor többé nem 
25 %, hanem sokkal nagyobbra rug. 

A birodalmi tanács bizottsága csakhamar 30 
°/0 -on is felül ment ;t. i. nem a rendes bevételi összeget 
vette viszonyba, hanem azoknak bizonyos részét, az 
egyenes adókat, és azokat is nem a tényleges be-
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vétel, hanem az előleges kivetés (Ausmass) szerint. 
Ez pedig igen természetesen a magyar bizottság 
részéről elfogadható nem volt. 

A birodalmi tanács bizottságának ferde állá
sát a magyar bizottság felfogván, előadója által 
készített feleletében megczáfolta annak hibás téte
leit. És itt meg kell említenem, hogy az országos 
bizottság előadója, Csengery Antal, ki a feleletet 
készítette, e müvében a szabatos, határozott nyelv
nek példányképéül szolgálhat. Mind a mellett, hogy 
ez nyomatékkal volt a birodalmi tanács küldöttsé
gére, és hogy ennek következtében sokat szállott 
eredeti követeléséből, még jócska távol állottunk 
egymástól, midőn közbejött az, hogy a két minisz
térium egyezkedése nyomán oly kiegyezés jött 
létre az államadósságokat illetőleg, melynek kö
vetkeztében a birodalmi küldöttség hajlandónak 
mutatkozott elfogadni a 30 percentnyi hozzájáru
lást a quota kérdésében. Az országos albizottság 
működése következtében nagyon közel jutván posi-
tive azon számhoz, a küldöttség, hogy létesülhes
sen egyátalában ezen nagy kérdés megoldása, 
helyesnek tartotta azt, hogy 30 percent elfogadását 
ajánlja. 

Legyen szabad — annak felemlítése után, hogy 
az albizottság munkálatában 29 százaléknál vala
mivel több jött ki, mint azon arányszám, melyben 
állott Magyarország bevételeinek összege ő fel
sége többi országainak bevételéhez — legyen sza
bad, mondom, még megemlítenem, hogy még eb
ben egészen számításon kivül van hagyva a kato
nai végvidék, és tiszta meggyőződésem szerint mon
dom, hogy ha ennek bevételeit is számadásba vesz-
szük, a 30 % -hoz még egy ezred százalék sem fog hiá
nyozni. (Ellenmondás bal felöl. Zaj.) Adatokat várok, 
és ha az be fog bizonyittatni, megköszönöm a kisebb 
megterheltetést; de a mennyire én ismerem azokat, 
ezen eredményre jöttem. (Helyeslés a jobb oldalon.) 
Figyelmeztetett Ghyczy Kálmán képviselő társam, 
hogy a határőrvidéknek némely jövedelmei már 
benne vannak a számításban. Én nem tagadom, 
hogy némely indirect adók csakugyan benne vannak; 
de méltóztassanak figyelni a r ra , hogy a katonai 
őrvidék eddig rendkivül kényeztetett viszonyban 
volt. Tartozik-e az mindig abban maradni ? A mint 
az meg fog szűnni, sokat fog nevekedni a sónak, 
dohánynak jövedelme; és akkor, kétségenkivül, 
busásan be fogja adni a 30 %-os jövedelmet. 

Szabad legyen még némely megjegyzéseket 
tennem azon százalék meghatározására, melyet 
Ghyczy Kálmán képviselőtársam ajánlott, melyek 
mellett különösen azokra figyelve, mik a köz
ponti bizottság javaslata mellett felszólalt képviselő
társaim Bethlen Farkas és Kautz Gyula által már 
felhozattak, ki fog tűnni, hogy amaz alap rectifica-
ioját végtelenségig lehet folytatni; de a hányszor 

rectificálunk, mindig nagyobb tétel j ő ki Magyaror
szág terhére, és soha sem juthatunk oda, hogy ma-
thematikailag egészen pontos arányt találjunk. 

Fő irányadónak mindenesetre a méltányos
ságnak kell lenni; ha ez megvan, ha a kibékülésre 
hajlamunk van, könnyen megtaláljuk nyitját annak, 
mikép kelljen a quotában való részesedést meg
határozni. (Zaj.) 

Ghyczy Kálmán képviselőtársam a 28-at és 
72-ó't ajánlja hozzájárulási arányul. Ez ajánlata 
támogatására bizonyos uj adatokra hivatkozik, 
melyek nem e házzal közöltettek, hanem közöltet
tek közvetlenül a lajtántuli pénzügyminisztérium 
részéről a birodalmi tanács küldöttsége tagjaival, 
de azokban se 28, hanem 28.052 viszony tűnik 
ki. Megvallom, hogy én nem értem, miért válasz
totta t. képviselőtársam épen ezen arányt aján
lataalapjául. Meggyőződésem szerint sokkal inkább 
lehetett volna indokolni, ha ama táblázatnak szom
szédját választotta volna, melyre támaszkodott, 
melynek czime : „Ertrage der directen Steuern und 
Brutto-Einnahmen der indirecten Abgaben mit 
Ausschluss des Zollgefailes," mert az , melyet ő 
választott, és mely A. betű alatt van közölve „mit 
Einschluss des Zollgefá lles" van szerkesztve, ez 
adja 28.052-t. De midó'na XITik t. ez. a leghatáro
zottabban kizárja a határvámjövedelmet, mint a kö
zös kiadások fedezésére forditandőt, hogy ezt mégis 

\ számításba vegyük az arányszám meghatározására, 
azt méltánytalannak tartom. Ezért sokkal inkább 
értettem volna, ha Ghyczy Kálmán képviselőtár
sam ama másik B. táblázatra hivatkozik. Ha ezt te
kintjük, látni fogjuk, hogy már ebből 28-59 tű
nik ki Magyarországot terhelő hányadul, tehát már 
majdnem 28.6. 

De ezenkívül meglepett engem, hogy vannak 
oly tételek, melyek ezen számításban még egészen 
tekinteten kivül vannak hagyva, melyeket pedig 
azon esetben, ha egy országnak fizetésképessége 
jön szóba, számításon kívül hagyni nem szabad. 
Ki vannak ugyanis hagyva az államjószágokból 
befolyt jövedelmek, az aerarialis gyárak, a távírda, 
bányászat, pénzverés jövedelmei. Az aerarialis gyá
rak és távírda valóban semmit sem hajtanak, de a 
többiek igen, és ha ezeket számba veszem, már mint
egy 29 lesz a százalék. Legyen szabad még továbbá 
megjegyeznem, hogy ahhoz még nincsen meg azon 
rectificatio, melyet megtettünk azon számadásról, 
melyet a pénzügyminiszter ár közölt előbb velünk 
a bizottság, azután pedig a ház minden tagjával. 
A dohánybevétel és jövedelem ugyan már helye
sen van beosztva; de nincsenek elhagyva azon ösz-
szegek, melyek nem valódi bevételek és nem valódi 
kiadások; és nincs sok tételnél helyesen osztályozva, 
hogy mi jön magyar,Jmi német részre. Ha ezeket szá
mításba veszszük, és t is, hogy a katonai végvi-
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dék is ki van hagyva, semmi kétség benne, hogy 
ezen bruttó számítás alapján az eredmény, melyet 
Ghyczy képviselőtársam ajánl, a 30 percentet ép 
ugy kiüti, mint ama másik. 

Tisztelt képviselőtársam még némely más 
adatokra hivatkozott, melyek, az albizottság mun
kálata eredményeképen, nem csak a 29 és majd
nem s/10 rész percentet tüntették volna fel, de 
másokat, amannál kisebbeket. Megvallom, én azo
kat nem ismerem. Én szerencsés voltam azon bizott
ságnak előadója lenni, és azon bizottságnak tudtom
mal csak egy jelentése van, és azon jelentés azt az 
eredményt tüntette ki, mely 29 percentnél több. 
Egészen nyilt akarok lenni: előbb némi számítási 
hiba volt, előbb 29-eu felül valamivel több, kiiga-
zitva kevesebb jött k i ; de én a 27, 28 számokat, me
lyeket az albizottság munkálata eredményezett 
volna, azokat, megvallom nem ismerem. 

Tisztelt képviselőtársam kiemelte még, hogy 
azon 6 év, mely számítási alapul van felvéve, nem 
volt oly nagyon rósz, mert ebben emelkedett a 
direct földadó. Mi az a direct földadó ? Olvas va-
lami, mit a zöld asztal mellett meghatároznak, és 
ha nem fizetik, katona-executioval behajtják, ez oly 
valami, melyből lehet, kétségkívül, következtetni, 
hogy Magyarország többet tud fizetni, mint oly em
ber, kinek 10.000 forintja jövedelme van; de midőn 
országos viszonyokról van szó, és midőn az adó
percent folyton emeltetett, midőn dracoi szigor
ral vitték volna keresztül annak minden következ
ményeit, különösen Magyarországon: akkor annak 
adatait nem lehet zsinórmértékül venni fel. 

Tisztelt képviselőtársam egyenesen idézi, hogy 
1851-ben a magyar korona országaiban a földadó 
13 millió, 56-ban 16 millió, 57-ben 19 millió volt, 
sat. Legyen szabad ezekkel szemben az in direct adók
ra hivatkoznom. Az indirect adó legfőbb ágai a só, 
dohány, szesz és sör jövedelmei. Mindezek oly dol
gok, melyeket részint közvetlen a nép szükségei
neklehet mondani, részint olyak,melyeket kényelmi, 
fényűzési czikkeknek lehet tartani. Ezekben minden
ki annyiban vesz részt, ha fényüzésiek, a menyi
ben teheti, mennyiben pedig az élet fentartására 
valók, elhúzza a költséget szájától, öltözetétől, és 
arra fordítja. Sót például mindenki kénytelen venni. 
[Zaj.)Eagyon érdekesnek tartom figyelmeztetni arra, 
hogy épen azon 6 év alatt az indirect adók rend
kívül apadtak. Csak a két szélső adatot említem, 
mert megvallom, nem gondoltam, hogy ezekre szük
ség lesz, azokat tehát nem hoztam magammal. 1860-
ban az összes magyar indirect adók 49 millióra rúg
tak, 1865-ben csak 37 millióra. Tehát 12 milliónyi 
az apadás. (Fölkiáltások: Tehát szegényedtünk!) 

Ebből látható, hogy ama 6 év, mely választva 
volt, nem roszul volt választva, mint a mely
ben emelkedett volna a vagyonosság Magyaror

szágban, hanem azokban határozottan fogyott. 
Még inkább kitűnik a szegénységi arány és amaz 
évek választásának helyessége akkor, ha a mi jö
vedelmeinket összehasonlítjuk azon jövedelmekkel, 
melyek épen ezen tárgyakból a lajtántuli tartomá
nyokban bejöttek. Azokban nincs apadás, hanem 
valami kevés a növekvés: mert a mint tudatik, a 
birodalomban a pénzkezelés és a nemzetgazdasági 
viszonyok intézése a lehető leghelytelenebb volt ; 
ott bejött ugyanazon tárgyakból százhuz és száz-
harmincz milliónyi összeg, és valami emelkedés 
látható. Én tehát határozottan tagadom, hogy amaz 
évek roszul lettek volna választva, sőt ugy hiszem, 
hogy ha van valakinek kedve hátrább menni a 
kutatásban, akkor oly eredményekre fog találni, 
melyeket nem vágy látni. (Zaj.) 

Bátor vagyok még azt is megjegyezni, hogy 
igen nagy nyomatékot tett t. képviselőtársam arra, 
hogy ez akkora összeg, a melyet el nem viselhe
tünk. Bocsánatot kérek, ez nem állhat. Hogy ha azt 
mondta volna, hogy a mit még ezeken kivül az or
szág az államadósságok terheiből vállaland magára, 
azt nem képes hordani, azt értem; hanem, csak a 
quota terhét, mindenesetre elbírjuk. E tekintetben 
mindenesetre irányadóul annak kell szolgálni, 
hogy Magyarország semmi esetre sem vállal ösz-
szesen többet a quota és államadósságok czime 
alatt, mint a mennyit elviselni képes, és ezt minden 
esetre szem előtt tartotta az országos küldöttség is, 
és meg vagyok győződve, hogy mindkét törvény
javaslat ily elnézéssel van szerkesztve. 

Hogy mi történik, ha háború lesz, azt nem 
' tudom : azon esetben, lehet, aprés nous le deluge; de 
I hogy azt hozzuk fel érvül, hogy azon esetre nem 
J tudjuk a quotát fizetni, azt most el nem fogad-
i hatom. Méltóztassanak egyébiránt figyelmezni arra, 
| hogy ha négyszer, ötször akkora a quota, mint 

csende3 időben, a mit Ghyczy felhozott, akkor 
levén az rendesen 80—90 millió, 360—450millióra 

! emelkednék, a mi mindenesetre roppant nagy 
| összeg. Hogy háború esetén mi fog történni, azt előre 
| nem lehet meghatározni. E g y háború képes min-
; den politikai és soeialis viszonyokat fölforgatni. 

Bátor leszek egy pár szót szólam azon tbzre-
i vételekre, melyeket Tisza Kálmán képviselőtársam 
hozott fel azon munkálatra nézve, mely megtes-

; tesitve ezen törvényjavaslat képében van a ház 
1 elé terjesztve. Azt mondotta a t. képviselő, hogy 
; a kiegyenlítésnek senki sem ellensége. Üdvözlöm 
j ezen nyilatkozatát. Mentül többen irjuk azt alá, 
j annál jobban szeretem; de megengedjen nekem, 
I hogy ha nem tartom helyesnek véleményét. Vannak 
| emberek, kik egyet mondanak szóval, és máskép 
; cselekesznek. Én e kettőt egybevetve, alkotok ma-
j gamnak Ítéletet fölőttök, és aztán, ha meggyőződ-
! tem helyességéről, ítéletem mellett maradok. Em 
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nevet mondok — sajnálom, hogy Tisza képviselő
társam nincs jelen — de méltóztassanak figyel
mezni amaz indítványra, melyet nem régen Mada
rász képviselőtársunk tett, és melyben az volt, hogy 
ő nem óhajt egyátalában semmit közvetlenül el
fogadni az államadósságok terheiből; ö" az ellen is 
tiltakozott, hogy a ház bármit is elfogadjon, hanem 
legyen átalános népszavazás felette. Vajon e mód 
nem olyan-e, mely megsemmisíti a kilátását a ki
egyezésre? Vajon kérem, azt mondani: akarom a 
kiegyezést, de nem akarok semmit fizetni, nem 
akarok semmit tudni róla, ez valósággal fából 
vaskarika-e? {Derültség. Halljuk!) 

Egy mellesleges csapást is tett t. képviselő
társam. A központi bizottság előadóját illetőleg 
én bátor voltam tegnap azt mondani, hogy az ellen
fél kezéből kiragadta a fegyvert és egy csapást 
intézett ellene, és azt mondtam, hogy ez parla
menti fogás. Erre azt mondta t. képviselőtársam, 
hogy nem teszi fel róla, hogy oly vérengző legyen. 
De én meg felteszem azt, hogy minden lehető par
lamenti csapást intéz az ellenfél ellen, és én üdvöz
lök minden olyan csapást, mely megteszi hatását. 
Nevetséget idézett elő a házban a t. képviselő iir 
ezen megjegyzése, de nem fogadhatom ezt el mint 
komoly érvet arra, hogy a 30 percentet el ne fo
gadjam. (Derültség.) 

T. képviselőtársamnak beszédje végén fordult 
elő egy jelenet, melyre, megvallom , fájdalommal 
emlékezem vissza. A ház méltóságával sokkal in
kább megegyezőnek tartanám azt, hogy ha az nem 
történt volna. Nem fátyolt szeretnék rá vetni, de 
valami sokkal vastagabbat, mely e jelenetet örökre 
elborítaná; szeretném, ha ezen falak örekre elné
míthatták volna ama hangokat, láthatlanná tették 
volna ama jelenetet. (Helyeslés a középen. Zaj.) 

Röviden egybefoglalva nézetimet, két alap 
szerintem az , melyen a quotát meg lehet oldani : 
vagy a hozzájárulási viszony, vagy a jövedelmi 
viszony. Akár melyiket veszszük külön vizsgálat 
alá, kitűnik, hogy az eredmény nagyon közel egy
formán jön ki 30percent körül. Nem mondom, hogy 
épen 30 percent: mert a mint emiitettem, a mint 
bővebben kifejtették az előttem szólottak, a szám
adások nem olyanok, a melyekből bizonyos hatá
rozott eredményre lehetne jutni, olyanra, melynek 
tételei kétesek ne volnának. Itt tehát valami sok
kal fontosabb szempont az : a vég megállapodás 
utján a kiegyezés vagy munkájában fontos 
lépést tenni előre, melyet elfogadnak a Lajtán tu l ; 
és megnyughatunk mi; és mint ilyent, mint 
egyezményt, mint alku eredményét, mint a jövő 
fejlemények biztositékát, üdvözlöm és elfogadom. 
{Helyeslés a középen. Szavazzunk! Zaj.) 

Ivánka I m r e : T. ház! Miután valahára sze
rencsém van egy kis csendet élvezni, bátor vagyok 

mindenek előtt megjegyezni azt, hogy nem szán
dékom holmi széles deductiokkal illustrálni állítá
saimat, sem pedig szép, vagy nem szép munkák
nak elkészítése miatt bókokat mondani, hanem 
egyszerűen egy tényt akarok constatálni s néhány 
ellenészrevételt tenni az itt mondottakra. 

Constatálni akarom azon tényt, hogy a t. jobb 
oldal szónokai egytől egyig bebizonyították azt, 
hogy akár hogy számlálnak és akármennyit szám
lálnak, 30%-kot sehogy sem tudtak kisütni. Ezen 
tényt röviden constatálom s hivatkozom leginkább 
Kautz Gyulára, a ki Magyarországon mint nem
zetgazdasági, statistikai auctoritás el van ismerve, 
hogy ő sem bir többet kihozni 28 l/2 °/0-nál. 

Ez érdemben tehát többet nem szólok, hanem 
bátortvagyok még néhány ellenészrevételt tenni. 

Fel volt itt emlitve ismételten, hogy a határ
őrvidék jövedelme nincs felvéve a magyar korona 
országainak jövedelmei közé. Ez ránk nézve, azt 
mondják, előny, mert az, nem tudom miféle, a be
vételnél nagyobb kiadásokat von maga után. Nem 
szólnék e kérdéshez, hanem azt tartom, hogy 
ezen állítás téves: mert, habár a határőrvidék ki
adásai mindenesetre nagyobbak a bevételnél, de 
ezen kiadások a hadikiadások közé sorozvák, tehát 
a közös kiadások közt foi-dulnak elő. A határőrvi
dék jövedelme, mint magyar terület jövedelme, 

! szerintem csak Magyarország javára szolgálhat. 
. Tehát tévesen van kihagyva a magyar jövedel
mek közöl. 

Azt fogják önök mondani: hogy hiszen ezzel 
| magam ellen bizonyitok, mert a magyar jövedel
mek e szerint nagyobbodván, a quota is növek
szik. Politikai szempontból mégis elfogadom, és 

! akkor sem fog a quota 30 %-kra emelkedni; de ne 
feledjék el önök, hogy a határőrvidék összes bevé
tele badi kiadásra — tehát közös költségre — for-
dittatik, és így ezen összes kiadás a quotának Ma
gyarországra eső részéből, mint tiszta magyar 
jövedelem, praeferenter levonandó, és igy a quo-
tára fizetett összeg, tettleg, nem fog nagyobbodni, 
hanem még kisebb fog lenni. 

Ezt azért hozom fel, mert t. barátom Kautz 
Gyula azt méltóztatott az imént mondani, hogy 
íme mily roppant nyereségre teszünk az által szert, 
hogy nekünk a reichsrathban 50 % -nyi befolyásunk 
lesz, és azért csak 30 %-ot fizetünk. (Zaj. Felki
áltások a jobb oldalon: Semmi reichsrath ! A bal ol
dalon: ügy van!) Tehát, ha nem tetszik a reichs
rath szó, legyen delegatiő: hiszen egyre megy! Azt 
nem kell figyelmem kívül hagyni, hogy ha az 
arányról beszélünk, a melynél fogva befolyást 
vindicál magának Magyarország az osztrák és ma
gyar birodalmak ügyeinek elintézésére — kész
akarva mondottam: birodalmak, mert már itt akár 
hányszor hallottam emlittetni: az összes birodalom, 
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a birodalom két fele, a Lajtán túli és inneni rész, ugy 
hogy már confusus leszek, két birodalom-e ez, 
vagy csak e g y , mert énszerintem legalább nem 
egy, hanem kettő — miután a tettleges befolyásra 
lényeges hatása van azon áldozatnak, a melyet 
mindkét rész hoz: bátor vagyok azt ajánlani, hogy 
méltóztassanak egy katonai schematismust kézbe 
venni és méltóztassék összehasonlítani, hogy mind 
békében, mind háború idején Magyarország, ide 
értve a határőrvidéket is, aránylag több katonát 
és erőt állit ki ő felsége többi országai- és tarto
mányainál ; és akkor azt fogják találni, hogy talán 
nem oly méltánytalan azon nagyobb praetensio, 
a melyet a miniszter urak a magyar birodalom ne
vében a közös ügyekre igénybe vesznek. 

Ismét azt fogja talán valaki mondani, hogy 
magam ellen beszélek, s hogy ez ellenkezésben áll 
azzal, a mit annak idejében a 15-ös és 67-es bizott
ságban állítottam. Pedig az most is bizonyosan áll 
előttem, és senki sem fogja velem megértetni, hogy 
az átalános védrendszer behozatala után nem 
fog elérkezni azon idő, midőn ezen argumen
tumot a lajtántuliak ellenünk fogják felhasználni, 
azaz azt fogják mondani, hogy ha most már egy
formán katonáskodunk, de mi csak 30 %-ot 
fizetünk, miként kívánhatjuk, hogy 50 %-nyi 
sulylyal bírjunk? mert a jövő mindenesetre materi
alis érdekekből fejlődik, és ezen irány Európa-
szerte mindinkább terjed. 

Ez volt azon indok, mely engem azóta, hogy 
a politikával foglalkozom, ezen és nem tisztán a 
katonai téren, mindig arra késztetett és mindig azon 
meggyőződést érlelte bennem, hogy az egyedüli 
helyes államforma Magyarország és ő felsége többi 
országai s tartományai közt más, mint a puszta szá
raz personal unió nem lehet, mikor azután mind
ezen ilyes kérdések eo ipso megszűnnének. [Helyes
lés a bal oldalon.) 

Bethlen Farkas tisztelt barátom Ghyczy Kálmán 
t. barátom előadására, hol ő azt említette, hogy az 
adót bruttó kellene aránykulcsul felvenni, ha jól 
értettem azt mondotta — mert zaj volt — hogy ez 
azért nem lehetséges, mert nem lehet elkülöníteni, 
mennyi a kiadás az egyik, mennyi a másik részről. 
Arra vagyok bátor figyelmeztetni Bethlen Farkas t. 
barátomat,hogy ő ezzel Ghyczy Kálmán barátomnak 
nem méltóztatott felelni semmit sem, mert hiszen ő is 
azt mondotta, hogy nem lehet a kiadásokat ponto
san elválasztani, mert az az egyes államok gazdálko
dásától függ, hogy mennyi a kiadás itt vagy ott. 

Én bízom igen t. pénzügyőrünkben, hogy sok
kal jobban fog gazdálkodni, mint a Lajtán túl ed
dig gazdálkodtak, és jobban fog budgetjével kijönni? 
mint azzal eddig kijöttek ; de ebből nem következik 
az, hogy mert meggazdálkodunk valamit, azzal már 
most szaladjunk át a Lajtán túlra és adjuk oda 

azoknak, hanem az, hogy hasznositsuk saját ja
vunkra. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Azt méltóztatott mondani Kautz Gyula t. ba
rátom, hogy egyrészt azt állítják, hogy minket az 

] adó túlságosan terhel, és másrészt azt akarják bi-
| zonyitani, hogy nem elég adót fizetünk, és mégis 
nagyobb befolyást kívánunk. Legalább ilyesmit 
méltóztatott mondani, nem birtam egészen megér
teni. (Zaj. Elnök csenget.) Annyi bizonyos, hogy ha 
sok adót fizettünk, azt nem önmagunk vetettük ki 
magunkra; és épen Lónyay t. pénzügyminiszter 
urnák jelent meg egy igen jeles munkája, ha nem 
csalódom, a „Budapesti Szemléd-ben, hol fényesen 
bebizonyitja, hogy az adó oly súly os, hogy azt már 
nem bírjuk fizetni jövedelmeinkből, hanem kény
telenek vagyunk tőkénkhez nyúlni, és hogy az 
adót azért executio utján kellett behajtani^, épen 
mert már a tőkét is megtámadta: és most önök még
is azt állítják, hogy igazságos az adó-arány aquota 
elvállalására! 

Ezen következtetést valóban nem tudom meg
érteni. 

Hasonlókép nem tudom megérteni Kemény 
Gábor t. barátom azon következtetését: hogy ime 

| az indirect adó Magyarországban folytonosan csök
kent, de Ausztriában növekedett; ergo mégis 30 
percentet, tehát nagyobb terhet vállaljunk, mint a 
mely minket igazságos arány szerint megilletne. 

Tisztelt barátom Kautz Gyula arra is hivat
kozott, hogy ha nem tudnánk egymással megegyez
ni, nem maradna egyéb hátra, mint hogy ő felsé
géhez, a közös fejedelemhez forduljunk, hogy 6' 
mint igazságos arbiter döntsön közöttünk. Ezt az 
1867. 12. t. ez. is igy rendeli. Már miután épen 
Kautz Gyula képviselőtársunk mondotta azt, hogy 
bárhogy számol is, nem süthet ki „többet 28 V2 per
centnél Magyarországra és 71 % percentet Ausztriá
ra": én annyira bizom ő felségének igazságszereteté
ben, hogy meg vagyok győződve, miszerint ő felsége 
mint igazságos arbiter semmi esetre sem fog más
ként dönteni, mint hogy legfeljebb egy fél percent
tel fizetnénk többet, mint azt t. barátom Ghyczy 
Kálmán hozta indítványba, nem pedig 30 percentet, 
a mint most követeltetik. 

Még Kemény Gábor báró előadására vagyok 
bátor egy észrevételt tenni. 

Tisztelt barátom azt mondotta, hogy nem fog
hatja meg, honnan vehette Ghyczy Kálmán kép
viselőtársunk ama 28 percentet kitüntető adato
kat : hiszen szerinte „nem meríthette azon adatok
ból, melyek az országos küldöttség elé terjesztettek; 
csupán egy adatból merítette, abból, melyet a né
metpénzügyminiszter terjesztett elő". Én a némete
ket igen óvatos és okos embereknek ismervén, csak 
nem tehetem fel Becke báróról, hogy oly adatot 
szolgáltatott volna a magyar küldöttség kezére, 



CLXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 4. 1867.) 281 

mely a németeknek hátrányára lehetne. Ha mind- Pártolom Ghyezy Kálmán képviselőtársunk 
amellett átadta azon adatot, mely ellene bizonyít, inditványát. {Helyeslés a bal oldalon.) 
az előttem azon adatnak annál nagyobb hitelessé- E l n ö k : Holnap 10 órakor folytatjuk a tár-
get kölcsönöz. j gyalást. 

Ezek azon észrevételek, melyeket előadni kö- i 
telességemnek ismertem. j Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

CLXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867 deczember 4 én 

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 : Bemutat ta tnak : id. Kossuth Lajos megbízó levele; Kiss Antal panasza Meskó Sámuel polgármester ellen ; 
Szafkovies Velki Júliáé Ilykovics János plébános el len; Asboth Lajos honvéd tábornok kérvénye nyugdíjért ; Pontos Ferencz 
1848 /9-bel i szolgálmányai megtérí téséért ; Felső-Fehérmegyéé vasúti ügyben; Czehovszki Leóé lengyelek honfiusitása és segélyzóse 
i r á n t ; Szegilang községé úrbéri ügyben ; Bernald Dénes és társai panasza a marosvásárhelyi tanács ellen ; Szilágyi Lajosné kérvénye 
kegydija fölemelése és 1849-bel i kárai megtéritéseért. Szavazás hat naplóbirálóra és egy jegyzőre. A kormány felel Perczel Mór és 
társai interpellatiójára. A hányadi törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly. Név szerinti szavazás a törvényjavaslat első' sza
kaszára. 

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

Az ülés kezdődik d. e. lO1/^ órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét ugyanazon jegyző ur fogja vezetni, ki 
tegnap, a szólani kívánók neveit szintén. A múlt 
ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

'BádiCS Ákos j e g y z ő (olvassa a deczember 
S-kán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Sz. kir. Pécs városa központi vá
lasztmánya beküldte az ott képviselővé választott 
id. Kossuth Lajos megbízó levelét.' (Éljenzés a 
bal oldalon.) Az állandó igazoló bizottságnak fog 
kiadatni. 

Kiss Antal nyíregyházi lakos az ottani polgár
mester Meskó Sámuel által gyakorolt törvénytelen 
eljárásokat megszüntetni kéri. 

Szafkovies Velki Júlia borsodmegyei Rakocza 
községi plébános, Ilykovics János ellen inditott 
keresetét elintéztetni kéri. 

Asbóth Lajos volt honvédtábornok s akadé
miai tag lefoglalt nyugdiját folyóvá tétetni kéri. 

Pontos Ferencz nagykárolyi gombkötő a 
magyar hadsereg részére 1848/9-ben kiszolgáltatott 

KÉPV H. NAPLÓ. 1 8 6 % . V. 

munkáiért 1492 frt és 9 krnyi hátralevő követelé
sét kifizettetni kéri. 

Felső-Fehérmegye közönsége a nagyvárad
kolozsvár-brassói vasút tárgyában a brassói ke
reskedelmi kamra által benyújtott előterjesztést 
figyelembe vétetni kéri, 

CzechovskiLeo, volt honvédezredes, lengyel
országi lakos, az 1848-ik évi magyar önvédelmi 
harezban szolgált lengyelek magyar honfiusitását 
kimondatni, és mint volt honvédeket évenkinti se-
gélydijban részesittetni kéri. 

Szegilang, zemplénmegyei község lakosai a 
földesúr által követelt úrbéri tartozások és szolgál-
mányok megszüntetéseért folyamodnak. 

Bernáld Dénes alsó-csernátoni lakos és 22 
községbeli számos érdektársai kérik a marosvásár
helyi községtanács által túlságosan fölemelt hid-
és vásárvám leszállítását, valamint a vidékről ér
kezők iránti erőszakoskodó bánásmód megszün
tetését. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Jókai Mór: Tisztelt képviselőház! Fel va
gyok szólítva egy folyamodás átadására. Egyike 
ez azon folyamodásoknak, melyek számtalanszor 
megfordultak a t. ház asztalán, melyben tönkre 
jutott, koldussá lett hazafiak kérik káraiknak eny-

36 
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hitesét, oly károk enyhítését, melyeket a haza vé
delmében szenvedtek, s szenvednek mindekkorik'. 
Nem tehetem, hogy midő'n ezen folyamodást a t. 
ház asztalára leteszem, azon reményemet ne fejez
zem ki, miszerint azon időben, midőn hazánk ké
pesítve lesz saját sebeinek megorvoslására, hasonló 
folyamodásokat tekintetben és méltánylásban fog 
részesíteni. [Helyeslés. Beadja özv. Szilágyi Lajosné 
kérvényét.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog uta
síttatni. 

Czélszerünek találja-e a t. ház, hogy mielőtt 
a napirenden levő tanácskozások megkezdődnének, 
a hat naplóbirálóra és egy jegyzőre a szavazati 
jegyek beadassanak *? (Szavazzunk!) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, kik egienkint beadják szavazata ik a \) 

E i n ö k : Á hat naplóbirálóra és egv jegy
zőre beadott szavazatokat a jegyző urak össze fogják 
számítani és az eredmény a legközelebbi ülésben 
közhírré fog tétetni. 

Most a hányadi törvényjavaslat feletti tár
gyalás fog folytattatni 

Zsedényi Ede : T. ház! Meg fogják en
gedni, hogy ezen nagy fontosságú politikai viták 
küszöbén, én, mint a magyar törvényhozás legré
gibb tagjainak egyike, egy forró kívánságnak 
rövid kifejezését adjam. Tiszteltem és tisztelem a 
vélemény és vitatkozás szabadságát. Elfogadom 
azt minden következésében. Tudom és tapasztal
tam, hogy azok közt nem örvendetesnek is kell 
lenni; de soha okom nem volt panaszkodni a szó
lók élességei ellen. Miért? Mert azon kölcsönös 
vélemény-harczokban el nem tévesztők soha a 
szükséges határvonalt: meg nem támadni az ellen-
véleményüeket tetteik s véleményeik miatt; de meg
támadni őket véleményeikben és tetteikben. Aleg--
tisztább fők. a legerényesebb emberek hazánk po
litikai és anyagi ügyeinek terén oly valamit 
javasolhatnak, mit más véleminyüek a hazára nézve 
károsnak tartanak, és azt meggyőződésök szerint 
kimondani igenis hazafiúi kötelességök. De ha ezt 
szemrehányás és gyanúsítás nélkül kimondani 
nem lehetne, akkor vége lenne minden érdekes 
politikai vitatkozás lehetőségének. (Helyeslés.) Po
litikai érettségünk bizonyítványa semmiben sem 
állittathatik ki fényesebben, mint tiszteletben min
den meggyőződés és minden véleményárnyéklat 
iránt, de egyszersmind gondos óvakodásban min
den gyanusit6atástól. (Helyeslés.) Mert hiszen par
lamenti férfi hite nem lehet az, hogv a meggyőző
dés szentsége csak addig érdemel tiszteletet, míg 
az eszmék azon rendét követi, mely saját agyve
lejében létezik, ha pedig attól eltér, már személyes 
érdekek szószólója. Tehát vitatkozásunk loyalitá-
sának egyik fő föltétele azon kölcsönös meggy ő- J 

ződés, hogy mi, kik itt e teremben mint nemzet
képviselők ülünk, bár különböző párt emberei, de 
mindenekelőtt fiai vagyunk ugyanazon egy sze
retett hazának, kik előtt minden egyébnél, minden 
személyes érdeknél fontosabb és szentebb hazánk 
alkotmányos jólléte és azon épülő boldogsága és 
nyugalma. Kivánatom tehát csak az, hogy ellen
véleménynyel szemközt mindig érintett meggyő
ződésből induljunk ki, soha el nem felejtvén, 
hogy ezen orgzággyülési vitatkozásoknakv*négy 
fő czélja: az igazság kitüntése hazánk javára ; ezt 
pedig máskép soha elérni nem lehet. (Helyeslés.) 

Már most a napirenden levő tárgyra áttérve, 
tisztelem azon meggyőződést, melylyel Komárom 
és Debreezen városának t. képviselői a központi bi
zottság által javasolt arányt hazánk érdekeire 
nézve károsnak nyilvánítják; de mindenekelőtt 
figyelmeztetem arra, hogy a világon nincs olyan 
alku, melyet absolut értelemben átalánosan hasz-
nosnak lehetne mondani, a mennyiben értékét 
azon viszonyok határozzák el, melyek közt, melyek 
miatt megköttetett. Ha ez igy van, és máskép 
nem is lehet, a jelen alkut is nem csak a statisti-
kai adatok nyomán, de azon egész összefüggésben 
kell méltányolni, mely a létező viszonyok mivol
tában keresi kellő magyarázatát. 

Komárom városának érdemes képviselője nem 
tagadhatja, hogy ő felsége mint közös fejedelem 
a közös ügyek fölötti intézkedés absolut jogát 
megosztván osztrák tartományainak képviseletével, 
ez Magyarországot is arra kényszeríti, hogy az al
kotmányosság törvényei szerint a birodalmi ta
nácscsal egyetértve a szükséges tüzetességgel for
mulázza a közös ügyek mivoltát, mely félrema-
gy arázhatlan alakban eddig kifejezve nem volt, 
és egyetértőleg állapítsa meg azon arányt is. mely 
szerint a közös költségek meo"osztandók. 

Ezen alku, igaz, lehetséges, mint Ivánka kép
viselőtársunk emiitette, ő felségi hatalmi szava által 
is : de megnyugtató csak akkor lesz, ha mind a 
két ország szabad akarattal hoz zájárul; ezt pedig 
reményleni csak akkor lehet, ha ugy, mint Komá
rom város t. képviselője is említette, egyik ország 
sem törekszik saját terhein a más ik ország rovására 
könnyíteni. (Helyeslés.) 

Ezen nézetpől indult ki az országos küldött
ség is, midő'n a megosztás alapjául elfogadta azon 
arányt, mely sze nt a magyar korona országai a 
hat évre elkészített zárszámlák adatainak átlaga 
szerint az állami központi kiadásokhoz tényleg 
járultak. 

De mind az egyik, mind a másik küldöttség 
minden tagja, maga Komárom város érdemes 
képviselője is elismerte, hogy ezen számlák hiá
nyosak és igy egyszer 25 százalékú, másszor 27 
százalékú, sőt harmadszor 29 százalékú arányt 
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hoztak k i ; a birodalmi tanács küldöttsége pedig 
ezt alapul elfogadni nem akarta, hanem ajánlotta 
a kivetett közvetlen adók mennyiségét, mely eset
ben az arány 36-ra rúgott volna. 

Utoljára és nagy nehezen — mint ezt az or
szágos küldöttség minden tagja elfogja ismerni — 
a két pénzügyi minisztérium előterjesztésére mind
két küldöttségfmegnyugodott a 30 százalékban: 
és pedig országos küldöttségünk miért? Egyenesen 
kimondja jelentésében : azon remény fejében, hogy 
mind a többi függőben levő kérdések egész össze
gükben az 1867. 12. törvényczikk értelmében 
kedvező megoldást nyerjenek, és mind ez által, 
mind a visszanyert önkormányzat által emelkedni 
fog a nemzet anyagi ereje . . . 

P a t a y I s v á n : Nem kell gráczia! 
Zsedényi E d e : . . . . azon tiz év alatt, melyre 

az arány megállapittatik. 
Maga az országos küldöttség átlátta azon állás 

sajátságát, melybe hazánk helyeztetnék, ha nem 
sikerülvén ily barátságos utón az alku. ő felsége 
mintegy erőszakolva lenne kimondani határozatát 
oly tárgyak felett, melyek elhatározására csak
ugyan minden alkotmányos országban csak is a 
két országnak népképviselete lehet feljogosítva. 
Kimondotta világosan az okot, miért: hogy t. i. 
elősegítse az egyesülést; és igy a 30 percent arányt 
nem egyedül statistikai adatokra vagy a főszámvevő
ség számadására építette, sőt maga az országos kül-
döttségugy,mintKomárom érdemesképviselője, elis
merték ezen számlák hiányait. Elmondották igenis, 
hogy az értékpapírok után mint jövedelmi adók fize
tett nagy tömegek kihagyattak azon összegekből, 
melyekkel járultak a központi kiadásokhoz az 
osztrák tartományok; mondották, hogy azon 
országokban, melyeket vámvonalok nem válasz
tanak el egymástol, nem is határozhatni meg, va
jon az osztrák ipar adóját nem fizeti-e a fogyasztó 
Magyarország, miként a bécsi bnzakereskedö 
mennyiben járul azon földadóhoz, melyet Magyar
ország fizet. Tehát egy szóval azon közvetett és 
közvetlen adókon kivül vannak más tényezők, 
melyeket számokban nem lehet kifejezni, de me
lyeket tekintetbe venni okvetlen szükséges. 

Azon számadás iránt tehát, melyet Komárom 
város érdemes képviselője a közvetett és közvetlen 
adókból folyó bruttó bevételre épít, nekem se a 
szám szerinti helyessége, se az ellen kifogásom 
nincsen, hogy a közvetett adókat az adófizetési ké
pesség igeni: egyik leghívebb mértékének tartani 
lehet. Megengedem, sőt magam is azt tartom, hogy 
ezen adatok elegendők azon meggyőződés meg
szerzésére, hogy a lajtántuliak sokkal több, sokkal 
jelentékenyebb jövedelmi forrásokról rendelkez
nek, mint a magyarországi lakosok; és igy, midőn 
talán — tegyük fel — hogy a közös költségek mint

egy 85 millióra rúgnak és a S0 percent és arány'sze-
rint Magyarország lakói 25 V2 millióval járulnak 
hozzá és igy a magyar korona országai, Dalmatiát is 
ideértve, 14'/2 millió lakosainak mindegyike 1 frt 
75 krt fizet, akkor, azt hiszem, hogy sokkal keve
sebb megeró'tetéssel fog a lajtántuli 20 millió 
lakosok mindegyike azon 59 '/2 millió forintnyi 
arány szerinti sommá után 2 frt 95 krt fizetni, aza& 
1 frt 20 krral többet, mint mi, mert sokkal több-
jövedelmi forrásai vannak. Hanem azt az egyet 
továbbá is vitatom , hogy azon adatok melyeket 
Komárom érdemes képviselője előadott, nem kire-
kesztőleg olyanok, melyeket kizárólag ezen kérdés 
megoldásánál tekintetbe lehet venni. 

Van egy magasabb szempont, mint az, mely 
a hozzájárulást statistikai adatok szerint javasolja, t. 
i., hogyha ezen alkut visszautasítjuk, vagy Komá
rom városa képviselőjének indítványát elfogadjuk, 
ez oly következésekkel volna egybekötve, melyek 
hazánk szellemi és anyagi jóllétét tán sokkal in
kább veszélyeztetik, mint azon áldozat, mely ezen 
30°/0-nyi arány elfogadásával van összekötve. 
És ha mi ezt nem siettetjük, ha ezen kibékü
lést mindig hátrább és hátrább toljuk, nemzetünk 
nem fog azon jótéteményekben azonnal részesülni, 
melyek ugyanezen kibékülés következményei. Erre 
nézve egyet emlitek, a mi itt elő nem hozatott. A 
64-iki számlák szerint a magyar korona országaira, 
Dalmatiát is ideértve, az összes bevételek minden 
pótadóval együtt 145 és fél milliót tesznek. Ezen 
sommából marad valószinüleg— nem lehet itt bizo
nyos számitást tenni, de valószínű számítás szerint — 
az. országban vagy abba visszaszivárog 94 — 95 
millió, tehát az ország határán végleg tuímegyen 
körülbelül 50 millió. Abbantalálom én elszegényedé
sünk egyik fő okát, hogy annyi pénzmennyiség 
mintegy kivándorol hazánkból visszatérítés nélkül; 
és hogy ezt'kicsibejvenni nem lehet, a kis Hollandia 
és nagy Anglia példájára hivatkozom, hol a nép 
azért, mert minden pénz az országban marad, 10-szer 
annyi adót fizethet, mint ott, hol a pénz rendesen 
kivándorol az országból. 

Már ha a kibékülést, mely folyamatban van, 
| minél előbb végrehajthatjuk, akkor azonnal 20 mil
lióval több azon pénzmennyiség, mely az ország
iján marad, mert azon 29 millión kivül, a melyet 
tán az államadósságok fejében fizethetünk, a fize
tett adómennyiségnek többi összege itt marad az 
országban, és ez oly előny, a melyet csak az által 
szerzünk meg az országnak, ha a kibékülés azon
nal végrehajtathatik. 

Kiki vessen számot magával és gondolja meg-
komolyan, midőn az alkut visszautasítja, vagy pe
dig oly föltételeket szab, melyeket teljesíteni nem 
lehet, fog-e hazánk állapota javulni vagy nem. Eri 

! azt tartom, hogy igenis, ha elfogadjuk az alkat, nem-
36* 
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cetünk minden tekintetben, fó'leg biztosított önkor
mányzata által többet nyer, mintha azt visszauta
sítjuk: azért a központi bizottság véleményét párto
lom. (Eénk helyeslés a középen.) 

E l n ö k ; Mielőtt a napirenden levő tárgy felett 
a tanácskozások folytattatnának, miniszterelnök úr 
kíván szóllani. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
képviselőház! (Halljuk! Halljuk!) Mindenekelőtt 
engedelmet tartozom kérni, hogy a tanácskozások 
folyamát vagyok kénytelen megszakítani; de csak 
azon esetre teszem ezt, ha a t. ház engem erre elő 
leg fölhatalmaz. (Halijuk! Halljuk!) 

Zala-Egerszeg t. képviselője saját és társai ne
vében egy interpellatiot intézett hozzám tegnap, 
mint honvédelmi miniszterhez. 

A t. képviselő úr interpellatioját, mint ez jo
gában volt, különböző okokkal támogatta. De meg
vagyok győződve, hogy se a t. ház, se a t. kép
viselő úr nem fogja azt várni, hogy én most a kor
mány nevében a felhozott indokok taglalásába bo
csátkozzam. Erre nézve fentartom magamnak azon 
jogot,hogy a kormány nézeteit annak idejében kifejt
hessem, és azt reménylem, mind a t. képviselőház, 
mind pedig a t. képviselő úr meg lesz azzal elégedve, 
ha jelenleg csupán csak magára a kérdésre vála
szolok. 

A kérdés bárom pontban foglalható össze: 
1-Ör szándékozik-e a kormány átalában a védrend-

szer és a honvédelmi rendszer átalakitása és meg
állapítása iránt javaslatot terjeszteni a ház elé?2-or 
mi módon kivánja ezt tenni? és 3-or gondolja-e, 
hogy ezt még ezen év folytán teheti ? 

A mi az elsőt illeti, bátor vagyok válaszolni, 
hogy a kormány mélyen át van hatva a honvédelmi 
rendszer átalakításának és végképeni megállapí
tásának szükségéről, és ennek következtében köte
lességének fogja tartani e tekintetben törvényjavas
latot terjeszteni a t. ház elé. 

A mi a módot illeti, a kormány igen természe
tesen csak azon módot követendi, a melyet a t. 
képviselő úr is idézett, t. i. azt, mely a 12-ik törvény-
cz. 13-ik szakaszában van megemlítve, mely azt 
mondja, hogy midőn a honvédelem átalakításáról 
és megállapításáról lesz szó, a két minisztérium 
előleges egyetértés utján egyforma fő elvekből ki
induló javaslatot fog terjeszteni a két törvényho
zás .elé. Miután azonban ezen mód szerint előleges 
bizottságok nem fognának kiküldetni, és a mi
nisztériumnak érdekében van, hogy eredményt ér
hessen el, mentül inkább ismernie a különböző né
zeteket : azért egyszersmind van szerencsém kinyi
latkoztatni, hogy én bátor leszek a háznak azon 
t. tagjait, a kikről felteszem, hogy e tárgygyal 
már eddig is foglalatoskodtak, fölkérni, hogy né

zeteiket velem közölni és nekem e téren gyakor
lati tanácsokat adni szíveskedjenek. 

A mi a harmadik kérdést illeti, hogy még az 
idén terjeszthet-e a kormány ily javalatot a ház 
elé ? erre nézve — mivel soha sem szoktam Ígérni 
olyant,mit megtartani nem tudnék,akár magam,akár 
a kormány nevében — kénytelen vagyok kijelen
teni, hogy a kormány nem Ígérheti ugyan, hogy 
még az idén veszi föl e tárgyat ; de igenis igéri azt, 
hogy a lehető legrövidebb idő alatt, t. i. a mint az 
előmunkálatok annyira haladnak, hogy ezt megte
hesse, javaslatát a t. ház elé fogja terjeszteni, min
den esetre pedig még ezen ülésszak alatt. (Tetszés.) 
Óhajtom ezt minél előbb megtehetni; csak egyre 
nem kötelezhetem a kormányt, arra, hogy ily nagy 
fontosságú és messze kiható kérdésben négy hét alatt 
tegyen előterjesztést, a mi bizonyosan a czélnak 
sem felelne meg. (Helyeslés.) 

P e r c z e l Mór : Miután az interpellatiot nem 
csak a magam, hanem több képviselő bajnoktár
sam nevében és egyetértésével adtam be, nem volna 
hozzám illő, hogy az ezen fontos tárgyban adott 
feleletre most nyilatkozzam. Talán közelebb, ha 
erre nézve képviselőtársaimmal véleményeinket 
kicseréltük, ki fogom jelenthetni, mennyiben elé
gített ki a miniszter úr válasza. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Már most folytatjuk a napirenden 
levő kérdés fölötti tárgyalást. 

GubodySándor (aszószékről): T .ház ! (Zaj.) 
A hányad megállapítása érdekében eddig hallott 
vitatkozásokból azon meggyőződésre jutottam,hogy 
minek utána magok a 30 % quota championjai is 
érezték, hogy e tekintetben a hideg számtan segítsé
gére nem támaszkodhatnak, más meginditóbb ér
vekhez nyúltak, hogy elhitessék a t. képviselőház
zal, hogy a Ghyczy Kálmán t. képviselőtársunk 
által ajánlott 2 8 % quotán felül 30-at kellelfogad
nunk. Némelyek félelemből a jövőre nézve, néme
lyek vérmes reményekből a jövő iránt, némelyek 
a lajtántuliak iránti könyörületességből, gene-
rositasból, némelyek pedig politikai okokból kí
vánják, hogy fogadjuk el a 30 %-kot. 

Én a t. háznak engedelmével igyekszem — 
a mennyire lehet — kimutatni azt, hogy a 30, sőt 
28 quotán alul is van olyan quota, mely szigorúan 
absolute véve egyedül igazságos ; valamint igyek
szem kifejteni azt is, hogy miképen emelkedett 
apródonkint a quota-szám 30 %-ra. A magyar 
korona országai alatt lévő országok a bécsi állam-
számvevői hivatal által 1860-tól 1865. évekre 
készített és az illető minisztérium által mindkét 
küldöttséggel hivatalosan közlött zárszámadások 
átlaga szerint a nettó jövedelemből a birodalom 
közös pénztárába 25, a német és szláv tartományok 
pedig 75 °/0-ot szolgáltattak be. Ez tisztán áll. 
Ugyanazon 1864—65. években befolyt bruttó jö-
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védelmekből pedig a magyar koronaországok
ból beszedetett 28 %, a lajtántuli tartományok
ból pedig 72 °/0. Fölfogásom szerint itt az 
az első kérdés, vajon azon, a törvényben . meg
határozott közös költségek fedezéséhez j árulásra 
vonatkozólag a nettó vagy bruttó bevételek aránya 
fogadtassék-e el basisul? 

Ha tisztán állana mind a két fél részéről a 
bruttó jövedelmekből kiadott, beszedési, kezelési és 
más költségeknek aránya, akkor természetesen 
mindegy volna, akár a bruttó, akár a nettó jöve
delmet vennők alapul: mert szám szerint ki lenne 
mutatható, hogy ha például az egyik fél 10-et vett 
be, a másik 20-at, s az egyik kettőt, a másik 
4-et költött el a beszedésre, kezelésre s más ki
adásokra, nettó jövedelem maradván az egyik 
félnél 8, a másiknál 16, az arány nem vál
toznék. De mivel ez nem igy áll — az okokat 
nem akarom feszegetni miért — s tagadhatatlan, 
hogy a magyar korona országai sokkal több ki
adási terhekben részesültek a bruttó jövedelemből 
mint a tul a lajtaiak: az én meggyőződésem sze
rint inkább a nettó, mint a bruttó jövedelem aránya 
vállalható el alapul,nem azért, mert kevesebb, hanem 
mert igazságosabb.Ugyanis aköltségvetés, légy en az 
magán ember, család vagy egy nemzetnek költség
vetése, a közös költségeinek fedezése érdekében csak 
a tiszta jövedelem eruálása és constatállása után 
tehető meg. Miután eddig is a tiszta jövedelmet 
kellett a közös költséget fedezésére beszolgáltatni, 
s ezután is azokat a tiszta jövedelemből kell fedez
ni : nem az a kérdés, hogy Magyarország és a laj
tántuli tartományok adózóira mily teher háram
lóit azon bruto jövedelemből, hanem mennyi 
fordíttatott abból a had- és külügy költségeinek fe
dezésére, melyhez járulnunk kötelességünk ; és én 
csak annyiba járulhatok Grhyczy Kálmán barátom 
azon javaslatához, hogy a bruttó jövedelemből 
eruált mennyiség használtassák alapul a quota eru-
álására, a mennyiben csupán a bruttó bevétel azon 
összeg, mely a zárszámlákból világos, s annak hi
telessége kétségbe nem vonatott, a nettóra nézve 
pedig oly kételyek vannak, melyek iránt tisztában 
nem lehetünk. 

Másik és fontosabb kérdés az, hogy a nettó 
bevételek hat évi átlagából kiszámított 25 percenten 
felül a közös költségek fedezéséhez többel járul
hatunk-e ? Absolut szigorú igazság szerint — ismét
lem — nekünk nem volna szabad. Ennyit elvállalni 
törvényben gyökerezett kötelezettségünk, a nagy-
lelküsködést pedig tiltja szomorú anyagi helyze
tünk. 

E n ezen meggyőződésemre épen a kül
döttség eljárási munkálataiból jöttem. Nevezetesen 

tisztán áll, hogy mind azon hivatalos adatok és 
számitások az osztrákfő államszámvevőség bureaui-
ból kerültek ki, a bécsi minisztériumtól ajánlva, 
az ő kivánságukra fogadtattak el mindkét küldött
ség által; ennél fogva az osztrákok részéről ezek 
ellen kifogást tenni a leggyöngédebb kitétellel is 
némi következetlenség. Az igaz, sokan vannak 
nem csak a lajtántuliak, hanem magyarok közül 
is, kik azt mondják, hogy azon számitások hi
básak, sőt maga a tisztelt küldöttség bizottsága is 
azt állítja, hogy azon hivatalos adatok hibásak ; 
azokon későbben változtatások történtek, melye
ket el kell fogadnunk, mert a számadások későbbi 
figyelmes megvizsgálása után kitüut, hogy téve
désből, vagy az idő rövidsége miatti elhamarko-
dásból, vagy az osztrák kormány és Isten tudja 
mi okból? abban oly tételek foglaltatnak, melyek 
önmagok az előterjesztők által Magyarország elő
nyére, s ez által az osztrák tartományok hátrá
nyára irattfik be. T. képviselőház! ez, az igaz, hogy 
látszólag tekintetbe veendő; de vizsgáljuk meg, h a 
vajon figyelmet érdemeltek-e azok, és vajon azon 
alapon lehetne-e a t. küldöttségnek a 25%-nyi 
quotához még 5 %"h:ot adni vagyis 30 %-kot el
vállalni, és még inkább annak örvendeni, hogy abba 
az osztrák küldöttség is beleegyezett. Azon változ
tatások és kiigazgatások csak azon esetben lehet
tek volna elfogadhatók, ha a t. bizottság, mielőtt a 
qrrota erualásához fogott, az előterjesztett bevéte-
teleket s kiadásokat, melyeket mind ez ideig — kizá
rólag — maga kezelt folyton, mint az angolok 
és skótok tették, midőn Skóczia Angolországba 
bekebeleztetett, pontonkint, tételenkint szigorúan 
megvizsgálván, a priori önmagok felfedezése kö
vetkeztében a hibákat kiigazitván, mind a kül
döttséget, mind a nemzetet megnyugtatták volna 
annak helyes voltáról; de még akkor is na
gyon rá illenék a gens hungarára a generosa 
epitheton, midőn tőlünk a felelős minisztérium 
azt kívánja, sőt már a küldöttség előleges jóváha
gyás reményében el is határozta, hogy egy 30-as 
quotát vállaljunk — mert, kérem, ennek gene-
rositáson kívül semmi reális alapja nincs. 

A ki nem hiszi, hallgassa meg a 6-ik ülés jegy
zőkönyvében olvasható következő sorokat: „Oly 
időszakból származnak ezen hivatalosan közlött ki
mutatások, mely alatt a hatalom feltétlenül rendel
kezett az ország vagyoni erejével a közterhek ki
vetésében, az állam rendkívüli mértékben növeke
dett és szorult pénzviszonyai voltak minden egye
bek felett irányadók. Behajtatott és beszolgáltatott 
mindaz , mi kényszereszközök alkalmazásával be 
volt hajtható." És ismét más helyütt: „Meg vagyunk 
győződve, hogy senki által sem fogunk vádoltatni, 
azzal, hogy Magyarország népein ő felsége többi or
szágai rovására kívánnánk könnyíteni, a mennyi-
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ben a magyar korona országai a közterheket illető
leg azon időszakban, melyről a hivatalos kimuta
tások szólanak, nem csak kíméletben nem részesül
tek ő felsége többi országai felett, sőt vagyoni 
erőnkhöz képest tul voltunk terhelve." 

Midőn, ismétlem, ily nagyon is való nyilatko
zat után tőlünk a t. küldöttség és a t. minisztérium 
azt kivánja, hogy a 25-ös quota felett még 5 és így 
30 as quotát vállaljunk el, lehet-e annak egyéb 
alapja, mint nagylelkűsködés ? És valósággal, hogy 
ha a lajtántuliakban a legkisebb szikrája pislog az 
igazságszeretetnek és méltányosságnak, és nem a kö
rülmények kényszerűsége, hanem az elválhatatlan-
ság és az abból logice folyó folytonos jó viszony 
szükségességének érzete vezette volna őket ezen 
kiegyezés terén, a 25-ös quotára meg kellett vol
na nyugodniok, mint feljebb mondtam, tehát a 
quota kidolgozását minden tételek és számitások 
megvizsgálásának kellett volna megelőzni; de mi
vel ezt a küldöttség tenni elmulasztotta — és miért ? 
ismét nagylelkűségből, mit ezen passus: „A kül
döttségnek nem volt feladata követeléseket támasz
tani a múltra nézve, s nem vélte vizsgálandónak^ 
vajon az érintett zárszámlák egyes bevételei és 
kiadási tételei valóban közöseknek volnának-e tekin
tendők," stb. az eleibe terjesztett kimutatásokat, 
mint változatlan basist a küldöttség elfogadván , 
Magyarország ok nélküli tulterheltetésére a 25 
percentes eltérés helyben nem hagyható. 

Mind a mellett a mi küldöttségünk az osztrák 
küldöttség válaszirata következtében, melyben a ki
mutatások állítólagos hibái feszegettettek — propter 
bonum pacis —• beereszkedett azon hibás tételek 
és számitások kutatásába. Ezen munkával a t. kül
döttség megbízott egy magyar szakértőt, ki vizsgá
lódásai és nyomozásai eredményét a t. küldöttséggel 
közölvén, a változtatott zárszámitásoknál két lé
nyeges eltérést mutatott fel. 

Egyik a lombárdvelenczei királyság rovására át
íratott azon kiadás, mely az ott elfogyasztott virginia
szivarok előállítására bevásárlottkülföldi saközponti 
kiadásokból kitörlött dohányvásárlási költségeket 
illeti. Erre nézve megtéve észrevételeit, Weninger 
Vmcze nem épen kedvezőleg nyilatkozott az állam
számvevőség részéről folytonosan eszközlött változ
tatások és módosítások iránt: s nem is várja, hogy 
a m. küldöttség ezen már ötödször változtatott ösz-
szeállitáson megnyugodjék, ha csak egy kisebb 
bizottság által a részletes adatok és az ezekre fek
tetett számitások az osztrák pénzügyminiszternek 
kezei közt levő könyvekkel össze nem hasonlittat-
nak és nem ellenőriztetnek. 

A másik eltérésre nézve, melyben az 1848/9-
ből előirt követeléseknek a 1860. és 1861-iki zár
számadásokban Magyarország terheltetésére mint

egy nyolczadfél millió mutatkozik, Weninger úr 
határoaottan kijelenti, hogy az el nem fogadható, 
valamint azt is, hogy a t. küldöttségnek meg kell 
maradnia a mellett, mit első ízben kimondott: neve
zetesen, hogy azok a magyarországi bevételekből ki-
törülendők; s egyszersmind figyelmezteti a küldött
séget, hogy ha a hozzájárulási viszonyszám meg
állapításánál az egyes tételek, kiadások és bevéte
lek elemzésébe kell bocsátkozni, a központi kiadá
sok közt számos oly tételek fognak mutatkozni, 
melyek egyátalában nem a lajtántuliakjavára lesz
nek. Egyúttal figyelmezteti a küldöttséget arra is, 
hogy a mint e térre lép, az összes zárszámadások 
elvetendők ; és ne n hagyja helyben az oly eljárást, 
melyet az örökös tartományok és a központi költsé
geknél a'recriminatio kikerülése miatt mellőzött.s azt 
egyedül oly tételeknél vegye foganatba, melyek a 
magyar quota emelésére czéloznak. Mégis, mintha 
előérzete lett volna, hogy a küldöttség figyelmezte
téseit tekintetbe nem veendi, vagy ő is némi félel
met érzett volna, kijelenté, hogy ha a lombard-velen-
czei dohányjövedék-kiszámitási eltérés elfogadtatik, 
akkor is Magyarországra csak 26 és '/3 % esik; ha 
pedig azon merőben igazságtalanul Magyarország 
terhére betudatni szándékolt nyolczadfél milliomot 
magára engedné erőszak oltatni a nemzet, akkor 
is csak 27 millió lenne Magyarország quotája. 

E közben a Weninger javaslata következtében 
kiküldött albizottság, eljárásáról beadván rela-
tioját, bevallja, hogy a tételek egyenkinti megvizs
gálására szükségelt, részint szóval, részint Írásban 
tett felvilágosításai a főszámvevőségnek pusztán 
számvezetésiek levén , a kérdéseket nagyobb rész
ben fel nem derítik; s bevallja azt is, hogy az állam
számadások oly modorban látszanak téve lenni, 
melyből ki nem tűnik, épen mennyi a két külön 
fél jövedelme és kiadása, és így mindazoknak egy
máshoz való viszonya? Mindennek ellenére figye
lembe nem véve Weninger Vinczének azon való
ban lelkiismeretes és komoly figyelmet érdemlő ta
nácsát, hogy ne alkalmazzon elemezést egyedül csak 
oly tételeknél, melyek a magyar quota emelésére czé-
loztatnak, addig kutatja a maga által tökéletleneknek 
s meg nem vizsgáihatóknak bélyegzett egyes téte
lek között a hibákat, mig ki nem buchstabirozza, 
hogy a hat évi átlag szerint a magyar koroná
hoz tényleg tartozó országok közvetlen és közve
tett bevételei és kiadásai az osztrák tartományok 
közvetlen és közvetett adóihoz shasonlag összes jö-
vedelmökhöz megközelítőleg ugy állottak, mint 29 a 
71-hez. Azonban — megfoghatatlan — a kisebb 
bizottság ezen megközelített 29 qnotánál sem álla
podott meg; hanem ellenére annak, hogy az osztrák 
minisztérium a magyar korona alá tartozó országok 
közül a határőrvidéket s Dalmátiát egészen ki
hagyta és így annak bevételeit és kiadásait i«; el-
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lenére annak, hogy a magyar küldöttség, a nemzet 
részére egyedül azon magyar tartományokhoz való 
jogát tartván fen, belenyugodott abba, hogy csak 
a tényleges állapot vétessék a quota alapjául: azon 
tartományok bevételi és kiadási hat évi átlagából 
a megközelített 29-hez, mint valami csekélységet, 
oda vet még egyet — s igy jött ki a 30 quota. 

T. ház! Mindaz, a mit elmondottam, hű kivo
nata magának a t. küldöttség munkálatának. És 
én ujolag kimondom, hogy, szoros igazság szerint, 
25%-os quotánál többet el nem vállalhatnánk, mi
dőn ismétlem, hogy Magyarország a had- és kül
ügy költségei fedezéséhez az előterjesztett nettó 
jövedelmek átlaga szerint 25 quotánál többel nem 
tartoznék járulni, s ha a laj tán túriakban keresztyén 
sziv dobogna, s azt az erkölcsi felebaráti szeretet me
legítené, inkább öbennök kellett volna irányunkban 
szánalomnak keletkezni, mint mibennünk ő irá
nyukban. A mi pedig a magyar küldöttséget illeti, 
mely 13-ik ülésében oly eleven színekkel ecse- j 
telte méltatlan és igazságtalan terheltetésünket s ! 
abból következett szánalomra méltó anyagi állapo- ' 
tinkat, meg nem foghattam, mi ok indíthatta a nem- : 
zet elbírhatatlan terheltetekére, oly generositasra, ' 
milyent a 30-as quota elvállalása nyilván hirdet, de 
tegnaptól fogva értem, a tegnapi s mai vitatkozá-
sok azt megfoghatóvá tették. 

Bezárólag pedig részemről kijelentem, (Halljuk!) 
hogy mindaddig, míg a t. minisztérium czáfolhatlan 
adatokkal azon zárszámlákból, melyek alapul j 
mindkét küldöttség által elfogadtattak, be nem mu- j 
tatja, hogy az azokból első ízben kiszámított 25 
quotán felül többet elfogadni törvényben gyöke
rezett kötelességünk; mindaddig, míg nem csak 
számokkal, hanem tényekkel is meg nem mutatja, 
hogy még azon esetben is könnyebbülni fog sor- ! 
sunk, ha oly nagy arányban vállaljuk el a közös ter
heket, mint a milyenben annak elvállaltatása szándé- ,; 
koltatik : a generozitásra hajlandó nem vagyok, J 
mert Isten, emberelőtt azok irányában, kik minket } 
koldusbotra juttattak, a kiknek lételeért, életben | 
maradhatásaértfelejthetetlen jogainkat,önállásunkat 
— azon reményben, hogy az anyagi téren mindazon 
veszteségért bő kárpótlást nyerendünk — feláldoz- j 
tuk, azzal nem tartozunk. Amennyiben pedig tekin- í 
tély nélküli csekélységem érzetében előre is tudom, j 
hogy véleményem nyomatéktalanul fog elhangzani, j 
8 a körülmények pressioja hatásától én sem vagyok j 
ment; miután az alap,melyre a küldöttség a quota j 
«ruálását fektette, annyira hibás , s idő azoknak szí- j 
goru megvizsgálására nem engedtetett — inert való- j 
ban velünk ugy bántak, mint a vasúti vendéglő pin- 1 
czérje az utassal, hogy midőn már másodszor is csen- i 
gcttek, mondja ki az utasnak, mivel tartozik, hogy ! 
ne lehessen ideje a számla megvizsgálására — ; > 
« miután csak a bruttó bevételek és kiadások hat ! 

évi átlaga azon biztos alap, melyen igen t. Ghyczy 
Kálmán képviselőtársam számítása nyugszik, a 

I mennyiben egyedül azon zárszámla ellen se a 
j magyar küldöttség kifogást nem tett, se az osztrák 

küldöttség Magyarország terheltetetésére abban 
tévedésekre nem uta l t : a Grhyczy Kálmán által 
kimondott 28 quotát pártolom. (Helyeslés bal felöl.) 

WaSS S á m u e l g r . : T .ház ! Midőn tegnap a 
tárgyalás alatt levő miniszteri törvényjavaslatnak 
részletes tárgyalása megkezdetett, már az első 
pontra nézve azon ellenvetés hozatott föl, hogy 
az abban előterjesztett hányad-arány mennyisége 
Magyarországot illetőleg tul ment volna a kellő 
határokon, és ezen állítást arra vonatkozó számí
tással bizonyiták. 

Ezen állitásra igen illetékes helyről mind 
számtanilag, mind pedig politikai szempontból tü
zetesen felelve van, a mely oldalról, ha én is hozzá 
szólni akarnék, csak ismétléseket kellene tennem: 
legyen azért szabad nekem a tárgyhoz gyakorlati 
nézetekből szólanom. (Halljuk!) 

Teljesen igaza van Komárom városa nagy
érdemű képviselőjének abban, hogy uralkodónk 
összes birodalmában a közöseknek elismert költ
ségekben az illető két félnek azon arányban kell 
részesülnie, a milyen arányban mutatkozik a két fél 
adózhatási képessége egymás irányában ; ez bizo
nyosan az egyedüli kulcs, mely az illetékes arányt 
határozottan kimutathatná. 

De méltóztassék a tisztelt képviselő úr nekem 
megbocsátani, ha el nem fogadhatónak nyilvání
tom az adózhatási képesség meghatározását azon 
modorban, d, mint azt fölállítania tetszett. 

Valamely országnak adózhatási képessége 
nem határozható meg se területéből, se népessé
géből , se a befolyt direct és indirect adókból 
külön : lehetnek ezek egyes tényezők ; de ezeken 
kívül sok más tárgynak kell azon adatok ösz~ 
létéhez járulni, melyek a nép vagyonosságáról és 
munkaképességéről teljes ismeretet adva, elvégre 
az ország adózhatási képességének meghatározha-
tására biztos adatokat nyújthatnak. 

Valamint nem lehet a területből és népszámból 
az adózhatási képességre nézve egyenes következ
tetést vonni, mert ez igen sok körülmények- és vi
szonyoknál fogva igen különböző lehet: épen u g y 
nem lehet a befolyt adókból se helyes arányt von
ni, mert ez még sokkal nagyobb mérvben alá van 
vetve a viszonyok befolyásának: s e tekintetben 
mutathat csakis két egymás után következő év rend
kívüli nagy különbséget, de ha netalán több év 
átlagosságát veszszük is számításba, az sem nyújt
hat jelentékenyen biztosabb alapot. 

A kormány által előterjesztett azon adatok, 
melyekből a küldöttségeknek számításaikat tenni 
kellett, az összes birodalom népeinek adózhatási 
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képessége kimutatására kulcsul épen nem szolgál
hatnak, és pedig azért, mert az erre megkívántató 
tárgyak nagyobb részéről épen nem is szólanak. 

E hiányos adatokra támaszkodni annyi lenne, 
mint egyszerre valónak állítani azt, a mi problema
tikus, elméletileg megoldani akarni azt, a mi gya
korlati megoldásra vár. 

Azt hiszem, tisztelt ház, hogy iíyeü termé
szetű tárgyakat merő elméleti fejtegetések tömke
legébe vezetni sem helyes, sem czélszerü, legke-
vésbbé pedig tanácsos, 

Nena helyes azért, mert saját érdekünk kí
vánja, hogy a birodalom másik felével a közös
ügyi kérdésekre nézve minél előbb tisztába jöjjünk. 

Nem lenne czélszerü azért, mert az ilyen 
fejtegetések legfeljebb is az épen oly fontos, mint 
sürgős tárgy elodázására vezetnek. 

De nem is tanácsos, mert int az idő, még pedig 
komolyan, hogy saját házunkban is már valahára, 
s a lehető leggyorsabban rendezkedjünk; s én azt 
hiszem, hogy mindaddig, mig rendezve nemleszünk, 
minden perczben a véletlen martalékává válhatunk. 

Gyakorlati szempontból indulva ki tehát: 
törekednünk kell a dolgot megoldani ugy, a mi
ként a viszonyok azt kívánják és megengedik; 
de oldjuk meg most — bárha óvatosan — de 
minden esetre. 

Nem levén kellő mennyiségű adataink, me
lyekből az összes birodalom adózhatási képességét 
kellőleg tanulmányozhatnék, se ilyenek beszer
zésétől a kérdést függőben tartani nem lehetvén, 
ha csak az összes birodalmat lehetetlen helyezetbe 
állítani nem akarjuk; ha a dolognak gyakorlati 
megoldást adni óhajtunk — látva azt, hogy az előt
tünk fekvő hiányos adatok a legszorosabb számí
tás mellett is részünkre 28 — 28 V2 százalékot mu
tatnak — igenis elmehetünk a 30 százalékig is. Ezt 
minden, hazánk' érdekein teendő sérelem nélkül 
tehetjük; de tennünk is kell több okokból: 

Tennünk kell, ha a lajtántuliak megállapo
dását s megnyugvását ez által remélhetjük. 

Tennünk kell, ha ez által az összes birodalom, 
illetőleg saját hazánk rendezését remélhetjük. 

Tennünk kell, mert az áldozatot saját hazánk 
védelmére teszszük. 

De véleményem szerint tennünk kell azért is, 
hogy bárha a folyó évi 12. czikk e tárgy elinté-

. zéséről még más utón is rendelkezik, mint parla
mentáris ember óhajtom, hogy e kérdés megoldása 
egyenesen az illető képviseletek kebeléből foly
jon ki. 

De tehetjük is: mert tekintve azt, hogy ha 
külön hadsereget és külügyet kellene fentar-

Tehetjük, mert a mit teszünk, csak ideiglenes, 
s e tekintetben kérdés alá jöhetne legalább a kitű
zött idő, mely lehet hosszabb vagy rövidebb. 

És végre tehetjük, mert oly ország felett ren
delkezünk, melyet sokan Európa magtárának sze
retnek nevezni, s ebben van is valami. Minden esetre 
egy nagy kiterjedésű ország, mely a természettől 
nem épen mostoha kézzel lőn kiállitya ; mely bizo
nyosán nagy fejlődésnek kell hogy induljon, a 
melynek igen szép előjelei már is mutatkoznak, s 
a minek következtében adózhatási képességünk
nek csak egy pár év alatt nagyon emelkednie kell. 

Mindezen okoknál fogva a miniszteri törvény
javaslatot gyakorlati tekintetekből egész terjedel
mében elfogadhatónak vélem. (Helyeslés jobbfelöl.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Tisztelt képviselő
ház! Azon mű, melyet ez országgyűlés két év 
ótai előkészületek és értekezések folytán előállitani 
akart, (Közbe'.iáltáso'c a jobb oldalon: Es fog!) a 
ház előtt jelenleg tárgyalás alatt levő részletek ér
vényre emelése által fog befejeztetni; és igy a ház
nak jelenlegi tanácskozása fő részét képezi azon 
munkálkodásnak, melyet eddigelé ez országgyű
lés kifejtett. Rendkívül fontos a ház hivatása azért 
épen e perczben is, ép oly fontos, mint volt akkor, 
midőn magát a közösügyi törvényjavaslatot elfo
gadta. 

Üdvözlöm Zsedényi Ede képviselőtársam 
azon kijelentését, miszerint hazánk ily fontos ér
dekei körül óvakodjunk nagyon is attól, hogy egy
más irányában rósz akaratot vagy lealázó érde
keltséget föltételezzünk véleményeink nyilvánítá
sánál. (Helyeslés.) 

Ismeretesek elveim a t. ház előtt, határozot
tan szoktam magamat kifejezni; de ily vádaskodást, 
ily insinuatiot ellenem senki föl nem hozhat. (Fel
kiáltások a jobbon: Magyar Újság !) 

T. ház! A tegnapelőtti ülésben Madarász ba
rátom fölolvasásait neheztelte b. Kemény Gábor 
t. képviselőtársam. Megkérem őt, ne aggódjék, 
hosszas idézeteket nem fogok tenni; hanem felszó
lalásomnál legelőször is az ő szavaira akarván hi
vatkozni, nehogy helytelenül idézzem, mit minden 
áron kerülni akarok, kénytelen vagyok szavait 
felolvasni. 

Azt mondta ő Madarász József képviselőtársam 
fölolvasására, melyet a központi bizottság t. elő
adójának Kossuth Lajos 1848. jul. 21-én mondott 
szavaira hivatkozása ellenében tett, hogy : „Nem 
1867-ből, hanem 1848-ból kellett volna idézetet 
fölhozni a központi bizottság idézete ellenében: 
mert ha valakinek ki akarjuk menteni politikai m-

tanunk, bizonyosan sokkal nagyobb költséget tét, szilárdságát, nyilatkozatait, nem fogjuk tekm 
kellene rá forclitanunk; tehát ahhoz képest juta- télyét az által emelni, ha egy nyilatkozata ellene-
nyosan jutunk hozzá. 1 ben ellenkező nyilatkozatot hozunk föl és magún' 
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is különféle irányban nyilatkozunk, mert a próféta 
egy nap egyet, más nap mást mond." 

Én, t. képviselőház! nem fogok hivatkozni Kos
suth Lajos 1848-ki nyilatkozataira e tárgyban. 
Én azt tartom, hogy maga azon idézet, melyet a 
központi bizottság előadja fölhozott, ha egészben 
értjük, miként érteni kell, maga magában tökéle
tesen elég arra, hogy kitűnjék, miszerint az idézet 
azon három törvényjavaslatnak, mely a ház asztalára 
le van téve, elfogadását nem indokolja, hanem ha
tározottan ellenzi. Egyébiránt a mi azt illeti, hogy 
1867-ki nyilatkozatot nem lehet felhozni az 1848. 
nyilatkozat indokolására, erre meg kell jegyeznem, 
hogy 1867-ben bizony ugyanazon Kossuth nyi
latkozott, ak i 1848-ban: mert ha változtatott Kos
suth Lajos elvein egy hajszálnyit azóta, ezt — 
mert nagyon hozzászoktunk napjainkban magasabb 
politikai szempontokból nyilatkozni — talán ő is tul-
magas szempontból tévé annyiban, a mennyiben 
a közelebb hazánkba küldött nyilatkozataiban az 
1849-iki apr. 14-kei nyilatkozattól elállott; (Mozgás 
a közében) de különben az 1848-iki elveihez hí
ven ragaszkodik. Különben is, ha a központi bi
zottság és annak igen t. előadója méltóztatott az 
1848-ki október 8-dikai tárgyalást és előtte az ok
tóber 7-ikeit és a következőt bővebben megvizsgál
ni, azt is méltóztatott föltalálni, hogy ott a törvény
szerű, független országos önállásnak fegyveres 
megvédésére épen Kossuth Lajos fölhívása foly
tán tétetett a legerélyesebb intézkedés; s hogy, 
a midőn épen ezen működés közben azt mondja 
Kossuth, „hogy szabad néphez illőleg kész barát
ságosan a találkozó érdekeket kiegyenlíteni,0 eb
ből őt a jelen közösügyes állapot barátjának, ezen 
quotás állapot védőjének kimagyarázni bizonyára 
nem lehet. (Derültség.) 

Most, t. ház! meg kell említenem, hogy véle
ményem szerint Kemény Gábor képviselőtársunk 
nem helyesen méltóztatott visszahivatkozni azon je
lenetre, a melyet Tisza Kálmán képviselőtársamnak 
a gróf Bethlen Farkas nyilatkozatára tett észrevé
tele idézett elő. Előadásában nevezetesen azt mon
dotta ő, hogy a ház méltóságán alulinak tartja 
azon jelenetet, és örült volna, ha az nem történik. 
Én ugy találom, hogy a ház t. elnöke rendes ke
rékvágásba vezette vissza a dolgot az által, hogy 
a jobb oldal zajos kivánatának mellőzésével tett
leg kijelenté, hogy a ház méltósága nem lett 
megtámadva. I ly jelenetek tudomásom szerint más 
parlamentekben is történnek; csak az a kérdés, 
hogy túlságba ne menjenek át. Tegnap, azt hiszem, 
ez meg lett gátolva az elnök eljárása által. 

Még egy pár szót kell szólanom a populari-
tásra hivatkozás irányában. (Halljuk!) Nem fogok 
én a Tisza Kálmánnak neheztelt másféle vadásza
tot említeni, a mivel ö sem akart gyanúsítani mint 
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én sem akarok; hanem azt vagyok bátor a tisztelt 
képviselő úr és azok figyelmeibe ajánlani, a kik 
ilyeneket akarnak fölhozni, hogy sokkal könnyebb 
a hatalom kivánatait teljesitni, mint azok ellenzése 
által népszerűséget keresni. {Zaj.) Talán egy cse
kély például magam is szolgálhatok. {Helyeslés a 
hal oldalon • fölkiáltások a jobbon: De könnyebb ám 
izgatni !) 

Most, t. képviselőház, miután megemlítettem, 
hogy ezen hármas törvényjavaslatot nem indo
kolja a t. központi bizottság a Kossuth Lajos sza
vaira és a 48-ki országgyűlési határozatra való 
hivatkozással, most még meg kell említenem azt 
is, hogy csodálkozom én, miszerint, habár jogilag 
nem tarthatjuk törvényesen kötelezőknek a 48-ki 
országgyűlés azon eljárásait, melyek nem lettek 
szentesítve a törvényhozás másik tényezője által, 
de ha mégis, mint a nemzet képviselőinek határo
zatait legalább erkölcsi kötelező erővel biroknak 
tekintjük — és ugy hiszem, ily szempontbó 
méltóztatott a központi bizottság idézni azon pesti 
országgyűlésnek október 8-dikai határozatát — 
akkor, mondom, csodálkozom én, hogy ha most a 
hatalom kivánatának teljesítése érdekében czélsze-
rünek látja arra, mint indokra hivatkozni, miért 
nem méltóztatott a jobb oldal elfogadni a mi ré
szünkről tett azon indokolást, midőn mi hivatkoz
tunk a 48-iki országgyűlés azon határozatára, mely 
szerint az ország honvédéinek jövő ellátását az 
országgyűlés a haza nevében megígérte? Áz i 
határozat volt, még sem méltóztatott figyelemb 
venni a hon és szabadság védői érdekében. 

Most közelebb térve a dologhoz, t. ház! vala
mennyi előadás itt két nap óta tartatott, mindössze 
véve nem csak nem hozott föl annyi indokot e hármas 
törvényjavaslat elfogadása végett, mint a központi 
bizottság előadója, sőt az általa fölhozott érveket 
még gyengítették a pártoló előadások. 

Jelesen a központi bizottság jegyzőkönyvé
ben az foglaltatik, hogy hivatalos adatok nyomán 
készült ezen javaslat; de nem mondatik, hogy hi
teles adatok nyomán. 

Több szónok pedig előadta, hogy ezen adatok 
nem hitelesek, sőt annyira rendetlenek és zavaro
sak, hogy ezek nyomán bizony egy tételt sem 
lehet meghatározni. Ez oly vallomás, t. képviselők, 
miszerint én, ha e törvényjavaslatok elfogadását 
akarnám ajánlani, ezen vallomást semmi áron nem 
tettem volna; de miután épen azok-, a kik annak 
elfogadását ajánlják, ezt állítják, sőt állítják azok 
is, kik az országgyűlés kiküldése folytán tettleg 
vizsgálták s legjobban ismerhetik ez adatokat, kik 
tehát kétszeres vagy sokszoros érdekeltséggel tá
mogatnák ezek érvényét; miután most, t. képvi
selőház, ezek által ki van fejezve, hogy ez adatok 
nem hitelesek, haszonvehetlenek: én megvallom, 
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oly fontos érdekeknél, milyenek itt fönforognak, ! 
melyeknek hosszabb idó're rendezése czéloztatik, 
nem birok ily adatok nyomán fehéret vagy feke
tét nyilvánítani. 

Fölemlité b. Kemény Gábor képviselő úr, 
hogy az átalános tárgyalásnál nem hozatott föl 
semmi nehézség a Bécsben működött bizottság el-
járása^ ellen. 

Én sem akarom vádolni, t. ház ; méltányíom 
én a sok munkát, a jó akaratot, a szorgalmat; na
gyon is méltányíom, mert tudom, mi a munka; 
hanem végre is akármilyen sok legyen a munka, 
ha eredménye nincs, elismerésre érdemes lesz, de 
bizony megnyugtatást azok részére, a kiknek ér
dekében siker nélkül tétetett, semmi esetre nem 
teremt. 

Épen azért, t. képviselö'ház ! nekem mégis van 
kifogásom a központi bizottság munkálata ellen, 
melynek előadása — épen most, a vállalandó teher 
mennyiségének vitatásánál — nagyon is helyén 
van. Ugyanis oly erősen hangsúlyozták önök, hogy 
itt egyezség, barátságos egyezség forog fön, és 
hogy ebben nagy szellemi vagy erkölcsi érték 
van. Ha való ez, akkor azon küldöttségnek, mely 
ez ügyben működött, joggal lehetett és kellett volna 
követelni a másik féltől, hogy ha barátságos, őszinte 
egyezkedést kivannak, tárják föl őszintén az ada
tokat, melyek a teherviselési képességét mindenik 
részről bizonyítják. Itt én nem hallottam, t. képvise
lőház, hogy absolute lehetetlen ezen adatoknak meg
szerzése, mert lehetetlenség előtt én meghajlok; 
de nem hiszem, hogy ez lehetetlenség volna, mert 
nem tehetem föl azt, hogy az ország háztartásának 
kezeléséről ne volnának valódi hiteles adatok. Azt 
elhiszem, hogy az ott működött bizottság követe
lésére ismételve megtagadtatott azoknak előmuta-
tása; de épen itt következett az, a mit tennie kel
lett volna a bizottságnak, nevezetesen azt mondania, 
hogy ily hiányos adatok nyomán nem érzi magát 
arra hivatva, hogy egyezkedjék, hanem a dolgot 
közölni fogja az országgyűléssel további elhatá
rozás végett. 

Ezt kellett volna véleményem szerint tenni a 
küldöttségnek. Hát az országgyűlésnek ? Valamint 
akkor követelnie kellett volna a hiteles és kimerítő 
adatok előmutatását, jelen helyzetben hasonlókép 
intézkednie kell a hiányos adatok kipótlása iránt, mi
előtt az elvállalandó terhek mennyisége iránt hatá
rozna. Szükségesnek tartom ezt, tisztelt képviselő
ház, mert hijába hivatkozunk itt a jó reményre, 
anyagi és szellemi gyarapodásra, magasabb politi
kai szempontokra. Uraim! a ki egyedül saját ér
dekében jár el, az disponálhat igen sok dologgal, 
az a maga részére nem kivan téritményeket, nyug
tákat tetemes összegekről; de mi itt a más érde
kében, a haza érdekében járunk el mindnyájan, és 

csupán személyes hajlamaink, bizalmunk szerint 
nem cselekedhetünk. 

Es mert mi számadást akarunk kiegyen
líteni, jogunk és kötelességünk követelni azon szám
adás adatait, melyet tisztába akarunk hozni; kü
lönben azt hiszem, hogy nem leszünk képesek 
beszámolni a hazának eljárásunkról. 

A mi már most azt illeti, t. ház, hogy a létező 
hiányos adatok nyomán mit lehetne tenni ? erre is 
kell valamit mondanom. Kautz Gyula t. barátom 
kimondotta, hogy az ő búvárkodása nyomán csak 
28 !/2 % az igazságos a rány , melylyel szemben 
ugyan Kemény Gábor képviselőtársunk azt mon
dotta, hogy a 30°/0 az igazságos, valamint Bethlen 
Farkas képviselő is a 30%-ot óhajtaná, mint min
den calculus összevetése mellett igazságos arányt, 
elismertetni. Én tehát nem ereszkedve a számitások 
részletes bírálatába, csak a t. ellenfelek nyilatko
zataira alapítva mondom ki véleményemet. 

Kautz Gyula szerint 28 ' / , volna az általunk 
elvállalandó igazságos arány, a 1%%-ot pedig 
politikai szempontból kellene elfogadnunk. 

De én azt hiszem, t. képviselők! hogy maga 
azon arány, a melyet Ghyczy Kálmán képviselő
társam kifejtett, t. i. az egyszerűen 28 °/0 is már 
nem pusztán az igazságos numerusnak eredménye, 
nem az arithmetikának biztos kiszámítása, hanem 
jó részben szerepel már abban is a politikai szem
pont. És ezt azért állithatom, mert épen Bethlen 
Farkas képviselőtársam mondotta azt, hogy a 28°/0 
számitásnak nincs annyi alapja, mint a 25%-nak, 
Én magam is ugy vélem, hogy a 25 % számitás
nak sokkal biztosabb alapja van, min ta28%-nak , 
vagy épen a 30%-nak. (Derültség.) Hanem a köz
bejött ujabb vizsgálatok, kihagyások és bepótlások 
folytán állott elő a 28 °/0 is, melynek elfogadására, 
midőn a magyarországi bizottság hajlandónak 
nyilatkozott, akkor állott elő egy uj körülmény az 
érintkező felek közt, mint a túlsó oldalról többen 
méltóztattak fölemlíteni, miszerint a két fél minisz
tériumai egyezkedtek ki a 3 0 % iránt. Tehát nem 
a két küldöttség egyezkedett ki ez iránt, hanem 
csak elfogadta a két miniszter javaslatát; különösen 
pedig elfogadta a bécsi bizottság azért, a mint ta
lán t. képviselőtársam Kautz Gyula mondotta, 
mert értesítve lett a pénzügyminiszter által, hogy 
a megállapodás a statusadósságra nézve is kedve-
zőleg ütött ki. (Ellenmondás.) í g y mondatott s csak 
is igy van értelme az okoskodásnak; tehát a bécsi 
küldöttség elfogadta a közös terhekre nézve a 
30 % -ot, mert a statusadósság elfogadandó meny-
nyisége iránt valószínűleg megnyugtatva érezte 
magát. 

És itt merül föl azon kérdés, t. képviselők, mely 
a tisztelt központi bizottság jelenlétében nagyon is 
hangsulyoztatott, hogy ezen három törvényjavas-



CLXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 4. 1867.) 291 

latot együtt, mint egymást kiegészítőt kell tekin
teni. Itt veszem én figyelembe azt , a mit, bizony 
már nem emlékszem, Kemény Gábor vagy Kautz 
Gyula mondott-e, hogy „elbirnók magát a quota 
terhét, ha a statusadóssági jurulék nem volna." Én 
is ugy hiszem, hogy ezt hazánk elbirná; de mert 
a statusadó sság terhe összeköttetésben van a másik 
közös teherrel, épen ez vezet engem azon meg
győződésre , miszerint kétségbe vonjam a tisztelt 
központi bizottságnak azon kifejezett véleményét, 
hogy nem lesznek elviselhetlenek e terhek az or
szágra nézve. Én megvallom, épen az ellenfél által 
találom nagyon erősen indokolva azt, hogy elvi
selhetlenek lesznek a terhek, ha collective fogad
tatik el ezen három törvényjavaslat. 

Ugyanis Kemény Grábor képviselőtársam 
mondotta ; hogy drákói szigorral kellett az utóbbi 
hat év alatt az egyenes adókat behajtani, az 
indirect adók pedig rendkívüli mérvben sülyed-
tek Magyarországban. Már, t. ház, midőn ezt 
magunk is igy tudjuk, midőn a közös terhek fize
tése eddig is az ország tokevagyonát támadta meg 
nagy részben, midőn arra van kilátás, hogy a közös 
költségekre és a statusadósságra fizetendő teher, 
magának azon Bécsben működött bizottságnak 
jelentése szerint, több lesz most, mint eddig volt 
Magyarországra nézve, midőn tehát a közös terhek 
igy szaporodnak: hogy ekkor micsoda alapon 
hiszik önök, hogy e minduntalan szaporodó terhek 
elviselhetők lesznek: én fölfogni nem tudom. 

Többen emlegetek, hogy ők remélik, mi
szerint az ország tulterheítetni nem fog. Én nem 
remélem; s megvallom, hogy óvakodva biztatnám 
ezzel az országot: mert jobb ha megvalljuk, hogy 
mi sors vár az országra, mint olyat hirdessünk, 
a mi csalódásokat fog vonni maga után. Én helye
sebbnek tartom, hogy a bár leverő valóságot ki
mutatják, azt tudniillik, miről erősen megvagyok 
győződve, hogy ezen hármas törvényjavaslatnak 
tervezet szerinti elfogadása által Magyarországra 
több milliót tevő folytonos deficit nehezedik. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

T. képviselők! A gyarapodást szellemi és 
anyagi téren még mindnyájan hangsúlyozták a 
túlsó oldalon, ben van az a központi bizottság 
jegyzőkönyvében is. E biztosnak állított gyara
podás fogja véleményök szerint képessé tenni ha
zánkat a növekvő terhek elviselésére. Ámde 
könnyű ezt igy puszta szóval állítani; hanem in
dokolását , megvallom, nem hallottam se most, 
se a közösügyi törvény alkotásakor : pedig a kö
zösügyi törvény alkotásának is ez volt fő indoka. 
Ezen gyarapodás kifejtését és indokolását vártam 
mindig s várom most is, de híjába vártam és vá
rom. Azt tudom csak, hogy szellemi czélokra egy 
garasa sincs az országnak; azt is tudom, hogy a 

közlekedési eszközök előállítására, tehát anyagi 
czélokra, tetemes kölcsönt rendelt meg az ország
gyűlés ; de ez még nem gyarapodás, sőt ujabb te
herrel jár még a hosszabb idő múlva várható 
haszon mellett is. 

Ehhez különben nem akarok most szólani; de 
hogy akkor jöjjön azon gyarapodás, midőn az or
szág önállóan de csak semmiről sem rendelkezhe
t ik; midőn — nem említve a nagy kérdéseket, 
nem említve, a mit legközelebb a ház ülésében ki
fejezett a miniszterelnök úr, mint honvédelmi mi
niszter, miszerint Magyarországnak, ha a honvé
delmi állapoton változtatni akar, változtathat csak 
a közösügyi törvény 13-ik §-ában megállapított 
azon elv szertint, hogy a változások elvei egyezők 
legyenek az ő felsége többi tartományaiban alkal
mazandó elvekkel, vagyis a két minisztérium ál
tal együtt, tehát nem önállóan megállapítandó 
elvek szerint — midőn, mondom, nem csak ily 
nagy kérdésekben nem rendelkezhetik önállóan az 
ország; hanem, midőn épen a jelen három törvény
javaslat közül a harmadik szerint annyira nem fejt
het ki se önálló pénzügyet, se önálló adó
rendszert, melyekkel önök bennünket kecsegtet
nek, hogy 10 évig legalább Magyarország egy 
forint ára bankót sem nyomathat, (Nagy derült
ség) mert azt Bécsben fogják nyomni; indirect 
vagy direct adóját újból nem rendezheti, szóval 
semmit, a mi Bach, Schmerling alatt rendeztetett, 
nem változtathat saját akaratával, csak ha megnyeri 
Bécs beleegyezését: (Helyeslés a bal oldalon) hogy 
ily helyzetben mi alapon remélik a gyarapodást, 
és mi alapon mondották ellenfeleim, hogy Ma
gyarország kormánya beruházásokat fog tenni: 
én valóban meg nem foghatom. Én nem tudom, 
miből tehessen a kormány beruházásokat; s ezért 
az önök helyén alig fognék ily ígéreteket tenni: 
mert később majd megkérdezheti a haza, hogy hol 
vannak hát a beruházások? Épen az a baj, hogy 
nincs meg azon joga a minisztériumnak, hogy üd
vös kísérleteket, nagyobbszerü működéseket te
hessen az ország javára ; s itt fekszik annak alap
ja, a miért a közösügyi törvény ellen szavaztam, 
és a miért most is annak a javaslat szerinti végre
hajtása ellen felszólalni bátor vagyok. 

T. képviselőház! Azon ígérgetést illetőleg, 
hogy majdmegjavul a helyzet, emlékeztetem önöket, 
miszerint igen sokan vannak az országban, a kik 
ez ígéretek iránti jó hitben már is alig várják a 
javulást; és épen azért, mert a javulásra nincs 
olyan sok kilátás, nem jó azt nagyon ismételgetni. 
Most, meglehet, az ország lakosai, mert szerencsé
re bő termés volt a hazában, olyan természetes 
könnyebbülést éreznek; de nagyon csalódnék, a 
ki azt hinné, hogy ez az uj állapot következmé-
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nye, (Nagy derültség) mert ez a gondviselés müve. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

A központi bizottság, de több képviselőtár
sunk is hivatkozott azon előnyre, hogy ha a ja
vaslatokat elfogadjuk, elkülönített háztartást és 
önálló pénzügyi rendszert állapítunk meg. Érin
tettem, hogy ehhez semmi kilátásunk; nem is szó
lok hozzá bővebben; különben is én azt látom, 
hogy minden eljárásunknál hajtani fog bennün
ket egy súly, melyet az országgyűlés maga irá
nyában elfogadott: és e súly áz uralkodó akarata. 
Az volt a kiindulási pont, hogy alkotmányunkat 
ugy kell módosítani, miszerint abban ő felsége is 
megnyugvást találjon. Hol van ennek határa, nem 
tudom. Miután ezen álláspont elfogadtatott, hogy 
ez a végtelenig ne gyakorolja nyomását, e végett 
nagy és komoly elhatározás volna szükséges, 
mert a ki azt hitte ezelőtt, hogy talán ő felsége 
jóakaratának megnyerése által majd anyagi téren 
könnyebbülni fog az ország sorsa, hogy talán épen 
ezen quota és statusadósság kérdésében fogunk 
ő felségének méltányos közbevetése és hozzájáru
lása által valami könnyebbülést nyerni : az a jelen 
napok alatt csalódásából nagyon is kiábrándulha
tott. Nem azt látjuk, hogy ezen kiegyezkedésért, 
mely által alkotmányos jogaink nagy részét felál
doztuk , cserébe legalább anyagi könnyebbülést 
nyertünk. Ezt nem mutatta ki senki, de magá
nak a küldöttségnek hivatalos jelentésében sincs 
az kimutatva, sőt egyenesen ki van fejezve, hogy 
terheltetésünk most nagyobb lesz, mint eddig volt. 

Már most, t. képviselőház, hogy ezen közös ter
heknek ily módon elfogadását a minduntalan föl
hozott politikai szempont sem indokolja, erről is 
szólok röviden. (Zaj. Halljuk!) 

Mellőzve, hogy az elfogadás által mi tettleg 
szentesitjük mindazon egyenes és pótadó-kiveté
seket és behajtásokat, melyeket eddig elleneink 
tettek hazánkban; mellőzve, hogy — mint mon
dám— már a Grhyczy képviselőtársam által emiitett 
28°/0-nál is szerepel a politika; de mellőzve még 
azon fontos körülményt is, hogy az előttünk levő 
hiányos adatokat is, melyek szerint 28, vagy in
kább 25 °/0 illetne bennünket, elleneink készítet
ték elő épen ugy saját érdekűkben, valamint ere
detileg is túlságosan rótták ránk a terheket, s e 
szerint ez adatok is nagyobb terhet mutatnak ré
szünkre, mint a melyet eddig tettleg viseltünk — 
mert annak feltevéséhez mégis csak nagy hit kel
lene, hogy a Bach- és Schmerling-korszak emberei 
önmag-ok és saját testvéreik irányában jártak el 
mostokául,és minket tartottak édes test verőknek^—: 
mmémt mellőzve, én nem képzelhetek oly politi
kai szempontot, s nem is hallottam olyat igazoltat
ni, a mely az elleneink által tetszésök szerint be1-

hajtott tehernél nagyobbaknak elfogadását köve
telné tőlünk. 

Avagy nem elég-e már, hogy e nagy hang
zású szempontból független állami létünk felál
doztatott ? 

Hallottam, hogy ezután a magunk kezébe 
fogunk fizetni. Méltóztassanak megbocsátani, de 
ezen magunk kezébe való fizetés csak azért törté
nik, hogy magunk gondoskodjunk a tovább szál
lításról (Derül's°g a bal oldalon), s én ebben nye
reményt nem látok. 

Azt is említek, mint az imént gr. Wass Sá
muel képviselőtársam i s , hogy az adóképesség 
másfél vagy két év alatt gyarapodni fog. Hát in
dok-e ez, t. ház ? Nem indok. Hiszen ha igaz az, 
hogy béke lesz az országban, és béke lesz ő felsége 
többi országaiban is, és az adóképesség és jobblét 
gyarapodni fog hazánkban : ekkor még nagyobb 
lesz e gyarapodás a többi országokban. Miért fi
zessünk hát mi többet, mint eddig fizettünk, ha 
mindenik fél erőt nyer az eddigi teher elviselésé
hez ? E kétes remény tehát sehogy sem indokolja 
a nagyobb teher-vállalást. 

Végre is csakugyan egyezkedés forog fen, 
mire önök oly nagy súlyt fektetnek; ennek mul-
hatlan feltétele a szabad akarat, vagyis, hogy 
mindenik fél joggal birjón visszalépni: egyezke
désről beszélni ezen supposituni nélkül nem lehet. 
Mé^is többen mondották, hogy itt meg kell egyez
ni. És fájdalom, én is látom, hogy meg kell egyez
ni, ha szemébe nem nézünk azon nagy politikai 
kérdésnek, hogy egyszer jöjjünk tisztába az iránt, 
vajon van-e kellő alapja azon reményeknek, me
lyeket sokan kilátásba helyeznek, hogy majd 
gyarapodunk anyagilag, majd lesz magyar önálló 
hadseregünk és mindenünk fölött magunk rendel
kezünk. Igenis itt volt ideje mindezt megtudni, 
mert én nem látom e reményeket. 

Mert önök szerint, miként a középponti bi
zottság is jelzi, midőn rámutat a hérmas törvényja
vaslat fényoldalaira, van ennek egy fényoldala, 
mert a többi, mint részünkről kifejtetett, bizony 
nem fény oldal, nevezetesen: az egyezkedési mű 
betetőzésének szüksége; de én ezt sem tartom 
fényoldalnak. (Derültség.) 

Tehát a megkezdett egyezkedést be kell fe
jezni. Igenis be kell fejezni, mert igy követeli a 
hatalom. (Közbeszólások: Micsoda katalom ?!) Ha
nem ezt aztán ne is nevezzék önök egyezkedés
nek. S hogy az ily befejezés az ország javára fog
na történni, határozottan kétségbe vonom, midőn 
a kényszerűség nagyobb terheket ró_reánk, mint 
az igazság megengedné. Az ily egyezkedés nem 
lehet se czél, se politikai szempont. Épen ezért 
mondom, hogy az egyezkedés befejezését nem 
látom oly kényszerűségnek, mely a nagyobb ter-
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bet indokolná; de látom azt, hogy egy túlságos 
positiv terhet czéloznak az ország vállaira rakni 
oly adatok és oly puszta állitások nyomán, me
lyeknek semmi hitelök nincs. 

És minthogy én súlyosabb terheket vállalni 
ilyen alapokon nem akarok, felhívom a t. házat, 
hogy mielőtt a javaslott teher iránt határozna, ren
delje el, hogy a minisztérium szerezze meg az e 
kérdéshez megkivánta+ó, a teherviselési képessé
get felderítő hiteles adatokat az ellenféltől, szerez
ze meg annál inkább, mert az ellenfél azokat meg 
nem tagadhatja, ha barátságos, Őszinte egyességet 
akar. 

Én tehát ily hiteles adatok nélkül sem látnék 
többet elfogadhatónak 25°/0-nál. (Derültség.) Azt 
tartom, t. ház, hogy más embernek is megbotlik a 
nyelve. Az emiitett adatok hitelessége mellett is 
csak 25%-ot vélnék elfogadhatónak. Mivel pedig 
most ennyit sem látok a hiányos adatok és puszta 
állitások által igazolva, ezért kérem a minisztériu
mot az említett meggyőző adatok előterjesztésére 
utasíttatni. (Helyeslés balfelöl.J 

Trefort Ágos ton: T.ház! Nem fogom azok pél
dáját követni, a kik a részletes vita alkalmával a par-
lamentálís szokások és szabályok ellenére átalános vi
tát törekesznek előidézni. Csak Böszörményi képvi
selő úr azon észrevételére, hogy könnyű a hatalom pa
rancsait teljesíteni, kell megjegyeznem, hogy az or
szággyűlés, és különösen ennek többsége, midőn a 
kormányt pártolja, nem teljesiti a hatalom paran
csait, hanem küzd oly politika mellett, a mely sa
ját politikája is. (Helyedéi a jobbon.) E teremben 
átalában semmi más hatalomról szó nem lehet, 
mint magáról ezen testületéről, és különösen ennek 
többségeérői, mert a többség hozza mindig a dolog 
természete szerintahatározatokat. (Helyeslés jobbról.) 

• Szorítkozni fogok magára a tárgyra, s a dis-
cussio jelen stádiumában nagyon rövid lesnek. 

A pénzügyi kérdések, tehát a napirenden levő 
quota kérdése is a sibyllinus könyvek természeté
vel birnak, mert minél tovább halasztjuk azok tisz
tázását, annál nagyobb lesz a teher. Ily teher foly
vást növekszik, mint a lavina rohanása között növe
kedni szokott. Én tehát már ennél fogva a napi
renden levő javaslat első szakaszában felállított 
arányt, melylyel a közösügyi kiadásokhoz járulni 
fogunk, azaz a 30%-ot 70%-hoz elfogadom; el
fogadom, mert helyesnek tartom. 

Ezen arányt előleg ő felsége többi országai
val kellvén egyesség utján megállapítani, józanul 
csak olyan arányt fogadhatunk el, a melyet a má
sik fél is elfogadhatónak tar t , és a melyet azon 
félnek velünk egyezkedő küldöttsége is elfogadott. 

Nagyon rósz politikának fognám tartani, há 
mi a helyett, hogy ő felsége többi országai- és tar
tományaival megegyeznénk e tekintetben, azon 

arány meghatározására ő felségét, a közös fejedel
met erkölcsileg kényszeritenó'k. 

De elfogadom ezen arányt azért is, mert arith-
metice helyesnek tartom. Nem fogom ismételni 
azon adatokat és számokat, melyek tegnap elő-
soroltattak: mert ha valami a világon igaz, ugy 
igaz azon franczia példabeszéd: „Tous les genres 
sönt bons, horsl'ennuyeux." Nem akarom tehát un
tatni és fárasztatni a t. házat; de ellene mondok 
azon állitásnak, miszerint ezen adatok nem volná
nak hitelesek. Azon adatokból kiviláglik az egyik 
és a másik fél bevételeinek összege, és azon adatok 
olyanok, milyenek a pénzügyi és statistikai adatok 
átalában szoktak lenni. 

Meg kell jegyeznem, hogy ha azon arányt, a 
melyben mi és ő felsége többi országai és tartomá
nyai a közösügyi kiadásokhoz járulni fogunk, igaz-

I ságosan meg akarjuk állapítani , szükségképen 
j az egyik és a másik fél állami jövedelmeiből a vám-
! jövedelmet le kell vonni, mert a vámterület kö

zösségénél fogva ezen jövedelmet a két fél között 
elosztani merőben lehetetlen. Hol van erre a kulcs ? 
A mindennapi élet tapasztalásából tudjuk, hogy 
számtalan czikkeket fogyasztunk, melyek után nem 

I Magyarországon, nem a magyar határszéleken, de 
j Bécsben és az osztrák határszéleken fizetik a vámot. 
Levonatván pedig a vámjövedelmek a többi jöve
delemből, kijön ezen arány: 29^/joo : 708 6 /1 0 0 . 

I A legnagyobb igazságtalanság volna az arány 
megállapításánál ahatárőrvidék jövedelmeit ignorál
ni. Hiszen maga Ivánka képviselő úr is bevallotta, 
hogy annak földadója a hadi költségekbe bê  van szá
mítva : tehát nekünk esik terhünkre. Én tehát, 
ha mi ezen jövedelmet ismét oda vetjük, hitelesnek 
tartom ezen arány t : 3 0 % : 7 0 % . 

Egyébiránt ez abstract szám. Ha ezt concrete 
pénzben akarjuk kifejezni, ez évenkint 24 millióra 
megy, mert nagyon valószínű, ső't majdnem bizo
nyos az, hogy a közösügyi budget nem lesz ma
gasabb, mint 80 millió, s igy a reánk eső rész 24 
milliót fog tenni. A mi javaslatunk és Grhyczy Kál
mán képviselőtársunk módositványa között tehát 
évenkint 1 millió 200,000—600,000 a különbség. 

Nem akarom állítni, hogy ez csekélység 
volna, melyet könnyű áldozni. De ily áldozatok
ról nincs szó, midőn a provisorius állapotok meg
szüntetése, az alkotmányos szabadság biztosítása, 
Magyarországnak ós a birodalom többi orszá
gainak és tartományainak kibékülése forog kér
désben. Ily esetben ezen plus oly politikai inves-
titio, mely nekünk dus kamatokat fog hozni. (Helyes
lés jobbról)..Egyébiránt arról,hogy ezen kötelezettség 
a mi fizetési képességünket tul ne haladja, gondos
kodniuk kell a delegatioknak, pedig azoknak e rész-
beli érdekei tökéletesen azonosak lesznek; aaert 
valamint nekünk érdekünkben fog feküdni, u g y a 
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másik résznek is érdekében fog állani, hogy finan-
cziáink rendezve legyenek és hogy felette sokat 
ne fizessünk. Aztán devalválja ezen teher súlyát 
azon körülmény is, mely már gyakran fólemlitte-
tett, hogy ezen arány 10 évre van meghatározva. 
Kétséget nem szenved, hogy ha mi ezen idő alatt 
nem csak ábrándozni, demonstrálni ^és agitálni, ha
nem dolgozni és tanulni fogunk, (Elénk helyeslés a 
középen, zaj, mozgás) Magyarország termelési ereje 
okosodni, tehát fogyasztási és adófizetési képessége 
s növekedni fog. (Elénk hdyeslés ajs.bbo^.) 

Végre nem szabad kihagynunk a számításból, 
hogy a közösügyi költségek nem az örökös tartomá
nyok érdekében történnek; hisz azok az államélet oly 
ágaira vonatkoznak, melyeket födözetlenül hagyni 
nem lehet. Bármikép változzék át a mi közjogunk, 
hadsereg és diplomatia nélkül nem lehetünk; pedig 
az 1848-iki budgetben, mint tudjuk, a sereg fentartá-
sára, akkor, midőn minden czikk ára sokkal olcsóbb 
volt, mint most — 39 millió volt praeliminálva. 

Nem hagyhatom végre szó nélkül Ivánka 
Imre képviselő azon állítását se, hogy pénzügyi 
kérdéseink minden nehézsége onnan támad, mert 
ezen kérdések nem rendeztetnek a personal unió alap
ján. Én épen az ellenkezőt hiszem: mert a personal 
unió alapján, a népességet ésaterületet tekintve, ezen 
ügyek sokkal nagyobb összegbe kerülnének, mint 
most. Különben ezt egészen mellőzve, tudjuk, hogy 
nekünk ezen ügyeket a pragmatica sanctio és az ab
ból folyó közösügyi törvény alapján kell rendeznünk, 
mely törvény egyébiránt nem egyéb, mint az 1848. 
törvények corollariuma. Ismerjük azon javaslato
kat, melyek a másik oldalról erre nézve tétettek, és 
mondhatjuk, hogy a pragmatica sanctioból folyó 
közösügyi törvényen kivül minden javaslat imprak
tikus és valóban olyan, hogy absolutismusra vagy 
tán még nagyobb zavarokra vezethetne. 

Roszaltatott a Bécsben egyezkedő küldöttség 
eljárása. Erre bizony kár volna felelni, mert ott 
vannak ezen küldöttség jegyzőkönyvei: méltóztas
sanak azokat elolvasni. A deputatio a dolgot na
gyon komolyan tárgyalta, és elkövetett mindent 
terheink könnyitésére, és én, mint azon küldött
ség volt tagja, a felelősséget egész kiterjedésében 
magamra vállalom. 

Igaz, távol volt tőlünk a Schmerling-iskola 
példáját követni, mely minden fontos kérdésnél 
felkiáltott: „Várhatunk!" mig ezen várhatási po
litika a múlt évi katastrophákhoz vezetett. Távol 
volt egyszersmind tőlünk azon modor, melyet po
litikai jesuitismusnak lehetne nevezni, a mely sze
rint bizonyos emberek minden alkalommal azt ál
lítják, hogy a pragmatica sanctiohoz ragaszkodnak, 
hogy a kiegyenlítést kivánják, de minden egyes 
lépés elé, mely a birodalom consoiidatiojához és Ma
gyarországon a kiegyenlítés müvének befejezéséhez 

vezethet, mindig rendszeresen akadályokat és nehéz
ségeket gördítenek. (Élénk helyeslés a jobb oldalon?) 

S o m o s s y IgnáCZ: Tisztelt ház! Nem köve
tem az előttem szólót azon a téren, hogy uj szá
mítást tegyek az általa kimutatni kívánt 30-as 
percent, ellenében, a mit ugyanis eddig senki 
sem kísérlett meg, az előttem szólón kivül, hogy 
arithmetice kimutassa; ezen a téren nem követem, 
hanem röviden szólni akarok ahhoz, a mi az eddigi 
viták folytán kiemeltetett, miszerint az állítóla
gos 28 ya percent kimutatása és az elfogadtatásra 
ajánlott 30 percent közti differentia vagyis más
fél percent igazolva van. 

Felelni fogok legelsőben is Kautz Gyula kép
viselőtársam felállított azon tételére, hogy a 28 V2 % 
kimutatása a valódi nemzeti erő, a fizetés képessé
gének alapja. Legelsőben is ezt bátor vagyok ta
gadni: és pedig azért, mert ez csak akkor állna, ha 
saját maga Magyarország, vagy Magyarországnak 
felelős kormányférfiai, kik körülményeinket is
merik, tették volna a hivatkozott évi összeírásokat 
és a kivetéseket; de ellenkezőleg áll, mert, mint 
már előttem is mondatott, az összeírást Magyar
országban oly beköltözött férfiak tették, kiknek 
Magyarország gazdasági körülményeiről semmi 
ismeretök, és kiknek, ha volt is valami fogalmuk, 
egészen Ausztria kifejlettebb gazdaságához idomí
tott fogalmaik voltak, mellőzve azt, hogy minő 
rokonszenv vagy ellenszenv szerepelt a magyar
országi összeírásoknál. Azért ajánlom e körülményt 
a t. ház figyelmébe, mert, ha a dolog oda kerülne, 
hogy az egyezség meg nem történhetnék, és az 
uralkodónak kellene felette ítélni, lehetetlen, hogy 
az uralkodó igazságszeretete ezen fontos körül
ményt figyelembe ne vegye. 

Áttérve az 1 % percent igazolására állitólagma-
gasabb szempontból felhozott fontosabb okokra: 
azok közül először anyagi jobb jövőnket állítják 
elénk; de anyagi jobb jövőnknek anyagi alapjának 
is kell lenni. Kérdem a t. házat, hol van azon anyagi 
alap Magyarországon ? az úrbéri kárpótlás kötvé
nyeinek hányadik része van kezei közt? a hivata
losan kicsikart nemzeti önkéntes kölcsön kötvé
nyeiből mennyi van magyar kezek közt ? A gaz
dag városok és falvaknak ez előtti téres pusztáik 
és legelőik többnyire eladva, az eddig adómen
tes városok és falvak fülig adósságba merül
ve. Nézzük meg a telekkönyvi betáblázások so
rait, és elrémülünk annak nagyságán, mily ritka 
azok száma, kik mondhatnák, hogy adós nem va
gyok ! A magyar tőkepénzes pedig a csodák közé 
tartozik. I ly alapon, fájdalom, nem hihetem, hogy 
közel legyen azon anyagi állapot javulása, a mely 
a másik részről indokul felhozatik az 1 7a percent 
elfogadására. 

Második indok, hogy 30 percentnyi fizetés 
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elfogadása mellett paritást vagyis 50 percentnyi 
befolyást nyerünk a két állani ügyeiben. Ez nagy 
fontosságú oknak látszanék; hanem ennek absolut 
hatalom irányában van értelme, de szabad népek 
irányában ezt felállítani nem lehet. Nekünk teljes 
önállásunk volt, törvényekkel biztosított önállá-
sunk. Gyakorlatát a hatalom gátolta. Szabad né
pek irányában pedig jogilag teljes önállásunk il
letne meg, s ha e téren áldozatok hozattak, az ré
szünkről történt: ez nem a mi, hanem az örökös 
tartományok nyeresége. (Elénk helyeslés a bal ol
dalon.) A nyereséget a jövő mutatja meg, mert 
épen egy jelenlevő miniszter társamtól . . . (De
rültség.) Kiigazítom nyelvem hibáját: épen egy 
jelenlevő és a miniszteri padokon ülő képviselő
társamtól hallottam, hogy két összeköttetésben 
levő nép közt rendesen egyik az üllő, másik a ka
lapács szokott lenni. 

Egyébiránt végzem beszédemet azzal, hogy 
előttem szóló Trefort Ágoston képviselőtársam 
azon nyilvánítása ellenében, miszerint 1.200,000 
vagy 1.600,000 frtnyi különbséggel magasabb po
litikai szempontból ne gondoljunk, a tapasztalás 
és a természeti törvények azt mutatják, hogy soha 
sem azon nagyobb súly alatt szakad meg az 
erő, melyet hozzá mérve raknak, hanem azon cse
kély súly alatt, melyet erején tul raknak rá. (He
lyeslés a baloldalon.) 

SomSSiCh P á l : Fontos tárgyaknál egyszerű 
okoskodás,, vélekedésem szerint, leginkább van a 
maga rendjén. Kitérések csak a tárgyat magát za
varhatják és nem tisztázzák. Ha volna mérlegünk, 
melyen az adóképességet meg lehetne mérlegelni, 
vagy annak hiányában volnának oly adataink, 
melyek tökéletes próbakőként állhatnának, me
lyeknek nem csak számítási hibáival kellene küz-
ködnünk, mert azok helyrehozhatók, hanem me
lyeket alapjokban lehetne megtámadnunk , hogy 
vajon azon czélra, melyre használtatnak, alkal
mas eszközök-e ; ha magának az aránynak meg
határozása csak kereskedelmi, nemzetgazdasági 
kérdés volna, melyet számításokkal szokás elvé
gezni ; és nem merülnének föl oly fontos politikai 
tekintetek, melyeket számításból kihagyni nem le
het : akkor Grhyczy Kálmán t. barátomnak egész 
a kicsinylegességig és aprólékosságig pontos ke
reskedelmi számolgatásai helyén volnának. De 
mivel nincs mérleg, melyre az adóképességet, 
mint az aranyat, rá tegyük és szemernyi pontos
sággal kiszámítsuk; mivel az adatok oly különbö
zők és kétesek, nem számításban, mint Bethlen 
Farkas barátom mondotta, hanem természetben, 
elvben, hogy mig egy részről mint az aránynak 
biztos útmutatói állíttatnak fel, másik részről ta
gadják, hogy az arányt abból ki lehetne puhatolni; 
mondom, mivel ezek hiányában vagyunk, és mivel 

az arány kiszámításánál nem kereskedelmi számlát 
készítünk, hanem egy politikai élet viszonyainak 
alapját teszszük le: vélekedésem szerint a politikai 
tekinteteket számításból kihagyni nem szabad ; s 
épen azért Grhyczy Kálmán t. barátom előadását 
tételei tekintetében lehetetlennek, az adatokra 
nézve igen tökéletlennek, politikai tekintetben 
épen hiányosnak és számai tekintetében kisszerű
nek tartom. (Zaj a bal oldalon. H Aljuk! a jobb ol
dalon.) 

Elmondom, t. ház, mi nézet állott azon bizott
ság előtt, melyet a t. ház bizodalma e kérdésben 
az egyezkedés megkezdésére Bécsbe küldött. E g y 
részről minden esetre mindig előttünk állott — és 
ezt szemünk elől soha sem tévesztettük — adófize
tési képessége a nemzetnek: mert ez az alap, 
melyre a terheket lerakni hivatva voltunk. De 
más részről előttünk állott Magyarországnak 
egész kiterjedése, mely majdnem megüti ő felsé
ge többi országainak kiterjedését, népessége, 
mely alig hogy hatod részszel kevesebb a többi 
tartományok népességénél; előttünk állott azon 
elv, hogy paritás alapján kívánjuk dolgainkat 
elintézni, hogy a külpolitikában, a honvédelem 
kérdésében paritás alapján kívánjuk befolyásun
kat megalapítani • előttünk állott, hogy e territó
riumnak, ezen, a birodalom másik részéhez majd
nem hasonló nagyságú territóriumnak megvédése 
a hadseregnek majdnem hasonfelét veszi igénybe, 
a mi annak fentartási költségeire nagy befo
lyással van. 

Mindezeket összevéve, mivel mathematikai 
pontossággal mérlegelni nem lehetett, felhasznál
tuk azon adatokat, melyekből megtudhattuk a 
múltnak terheit, melyekből hozzávetőleg kiszá
míthattuk a jövőnek képességét; de mindezekből 
a kiszámításokból nem kerestük kalmári fukarság
gal azt, a mi legkevesebb, hanem azt, a mi a gya
korlati életnek leginkább megfelel. 

Grhyczy Kálmán barátom saját combinatioja 
szerint — mint azt minden okoskodó szokta — 
előtételeket állit fel, s kimondja azt, hogy ő csak 
a bruttó jövedelmet tartja azon adatnak, mely 
leginkább nyújt alapot az adóképesség meghatá
rozására; mig a másik részről ellenkezőleg — pe
dig a másik részről is kell beszélnünk, mivel 
egyezkedésről van szó — se a közvetett adókat, 
se "a bruttó bevételt számítás alapjául felvenni 
épen nem akarták, csakis ezeknek teljes mellőzé
sével, az egyenes adónak tiszta jövedelmei után 
kívántak számítani, s így 34 percentes quotát 
hoztak ki ; mi pedig ilyetén számításba már csak 
azért sem egyezhettünk belé, mert a közvetett 
adók, melyekben mindenki vagyonossága szerint 
szokott részt venni, nézetünk szerint inkább alkal
matosak az adóképességnek kimutatására, mint az 
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egyenes adók, melyeket önkényileg kivetni, s egy 
ideig legalább, beszedni is lehet. 

Igen természetes, hogy mi ez alapot impug-
náltuk, mely kedvezőtlen volt ránk nézve; habár 
Bem lehet tagadni, hogy az emiitett okoskodás a 
tulrészről nem minden alap nélküli. De nem állít
hattuk fel ennek ellenében a bruttó jövedelmet 
egyedüli alapul, épen azon okból, melyet Ghyczy 
Kálmán nézete védelmére felhozott, hogy t. i. a 
kezelési költségek a czélszerüségtó'l, jobb ellenőr
zéstől függvén, nem mutathatják ki az adóképes-
séget, az változhatik, hanem a tiszta fizetési tehet
ség, az mutatja ki az adóképességet. 

í g y állottak előttünk a dolgok, t. képviselő
ház, s midőn egy részről az indireet adó alapján 
34 usque 36 percent számíttatott, más részről 
Ghyczy Kálmán számítása 28 percentet muta
tott ki. 

A postakezelés és vám, mint a törvény által 
már más czélra rendeltek kihagyásával pedig a 
számítás nálunk 29.29-re ütött ki. Ezt összevetve 
azon politikai tendentiával, hogy mi paritást kö
vetelünk, s ennek alapján egyenlő befolyást a kül
politikára, egyenlőt a védelemben ; tekintetbe vévén 
& territóriumot, tekintetbe vévén a népességet: azt 
tartottuk, hogy méltányosabb ezenfractiot nekünk 
kiegészíteni, mintsem azoknak, kik e tekintetben 
má.r ugy is zúgolódtak, azt mondván, hogy ha 
nem akarunk egyenlő terheket, akkor a befolyást 
és jogokat se követeljük egyenlően. {Helyeslés a 
a jobb oldalon.') 

Röviden előadtam, miként állott mielőttünk 
az ügy. 

Ne méltóztassanak bíbelődni a számításokkal; 
én bíbelődtem és csináltam számításokat, két hóna
pig bajlódtam velők, a melyekből kijött 30 percent, 
s csinálhatok olyanokat, a melyekből 25 percent 
jön ki. {Nagy derültség.) Ez igen természetes, mert 
csak másként kell csoportosítani a számokat, ki 
kell némelyeket hagyni, be kell némelyeket venni, 
és mindig más számok fognak kijönni. (Helyedés 
a jobb oldalon. Egy hang a. bal oldalon: Legjobb lesz 
mindent kihagyni és semmit be nem venni!) Esazért 
t. Böszörményi képviselőtársam kívánsága, hogy 
utasítsuk vissza, mint a longae litis perekben, 
hogy még világosittassanak fel az adatok, nem fog 
czélt érni. 

Azt mondja ő, hogy vég nélküli n a g y terhe
ket rovunk a nemzetre. Hiszen, kérem, midőn in-
nem távoztam — én is a publikumban élek, részt 
veszek különféle osztályokban, beszélek különféle 
egyénekkel — voltak, kik ugy nyilatkoztak: „No, 
egy harmadát el lehet vállalnunk a tehernek." 
Most, ime, meghozzuk a 30 percentet, a másik 
kérdésben alig V5-öt: és most azzal vádolnak, 
hogy túlságos terhet akarunk az országra róni. 

{Helyeslés a jobb oldalon.) Azonban, t. ház, én ennek 
csak örvendeni tudok. Jele ez az alkotmányos el
lenőrzésnek. Az alkotmányos ellenzék csak köte
lességét teljesiti, midőn mindenben megfontolja és 
megrostálja a kiküldött bizottság eljárását, g ez 
által a nemzetet még ellenvetéseivel is csak jobban, 
megnyugtatja. {Helyeslés a jobb oldalon.) 

Ez az oka, t. ház , miért én a 30-as quotátf 
mint a bizottság tagja is, a 70 irányában elfogad
tam és azt itt is bátor vagyok a t. háznak elfoga
dás végett ajánlani. Nyíltan kimondom ezen sza
vazatomat, mert hiszen a popularitás elvesztésétől 
való félelem, vagy valami más önérdek-hajhászat 
iránt, t. ház, a lefolyt 20 év alatt oly próbáját 
adta ezen háznak minden képviselő tagja a felől, 
(Zajos helyeslés a jobbon. Nem mindenik biz azt! 
kiáltások a balon) hogy a külső befolyások és csá
bitások rajta nem fogtak és hazafi kebléről visz-
szapattantak Jazok nyilai, hogy bizony kár, majd
nem nevetséges az ilyeneket itt felhozni. (Zajos 
helyeslés a jobb oldalon.) 

Ha, kérem, mint Tisza Kálmán képviselőtár
sam mondotta, van tér, a hol még nagyobb dijak
kal, nagyobb érdemekkel jutalmaztak meg holmi 
vadászatot — mint hiszem én is — megengedem, 
hogy e hazának ellenségei igen is jutalmazni ki-
vánták azokat, kik Magyarország önállásáról be
szélve , békés, alkotmányos élete, consolidatioja 
munkáját izgatással, vagy nem tudom én miféle 
cselekedetekkel akarják zavarni (Helyeslés a jubb 
oldaton); de én erősen hiszem, hogy épen azon 
azon hazafi-keblekről a megvesztegetés ugy vissza 
fog pattanni, mint a hatalom idején a fölülről jövő 
nyomás. (Zajos éljenzés és taps a jobb oldalon) 

E l n ö k : Besze János képviselő á r van csak 
fölírva: ha ő eláll a szótól, berekeszthetjük a vitát. 

Besze J á n o s : Miután az ellenvéleményen 
levő képviselőtársaim elálltak, én is elállók. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
(Halljuk!) Méltóztassanak megengedni, hogy mi
előtt ezen nagy horderejű tárgyban a t. ház szava
zatával helyben hagyni vagy elvetni méltóztatik 
azon javaslatot, melyet a küldöttség jelentése 
alapján a minisztérium a ház asztalára tett le, né
hány szóval némelyekre, a mik itt e tárgyban 
fölhozattak, válaszolhassak. (Halljuk!) 

Az állás, a melyet az összes küldöttség és 
annak minden egyes tagja és különösen a minisz
térium e kérdésben elfoglalt, könnyűnek nem 
mondható. 

Ugyanis az 1867-ik évi 12. t. czikk 18. és 
19. §. azt rendeli, hogy kölcsönös alku utján kell 
az arányt meghatározni. Azért két küldöttség ren
deltetik, melyek az illető felelős minisztériumok 
asztalára részletes adatokkal támogatott javaslatot 
fognak kidolgozni az arányra nézve. Meggyőző-
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désem szerint mind a küldöttség, mind a miniszté
rium legjobb tudomása és meggyőződése szerint 
igyekezett eleget tenni kötelességének. Azonban 
mindamellett ily nagy horderejű kérdésnél, oly 
megbízatásnál, mely valóságos alku, melynél tehát 
igen sok függ a jóakaraton kivül az ügyességtől, 
sokszor kérdem magamtól, vajon legjobb akarat 
és lelkiismeretes ügyekezet mellett nem mulasz
tottunk-e el valamit, nem követtünk-e el ez eljárás
ban hibát? 

E tekintetben, megvallom, hogy egy körül
mény megnyugtat. Ugyanis se hazánkban, se ő 
felsége többi országaiban az eszközlött eredmény
nyel nem voltak teljesen megelégedve. Oda át az 
általunk átvállalandó terhet nagyon kicsiny lik, itt 
pedig, mint többektől hallottuk a múlt napokban, 
terhesnek találják. U g y hiszem, ez egyik bizonyi-
tékaannak,hogy azon küldöttség munkálatának vég 
eredménye, mely ezen életbevágó kérdés iránti 
alkudozásra volt kiküldve, a mennyire lehetett, 
igazságos és méltányos. 

Hasonló megnyugtatást szerzett nekem Ko
márom városa érdemes képviselője, kinek már a 
1843-iki országgyűlésen nagyra beesülni tanultam 
szigorú kritikai éllel biró dialektikáját, ki éles el
mével és szónoklási tehetséggel ellenének gyönge 
oldalát szokta felderíteni, és ha van ok kétkedni és 
aggódni, annak kifejezést adni elmulasztani nem 
szokta, s ki jelenleg előadásának minden érveit a 
puszta számok korlátai között tartotta. 

Ámbár számításainak alaposságát el nem is
merhetem , azoknak részletes czáfolásába bocsát
kozni nem is kívánok : megtevék ezt Bethlen Farkas 
gr. és Kemény Gábor b. képviselőtársaim; de átalá-
nosságban én is megteszem később a számitási 
módra ellenvetéseimet. 

Azonban tegyük fel, hogy állanak az általa 
idézett számok, állanak az azokból vont következ
tetések. Számokról, egyedül csak számokról 
van-e itt szó? {Helyeslés a középen.) Nem mindenek 
felett azon erkölcsi eredmény veendő-e itt tekintetbe, 
mely ezen fontos ügynek kölcsönös egyetértéssel, 
még egyszer mondom, a soha eléggé nagyra nem 
becsülhető kölcsönös egyetértéssel leendő kiegyen
lítésből következik népek és népek közt, törvény
hozás és törvényhozás között, az első alkalom
mal, midőn annyi század után először érintkezünk 
a birodalom másik felével, mint alkotmányos né
pekkel, törvényhozási utón : az erkölcsi ered
mény , melyre, mint a központi osztály elő
adója idézi, ] 848-ban is — pedig ezen évre szere
tünk mindkét részről hivatkozni — mondatott az 
akkori nagy szavak fellengős kifejezésével: ^Hall
ja meg Isten! hallják meg Európa népei, hogy az 
Isten örök igazsága szerint ki fogjuk egyenliteni 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1866/j. v. 

mindazon érdekeket, melyek három százados viszo
nyainkból erednek — ?* 

Nem számítja azt nagy erkölcsi eredménynek, 
minek én mindenek felett tartom, hogy azon tény 
által, miszerint sikerült a két törvényhozás kül
dötteinek első találkozása alkalmával bebizonyí
tani életképességét azon uj államszervezetnek, mely 
az 1867. XII . t. czikkben bölcs előrelátással al
kottatott, és ez által bizalmat szerezni ben és kün 
mindazoknál, kik a birodalom fenállására súlyt 
fektetnek, az uj alkotmányos átalakulás iránt ? és 
elnémítani ennek kül és bel elleneit, kik káröröm
mel jósolgatni szeretik, hogy az uj alkotmányos 
alapok tarthatalanok és nem életképesek ? kik ta
lán kárörömmel s óhajtva várjak, hogy azon bi
rodalom meg nem erősödhetik, melyet bölcs előre
látással, a pragmatica sanctio folytán, Őseink alkot
tak, és melyet fentartani, áldozatokkal fentartani 
kötelessége minden hazafinak, ki arról meg van 
győződve, hogy a Szent István koronája által kap
csolt országok integritása, politikai nemzetiségünk 
fenállása a birodalom megingatása által a legna
gyobb veszélynek lesz kitéve? (Elénk helyeslés a 
középen.) 

Hát azon anyagi szempontból nagy horderejű 
eredményt semmibe se vegyük, hogy az előttünk 
fekvő három törvényjavaslatnak elfogadása és 
törvénybe igtatása által nyerjük végre el az anya
giakban is önállásunkat, leszünk urai saját sor
sunknak, és végre, annyi századok után elnémít
hatjuk végre azon századokon át fenállott tévesz
mét, mely mindig azt hirdeti, hogy az alkotmá
nyos Magyarország a birodalom hatalmi állásának 
és anyagi fejlődésének akadályául szolgál ? meg
szüntethetjük azon irányt, mely reánk századokon 
át annyi szenvedést hozott és a birodalom jelen 
bajainak fő kútforrása volt ? 

De mindenek felett meg kell jegyeznem, hogy 
Komárom városa érdemes képviselője, ki , mint 
tegnapelőtti beszédjéből is látszik, a törvényesség 
szigorú férfia, nem veszi eléggé nagyra nem be
csülhető eredménynek, hogy a XII . czikk 19. 
pontja szerint megkisérlett küldöttségi alkudozás 
eredményhez vezetett. Tisztelt képviselő úr 
elvállalta ezen küldöttségben a megbizást, velünk 
nagy szorgalommal dolgozott az alku sikerülésén : 
és ime, most a nagy fáradsággal és kölcsönös jó
akarattal létesített egyességet nem helyesli. Mivel 
volt a küldöttség megbízva? azzal-e, mit képvi
selő ár most tesz ? Bizonyos adatokból számokat 
von ki, s azt állítja, ennél tovább menni nem lehet; 
ezt küldöttség nélkül is meg lehet tenni; a tör
vény alkut rendel, a küldöttség a törvénynek enge
delmeskedett, s meggyőződésem szerint az eszköz
lött eredmény méltányos, igazságos. (Helyeslés a 
jobb oldalon és középen.) 
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Még ha állanának is azon számtani összeállí
tások, melyeket idéz, ezen kis különbségért el kí
vánná játszani azon erkölcsi nagy eredményt, me
lyet a sikerült^közegyetértés maga után von ? és 
ő felségét, kinek igazságszeretetében bizik, kívánná 
azon, csak a végső esetekben megengedhető kény
szerűségbe helyezni, hogy mint ítélő biró álljon 
népei és népei között, magára vegye bizonyéra 
mindkét fél elégedetlenségét, mely kikerülhetlen 
lenne, miután nagy különbség esetében se az egyik, 
se a másik által kimondott számok szerint nem 
dönthetne ? Ily eldöntés lehetőségét meg kellett 
engedni, mint a legroszabb esetet; de minden va
lódi monarchikus és alkotmányos férfiúnak arra 
kellett hatni, hogy ily eset elő ne adja magát: en
nélfogva azon körülmény, miszerint a vég eldön
tés nem Komárom városa képviselője szándéka sze
rint történik, monarchikus és alkotmányos szem
pontból is nagy erkölcsi eredmény. (Igaz! Ugy van! 
a középen.) 

Engedje meg a t. ház, hogy Komárom városa 
érdemes képviselőjének számtani érveire is meg
tegyem észrevételeim, és kimutassam azoknak né
zetem szerinti tarthatatlanságát. {Halljuk!) 

Habár Debreczen városa képviselője kimenti 
Komárom városa érdemes képviselőjét azon vád 
alól, mintha ő azt mondotta volna, hogy annyit 
adjunk jövőre is, amennyi marad: okoskodásának 
alapja mégis oda vezet. Azt monda, hogy leg-
czélszerübb lenne, ha annyi válj árulunk, a mennyi 
megmaradt; ebből az következik, hogy ezután is 
annyival járuljunk, a mennyi ezután maradni fog: 
ezen módból bizonyára különös következések jön
nének ki, ha saját belátásunktól függ magunk költ
ségeit meghatározni, és így annyit költhetünk, 
hogy néha alig marad valami; vagy hogy ma
radjon nálok is, nálunk is valami, a másik fél be
avatkozását kellene megengedni. A közös költ-
Bégek a közös védelemre vannak rendelve; ha arra 
annyit adunk, a mennyi marad, nincsen is szük
ség az egész delegationalis intézményre. Különö
sen megjárhatnék ez esetben, ha például a mi 
határunk lenne veszélyeztetve, s a lajtántuliak, kik 
annál nincsenek érdekelve, azt mondanák a vésa 
idején: „Nekünk most kevesebb marad, tegyetek 
ugy, a mint akartok" {Tetszés a középen.) 

Meglep engem, hogy épen Komárom városa 
érdemes képviselője, ki a legszorgalmasabban ta
nulmányozott minden adatokat, kivatkozhatik egy 
táblázatra, melyet az osztrákpénzügyminiszter ter
jesztett elő, és melyből jön ki 28 %. Bizonyára fog 
emlékezni, hogy többféle ily táblázat terjesztetett 
elő ugyancsak általa, mely szerint az előirányzott 
direct adóalapján 34,9, a valóságos direct adóbeli 
bevétel alapján 34,8, a területi népesség és a direct 

adót combinatioja szerint pedig épen 41,7 */, 
jött ki. 

Ez alkalommalnem mulaszthatom el Kalló városa 
képviselőjének azon állítására, mintha azon adatok, 
melyek a minisztérium által a küldöttségeknek 
előterjesztettek, semmi hitelességgel nem bírnának, 
megjegyzést tenni. Ez oly vád, melyet kötelessé
gemnek ismerek egyenesen visszautasítani. A tör
vény rendelete és értelme szerint a minisztérium
nak volt kötelessége minden, az adóképességre 
vonatkozó adatokat a küldöttségeknek eló'terjesí-
teni. Az előterjesztett adatok egyenesen a zárszá
madásokból, melyek a legfőbb államszámvevőség
nél feltalálhatok, állíttattak össze. A minisztérium
nak nem lehetett feladata a könyvezett számokat 
hamisítani. Igen természetes, hogy midőn a múlt 
korszakban az állam bevételei a birodalom két 
része szerint elkülönítve nem voltak, ennélfogva a 
magyarországi bevételek a többi bevételektől szo
rosan el nem különöztettek, sok tétel fordul elő, 
melyeknek biztos elkülönzését keresztül vinni nem 
is lehetett. Ennek tulajdonitható, hogy a küldött
ségek mindkét részről az adatok szerint különbö-
zőleg számítottak, sazokrectificatioját eszközölték. 

Tisztelt képviselő úr előadásában egy tételt 
fogadok el. Abban teljesen igazsága van , hogy 
az egyedüli igazságos alap csak is az aránylagos 
adóképesség lehet, az adóképességnek biztosabb 
mértéke sem lehet, mint az egyenes és közvetett 
adók valóságos bevétele, tehát azon összeg, mely 
az adózók zsebéből az állam pénztárába befolyt; 
és épen ennek alapján dolgozott azon albizottság, 
melynek előadója báró Kemény barátom volt, ki 
egyenesen tagadta, hogy azon kiszámítások, me
lyeket Komárom városa képviselője idézett, azzal 
megegyeztek volna. Ezen bizottság lelkiismeretes 
számítása szerint az arány 29,3 százalékot tesz, 
természetesen a vámjövedelem nélkül; tehát a kül
döttség által elfogadott 30-as arány csak egy szá
zalék %-dával különbözik az alválasztmány kiszá
mításaitól. 

Megvallom, én nem foghatom meg. hogy épít
het Komárom város érdemes képviselője olytáblá-

: zatra, melyben a vámjövedelem is foglaltatik: hi-
| szén ez világos törvénytelen alap,miután a XII . t.cz. 
; 64. §-a szerint a vámjövedelem a közös költségek 
j fedezésére fordítandó — és ez bölcs intézkedés, 
I mert tudva lévő dolog, hogy azon vámjövedelem, 
j mely saját határainknál vagy hazánkban szedetik, 
I koránsem képezné az igazságos kulcsot, miután 
| az alig teszi az összes vámjövedelem egy nyol-
! czadát. Ennek bizonyítására szolgálnak a számadá

sok adatai, melyek szerint, ámbár Magyarország 
felét teszi a birodalomnak és ámbár népességének 
aránya ugy áll, mint 42 a 100-hoz, mind a mellett 
összes vámjövedelmei egy millió 200,000—500,000 
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ft bevételt mutatnak fel a 12—14 milliónyi összes 
vámbevételekkel szemben. Mért ? Mert Magyaror
szág javára csak azon összeg íratott, a mely saját 
határvámain fizettetik, holott tudva levő dolog, 
hogy Magyarországban, különösen az ipartermé
nyekből behozott árukért a vámdijak nagyobb
részt a másik részen fizettettek. Azért a törvény 
igen helyesen határozott, midőn elrendelé, hogy 
az összes vámjövedelmek a közös költségek fede
zésére forditassanak: nem lehet ennél fogva oly 
táblázatot idézni a küldötségi munkálat ellen, mely
ben a vámjövedelmek be vannak foglalva. 

De épen annyira nem tudom helyeselni azt, 
a mitaszelvényadóról mondott az érdemes képviselő 
úr. Azt talán helyes és indokolt volt a küldöttség 
előtt emlegetni mindaddig, mig az egyezmény az 
államadósság iránt meg nem köttetett és a tagok 
tudomására nem hozatott. De a szelvényadó való
jában nem más, mint kamatlevonás, illetőleg le
szállítás; midőn arról volt szó, mennyi az összes 
államadóssági teher: abból levonatott, tehát szá
mításba nem jött. Ha ott kihagytuk a terhel-
tetési számból, itt ismét bele nem vonhatjuk. 
Pedig ezen körülmény tisztelt képviselő á r előtt 
már Bécsben eléggé tudva volt, annyival inkább, 
mivel képviselő úr azon 5 tagból álló bizottság
nak, mely a birodalmi tanács hasonszámu tagjai
val értekezett az államadósságról, részese volt; en
nélfogva nem csak azon körülmény, de azon te
kintet is, mely alá vétetett, az általa emlegetett 2000 
millió magántőke előtte tudva volt és tudva van. 

Nem akarok most szólani azokról, miket a 
határőrvidékre nézve mondott. Atalában a határ
őrvidék kérdése igen kényes kérdés. Csak is annyit 
hozok most tudomására, hogy ő felsége ünnepé
lyes megkoronáztatása után, helyre akarván állítani 
a magyar birodalom integritását, elrendelte a ha
tárőrvidéknek pénzügyi tekintetben a magyar 
pénzügyminisztérium alá való helyezését: vegye 
ennélfogva részemről azon hivatalos tudósítást, 
hogy mindazon jövedelmek, melyek előbb a bécsi 
pénzügyminisztériumnál folytak be, f é. szeptem
ber 1-től fogva a magyar pénzügyminisztériumnál 
keeeltetnek. (Élénk tetszés) 

Még kevésbbé fogadhatom el mind azon idé-
seteit tisztelt képviselő urnák, melyekkel a 6 év 
ellen előállt. 

Méltóztatott mondani, hogy az utolsó hat év 
választása nem járt előnynyel. Már most kérdem, 
t. képviselőház, ha adóképességről van szó, s arról, 
hogy mit bir meg a birodalom egyik, és mit má
sik része: lehet-e akkor válogatni az években ? — 
Az utolsó éveket kellett választani annyival inkább, 
mert az adóképesség nem állandó, hanem változé
kony, és mert csakis az utolsó évek szolgáltathat
nak biztos mértéket a számításra. 

Mitidézett'ennek ellenében a t. képviselő ú r? 
Csak is az egyenes adók tételeit, még pedig oly 
évtől kezdette, midőn be sem volt az adórendszer 
egészen hozva. Hasonlatot a másik rész egyenes 
adóival nem tesz, a közvetett adókat pedig számí
tásból egészen kihagyja; tehát követi azon utat, 
melyet a birodalmi tanács küldöttsége túlzott kö
veteléseinek indokolására követett, csak is az egye
nes adókat kívánván tekintetbe venni, miből aztán 
a 33 % következett: egyoldalú volt számítása ép 
ugy, mint t. képviselő uré. (Ugy van! a középen) 

T. ház! Sokat lehetne még ezen fontos kér
désről szólani, (Halljuk!) és számos indokot föl-
hozni,melyek a bizottságot és a minisztériumot ezen 
alkudozások alkalmával vezérelték. Azonban ugy 
hiszem, hogy a bizottság erre nem szorult, eljárá
sa a tisztelt ház elé terjesztett jegyzőkönyvekben 
és annak mellékletei által eléggé indokolva van ; 
igen helyesen jegyezte meg Trefort képviselőtár
sam, és magam is azon véleményben vagyok, 
hogy a bizottság a legnagyobb lelkiismeretesség
gel járván el, és mindenben az ország érdekeit 
tartván szem előtt, a felelősséget az egyezményért 
legjobb lélekkel elvállaljav s elvállaljuk mindnyá
jan, s elvállalom én is. (Élénk helyeslés a jobb ol
dalon.) De midőn a felelősséget elvállaljuk mind
azokért, a miket teszünk, vállalják el azok is a re-
ájok hárulandó felelősséget azért, midőn másokat 
a cselekvésben akadályoznak, vagy midőn a cse
lekvést lehetetlenné teszik. (Elénk helyeslés a jobb 
oldalon.) Épen azért méltóztassékmegengedni Deb-
reczen városa péterfia és csapóutczai t. kép
viselője, hogy tegnap mondott beszédére csu
pán néhány észrevételt tegyek. (Halljuk!) Be
szédében semmit sem mondott ki oly határo
zottan és oly nyomatékosan hangsúlyozva, 
mint azt, hogy az ut, melyet választottunk, 
rósz; továbbá, hogy az ezen utón való ha
ladás természetes következése, hogy az elvál
lalandó terhek túlságosak lesznek. Én azt tar
tom, hogy a ki egy kijelölt utat, különösen, ha 
ezen útnak választása által, nézete szerint, véghe
tetlen nagy kár hárul a nemzetre és annak jövő
jére, roszal, ezen roszalását csak akkor van jogo
sítva kimondani, ha jobb, biztosabb és kedvezőbb 
utat képes kimutatni, (Zajos helyeslés a jobbon) 
melyet, ha a nemzet követ, az elvállalandó terhek 
kevesebbek lesznek. Mindaddig, mig ilyen bizto
san elérhető ut előttünk kijelölve nem lesz, a mi-
általunk legjobb lélekkel követett útnak kárhoz
tatását egyszerű phrazisnak kell tartanom. (Elénk 
helyeslés a jobb oldalon. Nyugtalanság a balon. Föl
kiáltások : Jelöltetett ilyen út!) 

Megvallom, t. ház, hogy már körülbelül elég
nek is tartanám azokat, miket válaszolni bá-

3 8 * 
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tor valék, és csak Kalló városának képviselőjé
hez akarok még néhány szót intézni. {Halljuk!) 
Azt hiszem, hogy egyik fő vádjára már feleltem. 
Azon adatok", melyeknek érvényét gyengíteni kí
vánta, hivatalosakés hitelesek is ; a t . képviselő ür 
maga meggyőződhetik róla, s én minden tekintet
ben bátran szolgálok neki minden eszközzel, hogy 
e meggyőződést megnyerje. (Helyeslés!) 

Megvallom, én a jövendöléseknek, különösen 
a politikai téren, barátja nem vagyok, mert a 
jövőt és annak esélyeit meghatározni senki se ké
pes ; de egyenesen tagadom azon szomorú jóslato
kat, melyeket az országra nézve tett, mert meg 
vagyok arról győződve, hogy azon nemzet, mely 
18 évig a tétlenségre volt kárhoztatva, melynek 
sorsát mások intézték, saját kifejlődésére önmaga 
semmit sem tehetett, fenmaradni és megállani 
tudott : midőn megadatott alkotmányossága, élni 
fog, mert arra érdemes és a szabad intézmények 
folytán jövőjét biztosítani képes lesz, {Élénk he
lyeslés a középen) és eljön az idő, midőn a gyors 
gyarapodás folytán a vállalandó terheket köny-
nyebben víselendi. (Hdyeslés.) Ez azon czél, me
lyet az alkotmány megerősítésére a küldöttség 
javaslata által elérni kívánt, melyet előmozdítani a 
minisztériumnak is feladata. {Hosszas, élénk helyeslés 
a közéjjen.) 

Elnök: N em lévén a szólásra senki felírva, 
most a szavazás ideje következik be. Egyik részről 
a miniszteri törvényjavaslat 1. § ára 23 képviselő 
ur kér név szerinti szavazást, {Helyeslés a jobb olda
lon) a másik részről szintén 23 képviselő úr kér 
név szerinti szavazást. Ennélfogva a szavazás név 
szerint fog történni. A kérdés ez: a hányad tár
gyában előterjesztett törvényiavaslat első szaka
szát elfogadja-e a ház vagy nem? Erre mél
tóztassanak szavazni. {Fölkiáltások: Holnap ! Ma!) 

Bernáth Zs igmond: T. ház! Mielőtt a sza
vazás a föltett kérdésre megtörténnék, alázatosan 
szót kérek, hogy a szövegre nézve még bizonyos 
szavakra szabad-e nekem észrevételt tenni ? (Fel
kiáltások: Nem szabad! A vita be vari fejezve! Sza
vazzunk !) Csak kérdést tettem; ha nem szabad: 
legyen. {Zaj.) 

Elnök {csenget): A kik a hányad tárgyában 
előterjesztett törvényjavaslat első szakaszát elfő-

gadják, méltóztassanak igennel, a kik el nem fo
gadják, nemmel szavazni. 

Csengery Imre jegyző {olvassa a képviselők 
névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., Andrássy 
Gyula gr., Andreánszky Boldizsár, Armbruszt Péter, 
Ányos István, Antalfy Károly, Balomiri János, Bartal 
János, Barinyai József, Bay GyÖryy, Bánó József, 
Bánó Miklós, Bencsik György, Berde Mózes, Berzeviczy 
Tivadar, Besze János, Bethlen Farkas gr., Bethlen 

János gr., Bethlen Sándor gr., Bezerédj László, Bin-
der Lajos, Binder Mihály, Bittó István, Boér János, 
Botka Mihály, Bömches Frigyes, Branovácsky Ist
ván, Bujanovics Sándor, Bernáth Lajos, Betegh Ke
lemen, Buócz Kálmán, Botka Tivadar, Boros Bálint, 
Borcsányi János, Boheczel Sándor, Cebrián László 
gr., Csengery Antal, Csengery Imre, Csik András, 
Csörghe László, Cséry Lajos, Dapsy Vilmos, Dani 
Ferencé, Dániel Pál, Deák Ferencz, Dellimanics 
István, Dimitrievics Milos, Domokos László, Dózsa 
Dániel, Dráskóczy Gyula, Drottleff János Vilmos, 
Decání Károly, Dániel János, Eötvös József b., Erős 
Lajos, Édes Albert, Faragó Ferencz, Fábián Gábor, 
Fehdenfeld Frigyes, Fejér János, Fest Imre, Frideczky 
Timót, Fülepp Lipót, Fabritms Károly, Fóldváry 
Miklós, Gajzágó Salamon, Gál János, Gál Miklós, 
Geduly Lajos, Glatz Antal, Gorove István, Graenzen-
slein Gusztáv, Görgei Géza, Gull József, Hedry Ernő, 
Horvát Boldizsár, Horváth Döme, Horváth Károly, 
Horváth Lajos, Hunfalvy Pál, Huszár István, Hu
szár Károly b., Hertelendy Kálmán, Halmosy Endre, 
Hrabovszky Zsigmond, Ibrányi Lajos, Ihász Rezső, 
Inkty József, Ivácsiiovics György, Jankovich Antal, 
Jendrassik Miksa, Joannovics György, Jitsth József, 
Justh Kálmán, Kacskovia Ignácz, Kalauz Fái, Kandó 
Kálmán, Karácsonyi Ferencz, Kardos Kálmán, Kautz 
Gyula, Kálnoky Pál gr., Kemény Gábor b., Kemény Ist
ván b., Kemény Zsigmondb., Kerkapoly Kár oly,Királyi 
Pál, Kiss Jakab, KossuthPál, Kovách László, Kuba Já
nos, Kudlik István, Kurcz György, Kazinczij István, 
Kethelyi József, Klapka György, Láng Gusztáv, Lator 
Gábor, Lázár Dénes, L'-hoczky Egyed, Lónyay Gáljor, 
Lónyay Menyhért,Lázár Kálmán gr., Madocsányi Pál, 
Majthényi József b., Mihályi Péter, Mikó Imre gr.. 
Miske Imre b.,Moldován János, Molnár József, Mol
nár Pál, Morscher Károly, Mednyánszky Dénes b., 
Nagy Károly, Németh Károly, Ónossy Mátyás, Opicz 
Sándor, Orczy Béla b., Olgyay Lajos, Paczolay János, 
Perczel Béla, Perényi Zsigmond b., Petiié András, 
Ilachy Lajos, Priogberger József, Puskáriu János, 
Pidszky Ferencz, Pap Máté, Pap Mór, Ráth Pé
ter, Reviczky István, Rónay Lajos, Rónay Mi
hály, ifj. Rtidics József b., Rudnyánszky Flórián, 
Rónay Jáczint, Röser Miklós, Radics Ákos, Sebestyén 
László, Semsey Albert, Simay Gergely, Simon Pál, 
Somssich Imre gr.,Somssich Pál, Stefanidesz Henrik, 
Sümeghy Ferencz, Svastics Gábor, Szabadfy Sándor, 
Szabó Imre {pápmvárosi), Szabó Imre (zalai), Szakái 
Lajos, Szász Károly, Széchenyi Béla gr., Székács Jó
zsef, Székely Gergely, Széles Dénes, SÁlágyi István, 
Szitányi Bernát, Szolga Miklós, Szabó Miklós, Szlávy 
József, Szelestey László, Stoll Károly, Sigray Fülöp 
gr., Szontagh Pál (gömöri), Somogyi László, Szemző 
István, Stojacskovics Sándor, id. Teleki Domokos gr., 
Tury Sámuel, Tolnay Károly, Tolnay Gábor, Tóth 
Lörincz, Tóth Vilmos, Török Sándor (nógrádi), Trau-
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schenflels Emil, Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, Tul- j Nincsenek jelen: Mmásy Sándor, ifj. Ambrózy 
bás János, Török Dániel, Tanárky Gedeon, Török Lajos h., Babes Vincze, Bartal György, Bánffy Al-
Sindor(gömöri), Urbanovszky Ernő, Urházy György, ' bért b., BerényiFerencz gr., Borlea Zsigmond, Boros 
Vadász Manó, Vadnay Lajos, Wass Sámuel gr., Vay ' Pál, Balomiri Simon, Conrád Móricz, Császár József , 

Béla b., Vecsei Oláh Károly,'Vitolay József, Vojnics Csiky István, Czorda Bódog, Damaszkin János, De-
Lukács, Wodianer Albert b., Vay Sándor b., Vucsetics ' dinszky József, Detrich Zsigmond, Degenfeld Gnsz-
lstván, Wesselényi József b., Wladár Tamás, Zer- ' táv gr., Dobóczky Ignácz, Dohrzánszky Adolf, Etel 
dahelyi Incze, Zeyk József, Zeyk,Károly, Zichy An- ! Frigyes, Eszterházy István gr., Fisser István, Geczö 
tol, Zichy Ferraris Viktor gr., id. Zichy József gr., < János, Gozsdu Manó, Halász Boldizsár, Hevessy Ber-
Zsarnay Imre, Zsámbokréthy József, Zsedényi Ede, ' talán, Hollán Ernő, Horváth Antal, Hosszú Jó:s°f, 
Zmeskáll Mór. \ Ivánka Zsigmond, Karácsony János, Károlyi Ede 

Nemmel szavaznak: Acs Károly, Bárányi Ágos- , gr., Keglevich Béla gr., Komáromy György, Kossuth 
ton, Beliczey István, Beniczky Gyola, Beniczky Ödön, ' Ferencz, László Imre, Lázár Sándor, Macellariu Illés, 
Bernáth Zsigmond, ifj. Bethlen Gábor gr. ,Bekásy Lajos, [ Markos István,Maróthy János,Mádiy Lajos,Mániu Au-
Bobory Károly, Boczkó Dániel, Bogyó Sándor, Bónis rel, Mátyás József ,MelasVilmos,MüeticsSzvetozár, Mis-
Sámuel, Böszörményi László, Csanády Sándor, Cseh kolczyLajos,MocsonyiAndrás,MocsonyiAntal, Mocso-
Sándor, Csernovics Péter, Csiky Sándor, Csernátony \ nyi György, Mocsonyi Sándor, Ormos Sindor, Papp 
Lajos, Darvas Antal, Deáky Lajos, Dessewffy Ottó, \ Zsigmond, Patay István, Pethes József, Pillér Gedeon, 
Domahidy Ferencz, Drágfy Sándor, Fejér Miklós, ' Podmaniczky Frigyes b., Popovics-Desseanu János, 
Farkas Elek, Gábriel István, Gál Péter, Ghyczy lg- j Popovics Zsigmond, PetkóIAzár, Paiss Andor, 
nácz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Hodosiu Jó- ! Papfalvy Konstantin, Rannicher Jakab , Román 
zsef Horváth Elek, Ivánka Imre, Jámbor Pál, Jó- Sándor, Salamon Lajos, Siklósy Károly, Simo-
kai Mór, Kende Kanut, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Kol- nyi Lajos b., Sulyok Mór, Szemző Mát;,ás, Szent-
ler Antal, Kupricz Imre, Lovassy Ferencz, Luksics \ iványi Adolf, Széchenyi Imre gr., Szluha Bene-
Bődog, Lukynich Mihály, Luzsénszky Pál b., Lükö j dek, Sztratimirovics György, Sipos Ferencz, Teutsch 
Géza, Madarassy Mór, Madarász József, Makray György, Tinku Ábrahám, Varga Flórián, Véghsö 
László, Medán Endre, Milkovics Zsigmond, Majthé- , Gellért, Vojnics Barnabás, Wlád Alajos, Várady 
nyi Dezső, Nagy Ignácz, Nánássy Ignácz, Nikolics ! János, Zichy Jenő gr., ifj. Zichy József gr., Zichy 
Sándor, Nyáry Pál, Noszlopy Antal, Odescalchi Gyula'. Nándor gr., Zimmermann József András.) 
hg., Oláh Miklós, Pap Lajos, Pap Pál, Pap Simon, E l n ö k (a szavazatok összeszámítása után) : 
Perezel Mór, Perczél István, Pétery Károly, Prónay j Igennel szavaztak 225 en, nemmel 89-en, jelen 
József, Ráday László gr., Ruttkay István, Sipos Or- ! nem voltak 86-an; e szerint a t. ház a törvényja-
bán, Soldos Imre, Somossy Ignácz, Szaplonczay József, ! vaslat első szakaszát elfogadja. 
Szentkereszthy Zsigmond b., Szilády Áron, Szontagh í 
Pál (nógrádi), Széky Péter, Thalabér Lajos, Thury j 
Gergely, Tisza Kálmán, Tisza László, Tóth Kálmán, I Holnap folytatjuk a tárgyalást. 
Ujfahíssy Lajos, Varga Antal, Varró Sámuel, Vállyi \ 
János, Várady Gábor, Vidacs János, Zámory Kál- ! Az ülés végződik d. u. 2 % órakor. 
mán. ! 
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CLXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. deczember 5-dikén 

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

Tárgyai: Bemutatnatnak : Biharmegye kérvénye a törvényhatóságok rendezése iránt; a barsmegyei gazdasági egyesületé, 
valamint Eszék városáé, vasúti ügyben; Barkóczy Györgyé s társaié 1849-beli szolgálmányaik megtérítéséért; Kuliffay János Ven
delé gyámsági s végrendeleti ügyében; a sárosmegyei ügyvédi karé a kir. itélö tábla szétosztása iránt; Vukovics Lászlóé 1848-beli 
kárai pótlásaért. Kihirdeltetik a naplóbirálókra és egy jegyzőre történt szavazás eredménye. A hányad iránti törvényjavaslat részle
tes tárgyalása bevégződik. Név szerinti szavazás a törvényjavaslat pótczikke fölött. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy j 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Lőnyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 */4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét a tegnapi jegyző úr fogja vezetni; a szó
lani kivánók neveit szintén a tegnapi jegyzők fogják 
jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesít
tetni. 

BadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a deczember 
4-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Bihar megye közönsége a törvény
hatóságokat a szerint kéri rendeztetni, hogy sar
kalatos jogaik ne sérüljenek. 

A barsmegyei gazdasági egyesület a garam
völgyi vasutvonalat pártoltatni kéri. 

Eszék sz. kir. város közönsége folyamodik, 
hogy az alföld-fiumei vasútvonal Zombor-Erdőd-
nél a Dunán vezettessék át. 

Barkóczy György bajai lakos és társai 1849-ik 
évi július 24-én az országos honvédsereg ruhabeli 
bizottságának átadott fölszerelési czikkek után járó 
5820 pengő, vagyis 6111 o. é. ft. utalványoztatását 
és kifizetését kérik. 

Kuliffay János Vendel a gyámsági és vég
rendeleti vagyona iránt függőben levő tárgyat fel
vétetni és elintéztetni kéri. 

A Sáros megyében székelő ügyvédek kara a 
királyi itélö táblának, mint másodbiróságnak, kerü
letek szerinti szétosztását kéri. 

Vukovics László, volt honvéd nádor huszár 
főszázados, 1848-ban a magyar önvédelmi harcz-
ban szenvedett tetemes kárait némi részben kárpó
toltatni kéri. 

A tegnapi szavazás eredménye fog kihirdet
tetni. 

BadiCS ÁkOS j e g y z ő : A naplóbirálókra be
avatott összesen 317 szavazat. Ebből nyert Szilády 
Áron 297, Urházy György 247, Szelestey László 
246, Bujanovics Sándor 244, Hunfalvy Pál 241 
és Kethelvi József 215 szavazatot. 

A jegyzőre beadott 313 szavazatból Mihályi 
Péter nyert 197, nógrádi Szontagh Pál 98 sza
vazatot. 

Mihály i P é t e r : T. képviselőház! a most 
közzétett határozat folytán, a képviselőház egyik 
jegyzőji tisztével levén megbizva . . . 

Csanády Sándor: Még nincs kimondva a 
határozat. 

E l n ö k : A többséget nyert naplóbirálók, va
lamint a jegyző megválasztottaknak jelentetnek ki. 

Mihály i P é t e r : Alkalmat veszek magamnak 
az általam nagyra becsült, bár ki nem érdemelt bi
zalomért hazafiúi forró köszönetemet nyilvánitani. 
Legyen szabad remélnem, hogy a mennyiben ké
pességem szerénységének öntudatában kötelessé
gemnek teljes mértékben megfelelni képes nem 
lehetek, a t. ház dnéző figyelmével találkozni sze
rencsés leszek. (Éljenzés.) 

E l n ö k : Következik a hányadi törvényjavas
lat második szakaszának tárgyalása. 

BadiCS Á k o s J3gyzÖ (olvassa a törvényja
vaslat második szakaszát.) 

E l n ö k ; Nincs ellene senkinek észrevétele? 
(Szünet múlva.) A második szakasz ellen észrevétel 
nem tétetvén, a ház azt elfogadja. 

BadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat harmadik szakaszát.) 

Csengery A n t a l e l ő a d ó : A központi bizott
ság ezen szakaszban, e helyett: „vámvisszatérítés" 
„adó-visszatérítést", és ehelyet t : „bővíttetik" e szót: 
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„egészíttetik ki" véli alkalmazandónak. (Elfo
gadjuk!) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva „vámvisszatérítés" helyett lesz „adó-
visszatérítés" és „bővíttetik" helyett lesz „kiegészít
tetik." 

BadíCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa at'órvényjavas-
lat 4-ik szakaszát.) 

Csengery Anta l e l ő a d ó : Mivel a 4-ik sza
kasz oly törvényezikk szakaszára hivatkozik, mely 
még nem tárgyaltatott, s a jelen törvényjavaslat
ban foglalt kötelezettségtől jogi alapra nézve is kü
lönböző természetű ajánlatokról szól, a központi 
bizottság az e szakaszban fölhívott törvényezikk 
ide vonatkozó szakaszát, idézés helyett, egészen át
íratni javasolja e helyre, és pedig a következőleg 
módositott szerkezetben: „Mind a magyar korona 
országai, mind ő felsége többi országai kötelesek a 
közös kiadási járulékok fedezésére havi bevételeik 
egy részletét, mely ezen bevételekhez oly arányban 
van, mint összes járulékuk összege az illető évi ki
adási budgetök fő összegéhez, minden hónapban be
szolgáltatni. Ha a havi részletek ama hozzájárulási 
tartozás összegét nem érnék föl: kötelezik az em
lített országok magokat, a különbözetet, bevéte
leikre való tekintet nélkül, teljesen beszolgáltatni, 
és pedig oly idó'közkben, hogy a közös pénzügyi 
háztartás fön ne akadjon." (Elfogadjuk!] 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter* 
Tisztelt ház! Csak azon megjegyzést vagyok 
bátor tenni, hogy a központi bizottság által java
solt ezen módosítást magam részéről is igen helyes
nek és czélszerünek tartom, amennyiben nem csak 
azon eszmének felel meg, hogy oly törvény, mely
ről még az sincs megállapítva, hogy a sorozatban 
hol fog állani, nem idéztetik, de átalában sokkal 
tisztább és határozottabb lesz annak értelme, ha 
ugyanazon értelem, a mely az államadóssági tör
vény 12-dik czikkében foglaltatik, ezen törvény-
czikkelybe is beigtattatik. Ennélfogva magam ré
széről is hozzájárulok a központi bizottság javas
latához. 

N y á r y P á l : T. ház! Majd utóbb előadandó 
indokoknál fogva fogok igyekezni meggyőzni a t. 
házat, hogy e törvényjavaslatnak negyedik pontja 
minő uj terheket von az államra. Felolvasom tehát 
előbb módositványomat, és azután terjesztem elő 
indokaimat. (Olvassa:) „Módositvány. A 132. szá
mú törvényjavaslat 4. szakasza így szerkesztessék: 
„Az 1867. évi 12. t. ez. 41 . szakasza oda módosit-
tatik, hogy valamint ő felsége többi országai, ugy 
a m. korona országai is kötelezik magokat a tör
vényesen megállapítandó közös kiadási járulékokat 
oly arányos részletekben és időközökben, mint a 
közös pénzügy szükséglete kívánja, évenkint telje

sen beszolgáltatni. Ezen részletek és időközök, fi" 
gyelemmel a magyar korona országainak saját 
pénzügyi háztartásának igényeire is, a közös pénz
ügyminiszter és a magyar korona országainak, il
letőleg ő felsége többi országainak pénzügyminisz
terei között időnkint kötendő egyezmények által 
fognak meghatároztatni." 

T. ház! Tegnapi határozatunk által elvan fo
gadva a hányad, mely szerint a közösügyi terhek-
ben az örökös tartományokkal jövőben osztozni 
fogunk. Nagy teher ez, melyet magunkra vállalunk, 
és súlyos, nem a külügyek költségeit tekintve, mert 
hiszen azok aránylag csekélyek, és ha még ugy 
történetesen az az osztrák követ és konzul egyszers
mind magyar követnek és konzulnak is neveztet
hetnék, azt hiszem, sokkal könnyebben elviselhe-
tők lennének általunk: de nehéz és sulvos azon 
teher, vonatkozva a hadügyre átalában, és ez sú
lyos és terhes lesz mindaddig, mig Istenbe és ön
magunkba vetett bizodalmunk és kitartásunk oda 
nem vezérli dolgainkat, hogy ezen hányadot egy
kor majdan tisztán a magyar hadsereg föntartá-
sára forditandjuk. De terhes az ugy, a mint van. 
Statistikai adatok bizonyitják, hogy voltak eszten
dők, midőn az osztrák hadsereg békelábon az ösz-
szes állam-jövedelmek 40 százalékátvette igénybe, 
a midőn ugyanakkor, hogy többet ne említsek, a 
legnemesebb erkölcsi és szellemi érdekek kielégíté
sére egyetlen egy százaléknak is csak morzsácskája 
jutott. De nehéz ezen teher végre már azért is, mert 
nagyobb ez még annál is, mint amennyit e czim 
alatt a korlátlan absolut hatalom korszakában vi
selni kénytelenek valánk. E fölött, gondolom, szó
vitába nem fogunk bocsátkozni, miután a quotabi-
zottság jelentésében világosan kitétetik, hogy ezen 
teher az absolut korban viselt tekernél nagyobb. 

Igaz, hallottam okokat, melyek azért hozattak 
fel, hogy meggyőzzenek engem is arról, hogy ezen 
teher könnyen elviselhető. Nagyon sajnálom, hogy 
Kautz Gyula t. barátom nincs jelen. Őszintén be
vallotta ő, hogy ez valósággal ugy van , mint állí
tani ; maga megengedte ő, hogy az általunk elvál
lalandó teher quotája 1 és fél percenttel nagyobb; 
de ő vigasztalt bennünket sok oly nézet feltárásá
val, melyek valóban egy pillanatra engem is e nem 
épen mulatságos tárgytól elvonva a költészet kö
rébe vittek á t ; ő figyelmeztetett bennünket nagy
szerű politikai következményekre, azon fontosságra, 
melyet ez által nyerendünk Európa előtt. De én 
megvallom, hogy tudós barátomnak értekezését 
figyelemmel hallgatva, körülbelül azon helyzetben 
találtam magamat irányában, melyben volt az egy
szerű földmives, akadémiákról megtért tudós fia 
irányában, ki — t. i. az utóbbi — az egyszerű 
parasztnak azt igyekezett kimutatni, hogy a tálban 
lévő három tojás nem három, hanem hat. Figye-
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lemmel hallgattam okoskodását, de a végeredmény 
nálam csak az maradt, hogy bizony csak három az. 

Hallottam t. barátom Trefort Ágoston okos
kodását is. Egy nagy eszmét mondott ki, a mely nem 
magyar, hanem világeszme, mely képes egyedül a 
társadalmat s magát az emberiséget átalakitani, s ez 
azon néhány szavakba foglalt intése volt, hogy dol
gozzunk és ne ábrándozzunk. Éteremben nagyobb, 
magasztosabb és korszerűbb eszme nem volt még 
megpendítve, s én örömmel találkozom t. barátom
mal e téren. A munka hatalmának terjedelme em
beri észszel előre nem is körvonalozható; nagy erő 
az, sőt merem mondani, az egyetlen erő, amely az 
emberiséget egykor rendeltetése czéljához vezetendi. 
Hanem kénytelen vagyok megjegyezni, hogy mind
amellett ugyanekkor az én tisztelt barátom Lafon-
taine tojásáruló szende leányának alakjában jelent 
meg előttem. (Halljuk.') A mint tudva van, e szende 
falusi szépség a fejét nyomó nehéz tojásos kosár 
terhe alatt meggörbült nyakkal ábrándozott magá
ról, mint leendő herczegnéről. T. barátom a munka 
eredményeit igen magasztosán festvén, már előre 
élvezte azon gyönyört, melyet érezni fog egykor 
a leendő Magyarország ezen elv következtében, s 
elfelejtkezett a jelenről. Azt hiszem, talán kérdhe
tem: egyéb ez, mint ártatlan szendeség részéről ? 

He, t. ház, ha e teher már magában is oly 
nyomasztó, bátor vagyok kérdeni, mi ok indíthat 
bennünket arra, hogy ezen terhet még súlyosítsuk 
oly kötelezettség elvállalásával, melynek feltételei 
nehezen és csak nagy áldozatokkal lesznek telje
síthetők részünkről? Ezen feltételek elseje az, hogy 
közösügyi hozzájárulási tartozásunkat havonkint 
fizessük be ; a feltételek másodika pedig, hogy ha a 
fizetendő havi részletek a hozzájárulási tartozás 
összegét nem ütnék meg, a többletet bevételeinkre 
való tekintet nélkül ez esetben is havonkint a közös 
pénztárba beszolgáltatni tartozunk. 

A mi az első feltételt illeti, az nézetem szerint 
magával a dolog természetével is ellenkezik. Indo
kolom állitásomat. A jövedelem vagy a bevétel 
egyeseknél ugy, mint az államnál ritkán tart, mert 
ritkán tarthat egyenlő lépést, az időt tekintve, a ki
adás szükségleteivel. Magokból a fogyasztás alkal
mával szedetni szokott jövedéki adókból a jövede
lem sem egyenlő hónaponkint; azon tárgyakból 
pedig, melyektől közvetlen adó szedetik, csak az 
év bizonyos szakaiban, s némelyekből, minők a föl
dek, évenkint csak egyszer vesz jövedelmet az 
adózó, következőleg jövedelméből az adó fizetésére 
is csak egyszer képesittetik. Ha már most a jöve
delmek befolyásának rendes idejére nem tekintünk, 
és elvontan, mereven előre meghatározzuk azon ha
tárnapokat, a mely határnapokon a közös pénz
tárba fizetnünk kell: igen természetes, hogy meg
határoztuk a határnapokat is , melyeken adót kell 

fizetni. És mi történhetik ekkor ? Az, hogy az adózó 
nagyon sokszor jön oly helyzetbe, melyben nem ma
rad egyéb választása, minthogy vagy exequáltatni. 
kénytelen magát, s akkor adóján túl ráfizeti a költsé
geket, vagy kölcsön kell vennie az összeget, s akkor 
növeli adójának súlyát a kamatokkal. Közgazdasági 
elvek szerint nincs kárhozatosabb eljárás, mint az, 
ha az adózó jövedelméből több vonatik le, mint a 
mennyivel a törvény szerint azállamnak tartozik. 

A második tekintet, melyre bátor vagyok 
figyelmeztetni a házat, az, hogy ha ezen sza
kasznak második része életbe lép, akkor az ál
lam pénztára és annak szükségletei még azon ked
vezményektől is meg lesznek fosztva, melyeket an
nak az 1867. XII . törvényczikk 41 . §-a juttat. Ott 
ugyanis ki van mondva, hogy bár közösügyi ille
tékünket havonkint tartozunk fizetni, magunk 
számára is marad valamicske pénztárunkban. Ha 
azonban a havi befizetés ily mereven hajtatik végre, 
igen sok hónapunk lesz, melyben a magyar pénz
tár egészen üres marad és nem lesz képes az állam 
legéletbevágóbb igényeinek is megfelelni. Nem 
lehetetlen, hogy lesznek hónapok, a melyekben 
a közigazgatás és igazságszolgáltatás költségei is 
hiányzani fognak. Ugyan kérdem, nem termé
szetesebb-e ennél az, hogy a magyar állam e te
kintetben magát csak arra kötelezze, hogy az 
egész mennyiségét egy év folyama alatt fogjabe-
szolgáltathatni ? a részletekre nézve pedig az hatá-
roztassék, hogy a közösügyi pénzügyminiszter és az 
illetékes miniszterek közt egyezmény jőjön létre s 
azon egyezményben, tekintettel mind a két állam 
viszoyaira, határoztassanak meg a részletes fize
tések határnapjai ? 

Alig van oly két állam, melynek közgazdasági 
viszonyai tökéletesen egyenlők volnának, s ezen 
kivételek közé Ausztria és Magyarország bizo
nyára nem tartozik. Végtelen különbség van e 
részben miköztünk és Ausztria közt. Mi úgyszól
ván tisztán földmivelő ország vagyunk s jövedelem 
dolgában egyedül nyers terményeinkre vagyunk 
szorítva, holott a másiknak ipara, s ha nem is ad
dig , mennyire lehetett volna, de mégis előhaladt 
ipara van. Azt hiszem, a mi miniszterünk ugy, 
mint a másik állam minisztere ezen viszonyokat 
számitásba fogják venni és akként fognak egyez
kedni a fizetés határnapjai iránt. 

Én részemről nagyon jól rendezettnek tartan-
dom Magyarország pénzügyi háztartását, ha az 
országgyűlés által időnkint és évenkint megsza
vazandó összegekből mind a közösügyi tartozás, 
mind saját szükségeleteink fedezésére a pénz min
den erőszakolás, minden hajhászás nélkül fogna 
behajtatni. De ellenben szerencsétlennek kell 
előre jeleznem pénzügyminiszterünk helyzetét azon 
esetben, ha a bevételek és kiadások közti időkü-
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lönbözetből keletkező egyenetlenségeket csak és 
egyedül az adózók örökös zaklatásával fogja ki
egyenlíteni. T.z cré^-i módositványomnak. Aján
lom a tisztelt ház figyelmébe. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

BadiCS AkOS jegyZÖ (fölolvassa Nyáry Fái 
módo itványát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
A t. barátom Nyáry Pál által beadott módosítás 
egy lényeges elvet foglal magában , mely szerint 
a közös költségekre meghatározott összegek be
szolgáltatását, illetőleg leszámolását végleg az év 
végén kívánja elrendeltetni. 

Módosítása leginkább oda vonatkozik, hogy 
az 1867. 12. t. ez. azon rendelete, mely a közös 
költségekre megszavazott összegek havonkinti be
szolgáltatását kívánja, módosittassék ; de én azt 
tartom, hogy a 12. t. ez. ezen rendelete tökéletesen 
helyes: helyes pedig azért, mert a békés kiegyen
lítést semmi sem képes annyira biztosítani, az 
iránt bizalmat gerjeszteni, mint az, ha az elvállalt 
kötelezettségek pontos és lelkiismeretes teljesitését 
minden kérdésen kivül helyezzük. Ez volt czélja 
a 12. t. ez. rendeletének, és azon módosítás, illető
leg bővítés , mely a minisztérium javaslatában is 
foglaltatik, s melyet a központi bizottság helyesel 
és e helyen ismételni kíván, világosabb és ha
tározottabb kifejezést akar adni annak, hogy a 
pénzbeszolgáltatások azon czélokra, melyekre a 
közösügyi költségek megszavaztatnak, t. i. a közös 
védelmi czélokra, akként történjenek, hogy a 
közös pénzügyi háztartás fen ne akadjon. 

Azt tartom, t. ház, hogy azon okok, melyeket 
t. barátom Nyáry Pál felhozott, sok tekintetben 
alaposak. Elismerem, hogy Magyarország pénz
ügyi bevételei tekintetében különböző helyzetben 
van, mint ő felsége többi országai. Ugyanis midőn 
nálunk, hol a magánosok jövedelmeiket leginkább a 
nyers termelésből veszik, ezek az aratás után követ
kező időben nagyobbak szoktak lenni, a birodalom 
másik felében , mely nevezetes gyáriparral és ki
fejlett kereskedéssel bir, a havi bevételek rendesen 
egyenlőbbek. Azonban a pénzügyi kezelésnek rend
szere szerint a magyar pénzügyminiszternek min
dig módjában lesz oly intézkedéseket tenni, melyek 
folytán csakugyan eléressék azon czél, hogy a vál
lalt kötelezettségeknek eleget tehessen s e szerint 
a közös háztartás fen ne akadjon. 

Bátor vagyok itt megjegyzést tenni Nyáry 
Pál azon észrevételére, hogy a közös védelem végetti 
terhek nehezebbek lesznek, mint azok voltak, me
lyeket a korlátlan hatalom alatt viselni kénytele
nek voltunk. Most előre jósolni nem lehet, mire 
fog ezen teher menni, de nem is feladatunk, mivel 
a törvény a paritás alapján a delegatiokra bizta 
az azok iránti határozatot. A delegatiok feladata 
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lesz — a közös védelmi czél teljesítése mellett — 
ezen terheket elviselhetőkké tenni. Most szólni arról, 
vajon terhesebbek lesznek-e vagy nem: nem is 
lehet feladatunk. Mindenesetre nagy különbség 
az, hogy migaz előbbi időkben rólunk nélkülünk, 
meghallgattatásunk nélkül vettettek reánk ezen 
terhek is, jövőben Magyarország nem 30 százalékos 
arányban, hanem a paritás alapján fog határozni 
mindazon költségek fölött, melyek a közös véde
lemre, tehát azon védelemre vonatkoznak, mely 
Magyarországnak épen ugy érdekében van, mint a 
birodalom másik felének. (Helyeslés a középen.) 
Tehát midőn arról van szó, hogy a közös védelem 
érdekében a diplomatiai és különösen a hadi költ
ségeket fedezzük, az erre szükséges pénzek beszol
gáltatását bizonytalanná tenni hazánk érdekében 
sem lehet. 

A dolog természete szerint ezen összegek be
szolgáltatása a közös pénzügyminisztérium pénz
tárába nem csak tényleg fog végbe menni; de 
miután Magyarország területein is vannak hadi 
kiadások, azok fedezése a magyar pénzügyminisz
térium feladata, és havonkinti leszámolásuk, ille
tőleg a számára nyitott számlában javára való 
íratásuk hónaponkint szükséges és mulhatlanul 
teljesítendő. Méltóztassanak meggyőződve lenni, 
hogy ezen költségek fedezésére nézve azon ren
delkezés, mely a 12. t.czikkben az államadósságok 
tekintetében van kijelölve, t. i. hogy a beszolgálta
tás idejére és módjára nézve a két országos pénz
miniszter a közös pénzügyminiszterrel egyezményt 
kössön és azt egymás közt szabályozza — habár ez 
a bizottság által itt különösen meg nem emlittetik — 
ezen költségek beszolgáltatásaira nézve is meg fog 
történni; és nem kételkedem, hogy ha ezen rendelet 
csakugyan igy marad is : minthogy a czél, t. i. ezen 
kötelezettségek lelkiismeretes teljesítése, mindnyá
junk által kívántatik, sikerülni fog oly módot létre
hozni , mely az adózók rendkívüli terheltetése 
nélkül e czélnak tökéletesen meg fog felelni. (He
lyeslés a jobb oldal:ii és középen. Felkiáltások: Ma
radjon a sz rkezet!) 

E l n ö k : Nem levén senki följegyezve, követ
kező kérdést bocsátok szavazás a lá : elfogadja-e a 
t. ház a központi bízottságnak a 4-ik §-ra vonat
kozó észrevételeit, vagy nem? miután ezekbe a 
kormány részéről beleegyezés történt. A kik elfo
gadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik) A 
ház többsége a központi bizottságnak a 4-ik §-ra 
vonatkozó észrevételeit elfogadja. A tárgyalás 
alatt levő törvényjavaslat tehát ezen szóktól: „mind 
a magyar korona" ezen szókig: „hogy a közös 
pénzügyi háztartás fen ne akadjon* a központi bi
zottság észrevételeihez képest fog módosíttatni. 

Következik Grhyczy Kálmán képviselő úr 
módositványa. 

39 



306 CLXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Deez. 5. 1867.) 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a Ghyczy Kál
mán általjavasolt 6-ik %-t 1J. 

G h y c z y K á l m á n : Beadott indítványomat 
következőkben bátorkodom indokolni. 

Midőn a t. ház a tárgyalás alatt levő törvény
javaslatnak első szakaszát elfogadván, a közös
ügyi költségekre nézve a magyar korona orszá> 
gainak arányszámát 30 százalékban megállapítot
ta, akkor több oldalról e házban kimondatott az, 
mi egyébiránt a központi bizottság jelentésében 
is érintetik, hogy az államjövedelmi számítás alap
ján csak mintegy 29 százaléknyi arányszám jött 
volna ki, de a magyar korona országainak jöve
delmeihez hozzászámitandók a határó'vidékeknek 
jövedelmei is, melyek eddig állítólag tekintetbe 
véve nem voltak a számításoknál ; és ha ezek is 
tekintetbe vétetnek, akkor a megállapított 30-as 
arányszám, sőt talán ennél magasabb is, kijön. 

Azon elv tehát, hogy a magyar korona or
szágainak államjövedelmeihez a határőrvidék jö
vedelmei is hozzászámitandók, eredményezte nagy 
részben azt, hogy a t. ház az arányszámot 29-ről 
30-ra emelte. Ezt mondotta az országos al
bizottság, ez mondatott e házban több oldalról, és 
az albizottságnak jelentésére tett hivatkozással 
ugyanez mondatik a központi bizottság jelenté
sében is. 

En ez elvet, t. ház, mert közjogilag is tökéle
tesen megáll, egyátalában kétségbe nem vonom ; 
de elemezni óhajtanám a határővidékek jövedel
meit. 

Ezek kétfélék. Első sorban a közvetett adók 
nagy része áll, jelesül a só- és dohányegyedáruság
ból, a bélyegekből, a vámjövedékekből, a lotteri-
ából, a postákból bejövő jövedelmek állanak az 
első sorban. 

Ezek azonban eddig is már, a bécsi pénz-
ügyér felügyelete alatt, egy részben Magyaror
szág, más részben Horvátország polgári pénzügyi 
igazgatóságai által szedettek be, és Magyar-, il
letőleg Horvátország hasonnemü jövedelmeivel 
cumulative kezeltettek. A határőrvidékek ezen jö
vedelmei az országos küldöttség és utóbb a ház 
tagjai elé terjesztett zárszámlákban már benfog-
laltattak. Azon arányszámoknak kifejtésében, me
lyek ezen számításoknak alapján kiszámíttattak, 
már mint factorok működtek, és az albizottság ál
tal kifejtett mintegy huszonkilenczes arányszám
ban is ben vannak: ezeket tehát másodszor ismét 
felemliteni nem lehetvén, ezen jövedelmek által a 
magyar korona országainak államjövedelmi arány
száma nem növekedhetett. 

Vannak azonban a határőrvidékeknek más 
jövedelmei, melyek a polgári pénzügyi igazgató-

l) Lásd az Irományok 168-dik számit. 

ságnak kezeihez eddig soha sem kerültek és nem 
kerülnek most se, hanem a katonaság által sze
detvén be, egyenesen a hadipénztárba folynak. 
Ilyenek a közvetlen adók, jelesül a földadó, 
mely maga évenkint mintegy egymillió hatszázezer 
frtot tesz; továbbá a jövedelmi adó, némely fo
gyasztási adók, a katonai községeknek pausalis 
adója és némely erdők és praediumok jövedelmei. 

A határőrvidékeknek csak ezen jövedelmei 
lehetnek tehát azok, melyek a magyar korona or
szágai jövedelmeihez eddig számítva nem levén, 
ekként a magyar korona országainak jövedelmei
hez hozzászámitandóknak találtattak, s a melyek 
miatt az arány 30-ra emeltetett. 

Hogy a határőrvidékeknek ezen jövedelmei 
a magyar koronát illetik, egyátalában kérdésbe 
nem veszem; és miután a 30-as arányszám a 
t. ház által elfogadtatott, kérésem csak az, hogy 
méltóztassék a t. ház elfogadni ezen ténynek, ezen 
számitásnak egyenes következményét is. 

A határőrvidékeknek ezen jövedelmeit illető
leg, melyeket a második sorban emiitettem, eddig 
azon szokás divatozott, hogy midőn évenkint meg-
állapittatott a hadügynek költségvetése, az abban 
meghatározott összeg a hadipénztárba nem fizet
tetett be egészen, hanem abba beszámittatott, ille
tőleg abból levonatott azon összeg, melyet a had
ügyi pénztár a határőrvidékekből egyenesen ma
ga szedett be. 

Ha ez, t. ház, történt eddig a központi pénz
tár részére, midőn Magyarország és ő felsége töb
bi országai közt közös háztartás volt, most, midőn 
e közös háztartás kettészakadt, annak, nézetem 
szerint, már nem a központi pénztár részére, ha
nem egyenesen a magyar korona országai pénz
ügyének javára kell történni, illetőleg a hadügyi 
pénztárba a határó'vidékekből egyenesen befolyó 
jövedelmek összege azon quotából, mely a ma
gyar korona országai részére a delegatiok utján 
évenkint meg fog határoztatni, leszámítandó, va
gyis abba beszámítandó lesz. 

Ez, ugy vélem, egyenes következése annak, 
miszerint a határőrvidéki jövedelmeknek a ma
gyar korona országainak jövedelmeihez lett hoz-
zászámitása miatt a magyar közösügyi arányszám 
felébb emeltetett: és ez az. a mit indítványom által 
elérni kivánok. 

Ez az eljárás, t. ház, nem fogja megzavarni a 
hadügyi pénztári kezelést, mert ez eddig is igy 
volt. A leszámítás eddig is megtörtént a hadügyi 
pénztár irányában. A különbség csak az lesz, 
hogy a mely leszámítás eddig a központi pénztár 
részére történt, az ezentúl a magyar korona orszá
gainak pénzügye részére fog történni. 

Mondatott az i s , hogy a határőrvidékek
re kiadások is vannak. Erre ugyan <;gyik t. 
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barátom, ugy hiszem, Ivánka Imre , a napok
ban már megfelelt, midőn azt monda, hogy [ 
a katonaságra átalában is csak kiadás van ; 
azonban a katonaságra szükséges kiadás, mint 
közös ügy. közös költség, és igy a határó'rvidéki 
katonaság is ezen sorba tartozván, az arra fordított 
kiadások is közös költségnek tekintendők; de a 
magyar korona országainak jövedelmei csak a \ 
magyar korona országainak pénztárába folyhatnak. : 

Én ehhez, t. ház, csak ezeket akarom csatolni. ; 
Mintegy 50 ezer főre legalább is tehető a határőr- j 
vidékek fegyveres népe : és azt gondolja talán va
laki, hogy e derék és vitéz hadsereg azon egypár j 
millió frttal tartatik fen, mely béke idején őreá j 
saját adójából költetik? Nem, t. ház! e bátor és vi- j 
téz hadsereg fentartására a magyar korona 600 , 
négyszög mtfldnyi területe szolgál, mely azért, \ 
hogy lakossága katonai hivatásának megfelelhes- < 
sen, nemzetgazdasági örökös hátramaradásra van j 
kárhoztatva; e vitéz és bátor hadsereg fentartására I 
a magyar koronának számra egy milliónál na- ! 
gyobb népessége szolgál, mely azért, hogy kato- ! 
nai hivatásának megfelelhessen, a teljes-körü po
litikai és polgári jogok élvezetéből ki van zárva, ; 
anyagilag és szellemileg elsatnyulni kénytelen. ! 
És mi az, a mi ennyi áldozatokat, amelyek a ma- j 
gyár korona országainak egy része által a mo- ! 
narchia érdekében hozatnak, ö felsége többi or- i 
szagai részéről ellensúlyozza? Én nem hihetem, ! 
hogy ő felsége országainak többi népei oly igaz- ' 
ságtalanok lehessenek, miszerint magok is el ne is-
merjék, hogy a magyar korona országainak jőve- J 
delmeihez tartoznak kizárólag azon összegek, a me- j 
lyek ennyi áldozatoknak csak igen csekély pótléka. \ 

Ajánlja továbbá indítványomat maga azon ; 
politikai tekintet is, hogy a magyar koronának j 
joga a határőrvidékben ne veszélyeztessék; vészé- ; 

lyeztetnék pedig, ha jövedelmei a központi pénz- ' 
tár javára és nem a magyar korona országai 
pénzügyének részére számíttatnának; s ha idővel 
netalán akár a magyar, akár a horvát országgyü- \ 
lésen a határőrvidéket — természetesen mindig az 
ottani népeknek saját óhajtása szerint, mely irány- ! 
adóul lesz mindig tekintendő — rendezni és eset
leg polgárosítani akarnók: ily előzmény akadá- ; 
lyul szolgálhatna a jogos, alkotmányos törek- | 
vésnek is, s az követeltethetnék, hogy közös tu- j 
lajdon az, a mi egyedül csak a magyar koronának 
kizárólagos tulajdona. 

Mindezen okoknál fogva, de azért is, mert ez 
ügy nagy részben Horvátországot illeti, melynek 
érdekeit a létező körülmények között kettőzött 
gonddal tartozunk megóvni: bátor vagyok kérni 
a t. házat, hogy indítványomat elfogadni méltóz
tassék. (Helyeslés balfelöl.) , 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 

T. ház! Azon indokok között, melyeket Komárom 
városának képviselője előterjesztett indítványa 
mellett méltóztatott felhozni, első helyen áll — s 
ugy látszik, erre fektet legnagyobb súlyt — az, hogy 
miután az országos küldöttség választmánya az 
általa kiszámított 29,3 százalékról 30-ra való át
menetet azzal indokolja, miszerint még tekintetbe 
veendők a határőrvidék jövedelmei, ennélfogva 
törvény által szükséges intézkedni a határőrvidék 
jövedelmeinek javunkra leendő kiszámítása iránt. 
Én ezen állítás alaposságát tagadom : tagadom pe
dig azért, mert a törvényhozás többsége, mely az 
arányt megszavazta, a törvény értelme szerint nem 
pusztán számokra építette szavazatát, hanem köz
egyetértéssel létesíteni kívánta azon alkut, melyet 
a küldöttség a törvény értelme és meghagyása 
szerint kötött. (Helyeslés á jobb oldalon és középen.) 
Ennélfogva tagadom ezen indokot és a belőle 
vont következtetést. 

Az indítvány második indoka, ugy látszik, 
a közjogi álláspontnak biztosítása. 

E tekintetben, ugy hiszem, már tegnap ad
tam megnyugtató felvilágosítást, melynél fogva a 
t. ház meggyőződhetett arról , hogy senki által 
kétségbe nem vonatik, miszerint a határőrvidék 
nem csak jogilag a mag}'ar koronához tartozó te
rületnek ismertetett e l , de a közigazgatás mind
azon teendői, melyek nem katonai természetűek, 
a magyar minisztérium által intéztetnek el, és az 
ő rendelkezése alatt állanak. Ezt mint tényt je
lentem ki, s ezt senki kétségbe nem vonhatja. 

A mi már illeti az indítvány pénzügyi olda
lát, ezt kívánom még csak megérinteni, mivel 
ugy hiszem, t. képviselő úr nem kivan a határ
őrvidék katonai szervezete felett határozatot esz
közölni, s azt tüzetes tárgyalás tárgyává tenni. 
Ha azon tételt állítja fel indítványa indokolására, 
hogy a határőrvidék jövedelmei a magyar kincs
tár számára folyjanak be, miután ezen jövedelmek 
a katonai végvidék rendezése alkalmával a vég
vidéki védelemre rendeltettek, ennek igen termé
szetes következése az • lenne, hogy a mennyiben 
ezen határőrvidék, mely a magyar koronához tar
tozik, saját kiadásait jövedelméből fedezni képes 
nem lenne, annak netaláni hiányait is a magyar 
kincstár pótolja. (Helyeslés a jobb oldalon és középen.) 

Engedje meg ennélfogva t. képviselő úr, 
hogy e tekintetben az 1867-re történt állami előszá • 
mitásokra hivatkozhassam. Oly adatokok ezek, me
lyek hitelesek s köztudomásúak. Ezen előszámi-
tásoknak 3 89-ik lapján foglaltatnak a katonai kincs
tár által a határőrvidék fentartására szánt összes 
jövedelmek.Tesznek pedig ezek egyenes adókban 2 
milliót, közvetett adókban 126,442 frtot, egyéb 
különböző bevételekben, melyeknek egy része 
katonai természetű lesz, 1,179,358 forintot; tehát 
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a határőrvidéknek összes bevétele 3,205,800 í r t 
Ebből a határőrvidék fen tartására, t. i. azon czél 
elérésére , melynek létesítésére rendeltetett ezen 
intézmény, Ovi_skint 4,558,445 írt fordittatik; 
ennélfogva a hiány 1,352,645 frtot tesz. Azt hi
szem tehát, ha azt állítjuk, hogy a határőrvidék 
jövedelmei bennünket illetnek, akkor ennek igen 
természetes következése az volna, hogy a magyar 
kincstár pótolja a hiányokat. Már pedig e tekin
tetben sokkal czélszerübbnek tartom a magyar 
kincstár, s így az adózók érdekére nézve, ha azon 
egy millió 352,000 frt fedezéséhez, mely a mi 
fogalmunk szerint a hadi, ennélfogva a közös | 
költségekhez tartozik, a 30°/a-os arány szerint 
já ru l , mint ha azzal egyenesen a mi adózóinkat 
terhelnők, annyival inkább , mert — hivatkoz
hatom t. képviselőtársunk Ghyczy Kálmán szava
ira : — „Egy pár megtakarított millió egy szegény 
és annyira beruházásra szoruló országra nagyfon
tosságú." 

Miután ezen indítvány a küldöttség! jelentés 
alapján nem indokolható, miután közjogi érde
keink tekintetéből felesleges, sőt elfogadása az adó
zókra súlyos terhet hozhatna: azt el nem fogadha
tom. (Helyeslés a jobb oldalon s a középen.) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! A mit tárgyalás 
végett beadtam, az indítvány esnem módositvány 
volt. Azt hiszem ennélfogva, hogy ha nem akar 
már más senki szólni, a berekesztés előtt még né
hány szót van jogom mondani. Igaza van a tiszt. 
pénzügyminiszter urnák abban, hogy az arány 
nem pusztán és egyedül számok alapján állapítta
tott meg a többség által, hanem figyelembe vétet
tek politikai tekintetek is ; de tagadni nem lehet, 
hogy a súly nagy részben számokra volt fektetve, 
és épen azon combinatiora, a melyet emiitettem, 
t. i., hogy a határőrvidéknek jövedelmei, a mint 
elvileg kétségtelenül áll, a magyar korona orszá
gainakjövedelmeihez tartoznak. Habár tehát csak 
részben vétetett is tekintetbe ezen elv, azért 
mégis el van ismerve, és ezen elvnek követ
kezményeit nézetem szerint a t . háznak el 
kell fogadni. Mindazon jövedelmek, melyek ed
dig a bécsi pénzügyminis zterium kezelése alatt 
voltak — a mint tegnap értesittettünk a tiszt, 
pénzügyi miniszter úr által — már most a magyar 
pénzügyminisztériumnak k ezelése alatt fognak ál
lani. De ez egyedül azon néhány közvetett adóra 
vonatkozik, a melyeket felemiitettem; a többi
ekre nem terjed ki. Nem terjed ki azon egész 
rendszerre, mely a határőrvidékben divatozik, 
s a mely miatt, mivel az katonai, ha a t. ház 
óvatosan nem já r el, tartani lehet attól, hogy 
idővel épen azért, mivel katonai rendszer alatt 
áll , a határőrvidék egészen közösnek fog tar
tatni, és a midőn róla akár a magyar tör

vényhozás törvényhozói jogánál fogva akár, a hor
vátországi törvényhozás rendelkezni akar, ez azon 
tekintetből, hogy a határőrvidék közös ügynek 
tekintethetik, még meg is fog akadályoztatni. 

Én valamint eddigi előadásaimban kijelen
tem , nem vagyok képes felemelkedni a poli
tika azon magaslatára, mely kisszerűnek tekinti 
azok törekvéseit, kik e honnak polgáraitól nem 
igazságtalanul, hanem az igazság kívánalmai sze
rint eltávolítani óhajtanak minden oly terhet — 
akár nagy, akár kicsiny legyen az — mely azo
kat nem illeti, s mely épen azért annál nagyob b 
sulylyal nehezedik reájok; ennélfogva én a t. h á z 
kötelességének tartom, hogy minden alkalommal 
figyeljen e tekintetre, és ha kisebb összeget taka
ríthat is meg a nép javára, azt megtegye; és épen 
ez indítványom czélja i s : mert ha meg fog hatá-
roztatni évenkint a delegatio által, hogy mekkora 
Magyarország quotája, a közös ügy költségéből és 
ezen quótából levonatik Magyarország javára az, 
mi eddig a központi pénztár javára levonatott, a 
mi 2 milliót is tehet: azt gondolom, ez által némi 
megtakarítás éretik el. 

A mi pedig azt illeti, hogy a határőrvi
déknek kiadásai is vannak: ha a határó'rvidé-
ki katonaság a monarchia védelmére van alkal* 
mázva, mért lenne az nem közös ügjc^ azért talán 
mert a magyar területen van ? (Helyeslés a bal fii-
dalon.) A magyar terület ily nevezetes része, né
pességének ily nagy része semmi tekintetbe se 
vétessék? (Helyeslés a bal oldalon.) Egyébiránt 
megjegyzem, hogy nem gondolom, hogy ezen ki
adások a határőrvidék bevételeit felülmúlják, kü
lönösen azon kiadások, melyek a határőrvidékre 
béke idején fordíttatnak: mert ha tekintetbe ve
szem azt, hogy azon közvetett adók, melyeket 
a határőrvidék jövedelmeiből a magyar miniszté
rium kezel, már is nevezetes összeget képeznek, és 
ezekhez számítom azon két, sőt három millióra me
hető összeget, mely a katonai pénztárba foly: 
mind ezeket összevéve, ugy hiszem, hogy azon 4 
millió forint, mely a határőrvidékre béke idején 
fordittatik, a határőrvidék saját jövedelmei által 
is eléggé fedezve van és a magyar pénzügynek 
semmi kárára sem lesz. 

Tudom, hogy kényese tárgy, melyet említek; 
de oly kényes egész állásunk, hogy ha e tekintetből 
jogainkat érvényesiteni nem akarnók, igen kevés 
fogna maradni, mit követelhetnénk. (Elénk helyeslés 
a bal oldalon.) Azért továbbra is indítványom mellett 
maradok. 

E l n ö k : Nem levén a szólásra senki följe
gyezve, szavazás alá bocsátom a kérdést, vajon 
Ghyczy Kálmán képviselő urnák a határőrvidék 
jövedelmeire vonatkozó indítványát a t. ház elfo
gadja-e vagy nem ? Azon képviselő urak, kik el-
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fogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A 
ház többsége Ghyczy Kálmán képviselő urnák 
a határőrvidék jövedelmeire vonatkozó indítványát 
el nem fogadja. 

BóniS S á m u e l : T . képviselőház! Koma rom 
városa képviselőjének indítványa elvettetett. Én a 
határozat előtt meghajlok; azonban bocsásson meg 
a t. ház, óhajtanám, hogy azon aggodalom, mely 
általa közjogi szempontból kifejeztetett, hogy — 
mondom — e kérdés mellőzéséből eredő aggodalom 
elhárittassék. A bizottság munkálatában nincs em
lítve sehol a határőrvidék. Igaz, hogy mint pénz
ügyminiszter úr monda, ő felsége akkép rendelke
zett, hogy a határőrvidóki indirect adók a magyar 
pénzügyminisztériumhoz folyjanak be, és ez aggo
dalmainkat némikép enyhíti is. Azonban nekünk 
kiegyenlíteni valónk nem csak a trónnal van, hanem 
van más irányban is. Ezen kérdés más irányban 
is felmerülhet Magyarország előtt. Én minden 
esetre aggódom, hogy mivel a határőrvidék az 
adatok közt nem említtetik, igen könnyen megtör
ténhetnék , hogy ellenünkben közjogi szempont
ból húzatnék következtetés. Ennélfogva óhajta
nám, hogy a képviselőház ne azon munkálatban, 
hanem határozatilag mondja ki azt, hogy abból, 
hogy a határőrvidékek e munkálatban nem em
líttettek, közjogi szempontból Magyarország elle
nében semmi következtetés nem vonathatik. (He
lyeslés.) 

Csengery Antal előadó: T. ház! Azon 
észrevételre, melyet előttem szólott t. képviselő rír 
tett, hogy t. i. az országos küldöttség munkálatá
ban sehol sem említtetik a határőrség, van sze
rencsémmegjegyezni, hogy igen is említtetik. Mél
tóztassék megengedni, hogy felolvassam röviden 
egy pár szóval a küldöttség első nyilatkozatát, 
melyet a reichsrathi küldöttségnek átküldött. Ab
ban egyenesen ki van mondva: „A jelen országos 
küldöttség nem tekinthetvén feladatának ez alka
lommal az érintett részekre nézve fenforgó köz
jogi és közigazgatási kérdések fejtegetésébe beavat-
kozni, számításaiban csak a fenálló tényleges ál
lapotot vette alapul; kijelentendőnek véli mindaz
által, hogy a mint egy részről az érintett zárszá
madásokból, azon oknál fogva, mivel e javaslat 
alapjául vétettek, a magyar korona országainak 
közjoga és területi épsége ellen semmiféle követ
keztetés nem vonathatik: ugy más részről e korona 
országai jogukat tartják ahhoz, s mindenkor készek 
is lesznek arra, hogy az érintett arány kiigazítása 
iránt, a mennyiben ez országok területi épsége a 
hozzájok tartozó, de most tettleg bármely okból 
elszakasztott vagy közigazgatásilag elkülönzött ré
szek visszacsatolása vagy közigazgatási egyenesi-
tése által helyreállittatik, az ezen részeket illető 

közös terhekre nézve, azon kulcs szerint, mely 
fentebb javaslatba hozatott, ujabb megállapodás 
történjék." Ezen javaslatát a magyar küldöttség
nek a birodalmi tanács küldöttsége is elfogadta, és 
ez volt az, a mire a magyar országos küldöttség 
második nyilatkozata kezdetén azt mondotta, hogy 
ezen megállapodását a két országos küldöttségnek 
örömmel constatálja. 

Ennyit voltam bátor az országos küldöttsé
get illetőleg felvilágosításul előadni. (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : Ez az én aggodalmaimat, 
megvallom, meg nem szünteti, mert nekem ko-
ránsem volt czélom a küldöttség munkálkodásának 
helyességét kétségbe vonni. Meglehet, czélszerü-
nek látta a küldöttség azon számokat nem emlí
teni épen Magyarország érdekében : hanem, enge
delmet kérek, ez a küldöttség munkálata mellet
tünk, ha más oldalról megtámadtatunk, érvül nem 
vehető: az nem a magyar országgyűlés határo
zata. Ennélfogva újra kifejezem óhajtásomat, 
mondja ki a t. ház határozatilag, hogy közjogi 
szempontból a mai határozatból Magyarország el
lenében semmi következtetés nem vonathatik. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: Én 
magam részéről ugy vagyok meggyőződve, hogy 
semmi tekintetben azon kérdés, vajon Horvátor
szág és vele együtt a határőrvidék a magyar ko
rona integritásához tartozik-e vagy nem. kérdésbe 
nem vonható: mindazáltal megfoghatom, hogy 
különösen nagyobb biztosság kedveért czélirá-
nyosnak látszik, hogy a ház ez irányban egy jegy
zőkönyvi határozatot mondjon ki. De akkor bá
tor vagyok azt jegyezni meg, hogy ez külön 
indítványt, külön tárgyalást követel, és ennélfog
va a jelen alkalommal nem volna tárgyalható. 
(Ugy van!) Ha ebben méltóztatik megnyugodni, 
első alkalommal fölvehetjük; vagy ha tetszik, in-
terpellatio utján is megtörténhetik. 

BÓnis S á m u e l : Nem vonom kétségbe, hogy 
indítványomnak mikéntje nem volt egészen cor-
rect: ennélfogva ezennel bejelentem, hogy indít
ványomat a ház asztalára le fogom tenni. (Éljenzés.) 

Csengery A n t a l e l ő a d ó : A központi bizott
ság méltányolva azon általa is osztott aggodalma
kat, melyek különösen azon körülményből ered
nek, hogy a közös ügyek intézése s ő felsége többi 
országainak kormányzata az 1867-ikXII t. ez. 27-ik 
szakasza ellenére mindez ideig ugyanazon kezek
ben vannak: a törvényezikk végén, egy külön sza
kaszban kimondatni indítványozza, hogy : „Jelen 
törvény akkor lép életbe, ha mindazon feltételek, 
melyekhez az 1867. XII . t. ez. magában az idézett 
törvényezikkben kötve van, teljesíttetnek." Ezen 
pótezikk elfogadását ajánlja a köponti bizottság. 
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RadiCS AkOS j e g y z ő (olvassa Ghyczy Kál
mán határozati'javaslatát '). 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! Azon egyezmény
nek, melyly el a közös költségek aránya Magyaror
szág és ő fölsége többi országai közt megállapítan
dó, a törvény által három stádiuma van kijelölve. 

Az első a két országgyűlés által választott 
küldöttségeknek egyezkedése; a másik az illető 
országgyűléseknek a küldöttségi egyezkedések fe
letti nyilatkozata; a harmadik az országgyűlések 
egyenlő megállapodásra jutása esetében a felter
jesztendő törvényczikknek királyi szentesítése. 

Ezen stádiumok közül az első, a küldöttsé
geknek egyezkedése, merően előkészítő intézke
dés : az egyezkedő küldöttségeknek megegyezése 
se az egyik, se a másik országgyűlést nem kö
telezi. A másik stádium, az országgyűléseknek nyi
latkozata a küldöttségek jelentése felett, már kötele
ző nyilatkozat azon országgyűlésre nézve, mely azt 
teszi: feltétlenül kötelező, ha fentartás nélkül téte
t ik; feltételesen, ha valamely feltételhez köttetik. 
Ezen stádium is azonban még az alku, az egyez
kedés köréhez tartozik, mert csak folytatása, nem 
bevégzése az alkunak, nem végleges meghatáro
zása a közösügyi költségek arányának. De a har
madik stádium, a törvényjavaslatnak királyi szen
tesítése már bevégzése az alkunak, megkö
tése az egyességnek, végleges meghatározása a 
közösügyi költségek arányának. 

A közösügyi törvény, midőn életbe léptetését 
feltételekhez kötötte, azt mondja, hogy ha ezen 
feltételek teljesülnek, akkor kell meghatározni 
azon arányt, mely szerint a magyar korona orszá
gai a közösügyi költségeknek terhét viselendik. 

Habár tehát a törvény szellemével nem lenne 
is egészen megegyeztethető, hogy előbb, mint 
sem a közösügyi törvényeknek életbe léptetheté-
sére szabott feltételek teljesíttettek, az egyezkedési 
deputatiok már kiküldettek, s ezen küldöttségnek 
jelentése már most tárgyaltatik; de ez eljárás min
dig menthető azzal, hogy ezek még csak előké
szítő lépések, folytatásai az egyezkedésnek s nem 
végleges meghatározásai a küzösügyi költségek 
arányának. 

De ha a tárgyalás alatt levő t. ez. királyi szen
tesítés alá kerül, szentesittetik, ez már végleges 
meghatározása lesz a közösügyi költségek ará
nyának. S ha ez is előbb történik, mintsem azon 
feltételek teljesíttettek, melyekhez a közösügyi 
törvény életbe léptetése kötve van, az már néze
tem szerint valóságos törvénysértéssel jár. 

Ez oka annak, hogy midőn nem elleneztem 
a tanácskozás alatt levő törvényezikk részletes tár
gyalás alá vételét, nem tudok megnyugodni abban, 

l) Lásd az Irományok 167-dik számát. 

hogy az azonnal királyi szentesítés alá terjesz
tessék. 

Állításomat nem gyengítik meg azon érvek 
a melyek a központi bizottság jelentésében foglal
tatnak: mert először más az egyezkedésnek meg
indítása, más az egyességnek megkötése; a kettő 
között nagy különbség van; s ha időnyerés tekin
tete vagy más indok az országgyűlést arra bírhat
ták, hogy a többször emiitett feltételeknek teljesí
tése előtt az egyezkedésnek megindítására küldött
séget nevezzen ki, ezen okok nem elegendők, nem 
lehetnek irányadók arra nézve is, hogy az egyes-
ség valósággal megköttessék. Nem lehet tehát azt 
mondani, hogy a jelen törvényjavaslatnak királyi 
szentesítés alá terjesztését már akkor elhatározta 
az országgyűlés, mikor az egyezkedésre küldött
séget küldött ki. 

Azt mondja továbbá a központi bizottság, 
hogy az 1867-ik évi XII . t. ez. 18-ik §-a félreér
tetett, midőn akkép magyaráztatott, hogy a közös
ügyi költségeknek aránya addig meg nem hatá
rozható, mig Magyarország ő felsége többi orszá
gaival egyezményre nem lép azon tárgyak fölött, 
a melyek a pragmaticasanctio folytán közöseknek 
tekintendők: mert ezen kérdésnek eldöntése egye
dül csak a magyar királyt és a magyar törvény
hozást illeti, egyezmény tárgya ő felsége többi 
tartományaival nem lehet; s miután az ily egyez
ményre semmi ut és mód nincs a közösügyi tör
vényben kijelölve, az emiitett 18-ik §-nak azon 
tartalma, melyben a két félnek egyetértése emiit
telik, nem jelenhet mást, mint a ^magyar törvény
hozás két tényezőjének, a magyar királynak és 
országgyűlésnek egyezményét. 

Ezen sokszor emiitett, s magában nagyon 
fontosnak látszó érvre meg kell jegyeznem, misze
rint azt, hogy mit jelentsenek a közösügyi tör
vény l8-ik§-ban ezen szavak: „a két fél egyetér
tése," legjobban megmagyarázza a közösügyi tör
vény maga, mely a 18-ik §-sa után nyomban kö
vetkező 20—21 §§.-ban e szavakat a legkézzel 
foghatóbban azon értelemben használja, hogy azok 
egy részről Magyarországot, más részről ő felsége 
többi országait illetik. Felolvashatnám az illető 
czikkeket, de hisz köz kézen forognak azok, és 
különben is Magyarországnak alkotmányossága 
szerint a törvény megalkotására a törvényhozás 
két tényezőjének, a királynak és az országgyűlés
nek egyetértése okvetlenül megkivántatik. Maga 
tehát a közösügyi törvénynek megalkotása már 
bizonyítéka annak, hogy az abban foglaltakra, azon 
elvre nézve, hogy csak a kül- és hadügy közösek, 
a törvényhozás két tényezője, a király és ország
gyűlés közt már megtörtént az egyetértés; s a mi
dőn ugyanazon törvény mindemellett még két fél
nek szükséges egyetértésről szól, lehetetlen, hogy 
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ez alatt ezen két tényezőnek, a királynak és ország
gyűlésnek egyetértését érthette volna, kiknek 
megtörtént egyetértését már a törvény megalko
tása kétségtelenné tette. 

Egyébiránt nem késem kijelenteni, miszerint 
azon kérdésnek eldöntését, hogy a pragmatica sanc-
tio folytán mely államügyek legyenek közöseknek 
tekintendők, magam is egyedül a magyar királyt 
és magyar törvényhozást illetőnek tartom. Én is 
azt hiszem, hogy azon elv, hogy csak a kül- és 
hadügy közösek, egyezmény tárgya Magyaror
szág és ő felsége többi országai közt nem lehet. 
Azt hiszem, helyesen történt, hogy az 1867. XII . 
törvényczikkben az iránt, a mi az ily egyesség meg
kötését illetné, semmi ut és mód megjelölve nincs : 
mert Magyarország ezen elv, közösügyi törvé
nyünk fő alapelvére nézve ő felsége többi orszá
gaival egyezkedésbe bocsátkozni soha sem fog. 
De épen azért, mert ezen elv a legfőbb alapelve 
közösügyi törvényünknek, melyen az mint sark-
kövön nyugszik, a melynek kérdésbe tételével ma
ga a törvény és annak minden következményei 
megsemmisülnének, és igy az e törvény következ
tében kötendő egyezménynek megkötése is lehe
tetlenné válnék: épen azért szükséges, hogy tör
vényünknek ezen fő alapelve azon másik fél által, 
a melylyel ily nagyszerű egyezményekre leszünk 
lépendők, mindenesetre is előbb, mintsem ez egyez
ményeket megkötnők, utógondolat nélkül nyíl
tan elismertessék : mert biztosan csak biztos alapra 
lehet építeni; s vajon nem veszélyeztetnének-e 
Magyarország jog; i és érdekei, ha megtörtén
hetnék, hogy miután ezen egyezmények már meg
köttettek és ő felsége többi országai ez által elér
ték azt. a mit el akartak érni, akkor részökről még 
kérdésbe vétethessék a közösügyi törvénynek 
alapelve, kérdésbe vétessenek azon jogok, melyek 
a mi nézetünk szerint legfontosabbak? 

Alkotmányos fogalmak szerint, t. ház, egy 
törvényhozó testület sem kényszeríttethetik erő
szakkal egy vagy más irányban nyilatkozatra: az 
elismerés tehát, melyet követelek, csak a birodalmi 
tanácsnak önkéntes, ünnepélyes nyilatkozata által 
történhetik meg; s ha ez netán nem következnék 
be, ha például az követeltetnék, hogy a kül- és 
hadügyön kívül még több közös ügy állapíttassák 
meg: ennek nem az lenne a következése, hogy mi 
ezen ügyek iránt ő felsége többi országaival, a 
birodalmi tanácscsal ujabb egyezkedésbe bocsát
kozzunk, hanem az lenne a következése, hogy a 
közösügyi törvénynek alapelve elfogadva nem lé
vén, ezen törvény minden következéseivel meg
semmisülne, a delegatioról szó sem lehetne, az ál
lamadósságok utáni évi járuléknak elfogadásáról 
szó sem lehetne, s azon államügyek, melyek a kö
zösügyi törvény szerint közöseknek neveztetnek, 

más, az ország önállásának megfelelő módon len
nének elintézendők. 

Azt mondja a központi bizottság, hogy a kö
zösügyi törvény azon föltételének, hogy a teljes 
alkotmányosság ő felsége többi országaiban is 
életbelépjen, a mennyire lehet, már elég tétetett. 
Szabad legyen erre megjegyeznem, miszerint az 
iránt, hogy ő felsége többi országaiban az alkotmá
nyosság életbe léptettetett-e vagy nem, a birodal
mi tanács hihetőleg jobban van értesülve, mint mi. 
(Fölkiáltánok: Ugy van !) A birodalmi tanács pedig 
most legközelebb, a közös ügyek kezelésének mód
járól vagyis a delegatioról szóló törvénynek elfo
gadását azon határozottan kikötött feltételhez kö
tötte, hogy az a birodalmi tanács jogköréről, az 
átalános politikai jogokról, a bírói és végrehajtó 
hatalomról szóló alkotmányos alaptörvényekkel, me
lyek az összes birodalmi tanács által, mint hallom, 
legközelebb elfogadtattak , egyidejűleg lépjen 
életbe. 

Nem nyilvános bizonyitéka-e ez annak, hogy a 
birodalmi tanács maga sem véli, hogy a teljes alkot
mányosság ő felsége többi országainak kebelében 
életbe lépett, hanem azt véli, hogy arra még több, 
legfelső szentesítést kívánó törvényhozási intéz
kedés szükséges? 

A mi a központi bizottságnak jelentésében 
arra nézve foglaltatik, miszerint t. i. a parlamen
táris minisztériumnak kinevezése Lajtán tul csak 
az illető jelölteken múlik: hogy ez miben legyen, 
nem tudom. Azt hiszem, hogy más okok is forog
hatnak íen e tekintetben, de a dologról értesítve 
nem lévén, hozzá nem szólhatok; de e tekintetben 
biztosan merem állítni, hogy ő felsége többi orszá
gaiban mindaddig a teljes alkotmányosság életbe 
lépettnek nem lesz tekinthető, mig a birodalmi ta
nács teljes mérvű adómegajánlás!, ujonczajánlási 
joggal bírni nem fog. E jogokat pedig csak az ál
talam már tervezett alkotmányos alaptörvények
nek legfelső szentesítése utánérendi el, azon törvé
nyek szentesitése után, melyeket előbb felemliték. 

Magyarország volt, t. ház, az, mely a közös-
ügvi törvény életbe léptének feltételéül kötötte ki, 
hogy a teljes alkotmányosság ő felsége többi or
szágaiban is életbe lépjen, mely kijelentette, hogy 
ő felsége többi országai népeinek csak alkotmányos 
képviseletével léphet bái-mi közös viszonyokra 
nézve érintkezésbe, s ez által az ottani alkotmá
nyos mozgalmaknak élénk lendületet adott. He
lyes volna-e és méltányos ő felsége többi orszá
gaínak népei irányában, ha Magyarország ezen 
feltételt most, midőn ahhoz a birodalmi tanács is oly 
határozottan ragaszkodik , a maga részéről el
ejtené ? (Helyeslés a bal oldalon.) 

Egyébiránt mindazokat, miket eddig mon
dottam, bőven igazolja azon pótczikk, melyet a 
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központi bizottság elfogadtatni ajánl, s mely azt fog
lalja magában, hogy a törvény csak akkor lépjen 
^Ictbe, ha az ahhoz kötött feltételek teljesítve lesz
nek : mert ez, t. ház, elismerése annak, hogy a je
lenleg tanácskozás alatt lévő törvényjavaslat csak 
bizonyos feltételek teljesítése után léphet életbe, 
előbb életbe nem léphet. De miért akkor törvényt 
alkotni, ha életbe nem léphet? Nem egyszerűbb a 
törvényt akkor megalkotni, midőn életbe léphet ? 
{Helyeslés a hal oldalon.) 

Azon mód közt, melyet én indítványozok, 
és a közt, melyet a központi bizottság javasol, nagy 
gyakorlati különbség van. (Halljuk !) Mert ha az a 
kérdés, hogy vajon a tanácskozás alatt lévő törvény
javaslat életbe lépésének feltételei már teljesítve 
vannak-e vagy nem ? ezen törvényjavaslat királyi 
szentesítés előtt kerül megbirálás alá: akkor arról 
az országgyűlés, mint a törvényhozásnak önálló 
factora, önállóan fog itélni; ellenben ha az a kér
dés, vajon ezen quota-törvény már életbe lépett-e, 
vajon életbe lépésének feltételei már teljesittettek-e? 
ezen törvényjavaslat királyi szentesítése után jön 
bírálat alá: akkor ezen kérdést vagy ugy sem fogja 
már bírálni, és az mint meghaladott, mint elidősült, 
feledékenységbe megy, vagy azt a korona fogja 
bírálni saját tetszése szerint, vagy, mikép én vélem, 
a törvény ezen záradékának, mint törvényzáradé
kának magyarázata ő felségét és az országgyűlést 
együtt véve illeti. Ha már most a törvényhozásnak 
ezen két factora azon kérdésre nézve, hogy va
jon a közösügyi törvénynek feltételei teljesittettek-e 
vagy nem ? különböző véleményben lenne: ak
kor lesz is quota-törvényünk, vanis. Mindenesetre 
arra, hogy a törvény, mely most alkottatik, foga
natba lépjen, egy uj törvényre lesz szükség, mely 
kimondja, hogy ezen törvény életbe lépésének fel
tételei már teljesíttettek. 

A mi azt illeti, t. ház, hogy azon ut, melyet én 
indítványozok, téves körbe vezet, melyből nincs 
menekülés, és itt is, amott is fenakasztja az egyez
kedés fonalát: ez nézetem szerint nem áll. A dolog 
megfejtése igen egyszerű. A minisztérium közölje 
az országgyűléssel a közös ügyek kezelése módjára, 
a delegationalis eljárásra nézve közbejött megál
lapodását a birodalmi tanácsnak. Ez szükséges 
azért, hogy az országgyűlés meg legyen nyugtatva 
arra nézve, hogy közösügyi törvényünknek alap
elve, az t. i., hogy csak két közös ügy van, a kül- és 
hadügy, ő felsége többi országai által is elismerte
tik ; de szükséges ez azért is, mert tudva van, hogy 
a delegationalis törvényre nézve a birodalmi ta
nácsban több, nem lényegtelen módosítások tétet
tek, és ezeknek el- vagy el nem fogadása most már 
a magyar országgyűléstől függ. Tudassa továbbá 
a minisztérium a képviselőházzal, hogy azon alkot
mányos törvények, melyeket a birodalmi tanács az 

alkotmányosságnak az ő kebelében teljes életbe lép
tetésére okvetlenül szükségeseknek tart, ő felsége ál
tal szentesíttettek. Végre tudassa a minisztérium az 
országgyűléssel, hogy a közös ügyek költségeinek 
arányára,az államadósságra, a vám-és kereskedelmi 
szerződésre vonatkozó törvényjavaslatok ő felsége 
többi országainak országgyűlésén miképen tár
gyaltattak és fogadtattak el. És ha azután a dele
gationalis törvényben tett módosításokban a ma
gyar országgyűlés is megnyugszik ; ha kitűnik, 
hogy az emiitett törvényjavaslatokban foglalt ál
lamügyekre nézve egyetértő megállapodás jött 
létre: a kérdéses törvényjavaslatoknak szentesítés 
végetti felterjesztését semmi sem fogja gátolni. De 
mindezen közlemények nem csupán magán hír
lapi czikkekből merithetők, melyek tévedhetnek 
is, hanem hivatalos tudósításokból, melyek tételére 
a minisztérium van hivatva. 

Hogy az általam említett három törvényczikk-
re nézve közbejött vagy jövendő megállapo
dása ő felsége többi országainak a magyar ország
gyűléssel közöltessék, azt szükségessé teszi azon 
körülmény, miszerint mindezen törvényjavaslatok 
oly államügyekre vonatkoznak, melyek a közös
ügyi törvényben a két országgyűlés szabad egyez •• 
kedésétó'l tétettek függőkké- az egyezkedésnek 
természete kívánja pedig, hogy valóban létesüljön 
is a kölcsönös megegyesülés; és ez csakúgy történ
hetik meg, ha az egyezkedő felek kölcsönösen ér
tesíttetnek eltérő vagy megeg}^ező nézeteikről. 

Ezt a jelenleg tárgyalás alatt lévő törvényja
vaslatra nézve, mely a közösügyi költségek ará
nyára vonatkozik, és melynek sorsától a másik 
két törvényjavaslat sorsa is függ, a törvény hatá
rozottan követeli. 

Jelesül az 1867-iki XII . t. ez. 20. §. ezt mond
ja : „A küldöttségek javaslatát mindenik miniszté
rium az illető országgyűlés elé terjesztendi, hol az 
rendesen tárgyalandó. Mindenik országgyűlés az 
illető miuiszteriumok utján közlendi határozatait a 
másik országgyűléssel, s a két félnek ily módon 
eszközlendő megállapodásai szentesítés végett ő 
felsége elé fognak terjesztetni." 

Azt, hogy az emiitetthárom törvényjavaslat egy
idejűleg terjesztessék szentesítés alá, és hogy azok 
ugy Magyarország, mint őfelsége többi országaira 
nézve egész összességökben szentesittessenek: ta
lán fölösleges indokolnom: ezt is a törvény rende
lete kívánja, mely azt határozta el, hogy ezen ál
lamügyek egyidejűleg intéztessenek el; ezek elin
tézése pedig nem országgyűlési határozat, ha
nem ő felsége szentesítése által történik: és ha pél
dául megtörténhetnék, hogy e három törvényja
vaslat közül csak egy szentesittetnék, a többiek pe
dig nem: akkor azon államügyek közül, melyekre 
ezen törvényjavaslatok vonatkoznak, csak az egyik 
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lenne elintézve, a többi nem; pedig mind a három 
egyidejűleg intézendő el. 

Indokolván e szerint indítványomat, melyet 
előterjesztettem, most csak azt jelentem ki, misze
rint ragaszkodva a törvény rendeletéhez, melyet 
a törvényhozás megváltoztathat, de addig, míg 
meg nem változtatja, maga is teljesíteni taitozik : 
inditványom elfogadását kérem. (Éljenzés a bed 
oldalon.) 

L ó n y a y Menyhért pénzügymin i sz ter : Ko
máromváros érdemes képviselője határozati javasla
tának indokait magam részéről kétségbe nem aka
rom vonni,sőt azt hiszem,különösen mosttett magya
rázata folytán, hogy azon alapelveket, melyekből 
kiindult, e házban senki sem fogja tagadni, annyi
val kevésbbé, mivel mind az, mit megóvni kivan, 
s a mire súlyt fektetett, magában a törvényben 
ki van fejezve; de épen mert a Törvényben van 
kifejezve, azt itt újonnan határozat által ismé
telni fölöslegesnek tartom, annyival inkább, mert 
a törvény mindig sokkal több, mint egy egyszerű 
határozat, és azt hiszem, hogy a törvény által tett 
rendeletek, melyeket ő felsége is szentesített, anjT-
nyira érvényesek, állandók és határozottak, hogy 
semmi ily magyarázatra nem szorulnak. Én azon 
meggyőződésben vagyok, hogy a 12-ik törvény- j 
ezikknek utolsó szakasza már elég határozottan i 
szól mind arról, s biztosítja mind azt, mi a ja
vaslati határozatban ki van fejezve: ugyanis ezen 
törvény azt fejezi ki, hogy ,,aközös ügyek kezelési 
módja akkor fog hatályba lépni, ha azok tartalmá
hoz ő felsége többi országai is hozzá járultak." 
Miután ez a törvényben határozottan ki van 
fejezve, természetes,hogy az kötelező mindnyájunk
ra : azért nem tartotta szükségesnek a minisztérium, 
hogy az általa előterjesztett törvényjavaslatba kü
lönös jogfentartás igtattassék. 

Azon czél, melyet t. képviselő elérni kivan 
és a melyre oly nagy súlyt helyez, nem csak a 
szentesitett XII. t. ez. által van elismerve., de a 
minisztérium által előterjesztett javaslatokban is 
határozott és nyílt kifejezést nyert: ennélfogva az 
indítványozott határozati javaslat olyat tartalmaz, 
a mit senki kétségbe nem vont. 

Határozati javaslatának azon részét, mely azt kí
vánja, hogy az ő felsége többi országainak törvény
hozásánál keletkezett határozatok ezen házban be
jelentessenek^ megtörtént egyesség jelentessék, stb, 
ezt nem vonta kétségbe senki; sőt az 1867-ik évi XII. 
t. ez. 20. pontja szerint kötelessége a két miniszté
riumnak, miszerint mindenik közölje országgyűlése 
határozatát a másik országgyűléssel. Mi oka annak, 
hogy ez még nem történt? Bizonyára nem más, mint 
hogy, habár közel befejezéshez jutottak a másik fél 
törvényhozásánál a közösügyi törvények, mégoly 
stádiumba nem jöttek, hogy az azok iránti határo-

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. V. 

zatok a magyar országgyűlésnek bejelentethettek 
volna; ezen tárgyalások azonban annyira megér
tek, hogy épen azon napon, midőn t. képviselőtár
sunk, Komárom város érdemes képviselője indítvá
nyát tette, akkor a delegatioról szóló törvényjavas
lat, talán épen azon órában, a birodalmi tanács 
felsőházában is harmadszor felolvastatván, im
már a feltétel teljesítésének nevezetes akadályai 
alig vannak. Ha már ezen megállapodások ő felsé
ge szentesítése alá lettek volna terjesztve, s erről 
a magyar minisztérium a másik minisztérium által 
tudósítva lett volna, és ekkor elmulasztaná a mi
nisztérium azokat e háznak "bejelenteni: akkor 
volna helye ezen határozatnak, és helye annak.hogy 
a törvény teljesítésére figyelmeztesse a tisztelt kép
viselő jiír a házat; de mindaddig, míg ez eset, elő 
nem áll, azt hiszem, az ily határozat hozatala tel
jesen fölösleges. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

A javaslati határozatban továbbá azt 
méltóztatik mondani, és erre t. képviselő ur 
nagy súlyt és nyomatékot fektet, hogy azon há
rom törvény egyidejűleg és egyszerre szentesittes-
sék. Nem felesleges-e ez ismét V Hiszen benne van 
ez a törvényben magában. Méltóztassék elolvasni 
a XII . törvényezikk ide vonatkozó szakaszát. Ezt 
a törvény rendeli; tehát a törvény rendeletét 
ujabb határozat által kimondani teljesen fölösleges. 

Ha pedig ezen határozati javaslatnak czélja 
az, hogy a minisztériumot azon kötelességének tel
jesítésére intse, mely azt rendeli, hogy a három 
törvényjavaslat egyszerre terjesztessék ő felsége 
elé szentesítés végett: ez is fölösleges. A minisz
térium tudja, mi a kötelessége ; és hogy a szerint 
szándékozik eljárni, mutatja a minisztérium által 
az államadósságok iránt előterjesztett törvényja
vaslat vég pontja, a hol a minisztérium azt javalja, 
hogy az államadósságokról hozott törvény akkor 
lép életbe, ha a közös költségek fedezési aránya 
iránt létrejött egyezmény s a magyar korona or
szágai és ő felsége többi országai közt kötendő vám-
és kereskedelmi szerződés a birodalmi tanácsban 
képviselt országok által is elfogadtatott és ő fel
sége által az utóbb érintett országokra nézve is 
szentesittetett. Ezen törvényben az is feltételeztetik, 
hogy nem csak a három törvényjavaslat egyszerre 
szentesítendő, hanem szentesittessék a birodalmi ta
nács által a delegationális törvény tárgyában ho
zott határozat is. Mind ez feltétele az egész egyez
ménynek, még pedig nem csak a mi törvényhozá
sunk részéről, de ugyanezt kívánja a birodalmi 
tanács is : ennélfogva nem csak a miáltalunk ho
zott három törvény, de a birodalmi tanács által 
hozott hasonló tárgyú törvények egyszerre lesznek ö* 
felsége által szentesitendők. 

í g y fogja fel a kormány ezen kérdést,, 
igy rendeli ezt a törvény is : ennélfogva nyiltan 

40 
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és bátran kérdem, adott-e a kormány vagy ezen 
háznak többsége legkisebb okot is ar ra , hogy 
bárki fel lenne jogositva kételkedni azon, hogy 
mi a szentesített törvényeket pontosan és szigorúan 
meg kívánjuk tartani? (Élénk helyeslés a középen.) 

Egyébiránt, ha méltóztatnak megengedni, le
gyen szabad nekem még egy észrevételt tennem a 
határozati javaslat tekintetében. (Halljuk!) Ko
márom város igen érdemes képviselője hivatkozott 
a XII . törvényczikk több paragrafusára, nevezete
sen a 18, 25, 54, 55, még pedig mindazon szaka
szokra, melyekre véleményt- szerint fő súlyt kell 
fektetni, melyek teljesítése nélkülözhetlen; de egy 
paragrafust, ugy látszik, elfeledett idézni, melyre 
pedig én nagy súlyt fektetek, de nagy súlyt kell 
fektetni mindenkinek, a ki t. i. a feltételek teljesíté
séhez ragaszkodik: ezen pont a 2 7-ik, mely azt ren
deli, hogy a,,közös minisztérium a közös ügyek mel
lett se egyik, se másik résznek kormányzata ügyeit 
nem viheti." Ez pedig egyik lényeges feltétel, an
nál inkább,mivel a szentesitett törvények alapján 
azon miniszter, a ki közös miniszter lesz, a, biro
dalmi tanácsban nem ülhet és a birodalmi tanács 
által képviselt országok ügyeit nem vezetheti. Ezt 
lényeges körülménynek tartom, és olyannak, me
lyet, hogy t. képviselő úr mellőzött, azon, meg
vallom, csodálkozom. 

A t. képviselő úr a, 18. és 19-ik sza
kaszok magyarázatába méltóztatott bocsátkozni. 
Tökéletesen áll ez az értelmezés; hanem ha annak 
szigorú alkalmazását kívántuk volna mi, kívánta 
volna ő akkor, midőn az országos küldöttség elő
ször összejött, akkor bizonyáraa*l9. § által kívánt 
alkudozás meg se kezdődhetett volna. Az országos 
küldöttség munkálódása kezdeténépen tisztelt kép
viselőtársam kívánta a birodalmi tanács által kikül
dött bizottság meghatalmazását látni és bizonysá
got szerezni arra nézve, vajon a birodalmi tanács 
megállapitotta-e azon elveket, melyek a dtdegatiok 
hatáskörére vonatkoznak smelyeket a 18 §. követelt. 

Kezünknél van az országos küldöttségi je
lentés a mellékletekkel. Ezekből kitűnik, hogy a bi
rodalmi tanács még a küldöttségi működés előtt elv
ben elfogadta a delegatio intézvényét: mindnyájunk 
előtt tudva levő tény tehát, hogy a birodalmi ta
nácsnak mind a két háza meg is szavazta ezeket, 
és az ez iránti törvény ő felsége által szentesittetett. 

Egyébiránt, megvallom, a mostani körülmé
nyek közt, midőn koronás fejedelmünk van, tehát 
minden határozat, melyetazor8zággyülés,hoz,8zente-
sitett törvénynyé válhatik: egyes alkalmakkor hatá
rozatokkal élni nemtartomczélszerünekrméskevésb-
bé tartom ezt czélszerünek oly tárgyakban, melyek
re nézve már a törvény határozottan rendelkezett. 

Azt tartom, közjogi szempontból teljes jog-
föntartás foglaltatik a központi bizottság által ja

vaslatba hozott pótló pontban, t. i. az ötödik pont
ban : azért annak elfogadásához a magam részéről 
is járulok, azon megjegyzéssel, hogy a tekintetben 
tökéletesen igazsága van t. képviselőtársamnak, 
hogy eljöhet azon idő, sőt hiszem, miszerint 
nem sokára eljó' , midőn ezen javaslatba ho
zott 5. pont egészen feleslegessé válik. Feleslegessé 
válik pedig akkor, midőn mind azon föltételek 
már tényleg teljesítve lesznek , melyeket a törvény 
követel: és ekkor, ha a minisztérium ezt a magyar 
országgyűlésnek tudomására hozza, ez ezen pont ki-
hagyatását el fogja határozni. Ez mindig jogában 
áll a törvényhozásnak, mely esetben a törvényja
vaslat ezen pont kihagyásával terjesztethetik szen
tesítés alá; de mindaddig, mig e föltételek nem 
teljesültek, czélszeiübb az ország jogait törvény
c ikkben , nem pedig határozatban fentartani. 
(Elénk helyeslés a középen.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Azokhoz, miket t. barátom a pénzügyminiszter ár 
Komárom városa t. képviselőjének indítványára 
nézve válaszolt, csak egy pár megjegyzést akarok 
a magam részéről csatolni. 

Ezek közt a legfőbb az, hogy ezen javaslatnak, 
melyet a t. képviselő úr a ház elé terjeszteni méltózta
tott, hatásköre túlterjeszkedik azon a körön, melyen 
belül a háznak határozata mozoghat. Az van ugyan
is abban mondva, hogy : mind a három törvényja
vaslat, és pedig ugy a magyar korona, mint ő fel
sége többi országait illetőleg, egyetemleg és egész 
összegökben csak bizonyos megnevezett föltételek 
mellett fog szentesítés alá bocsáttatni. A t. képviselő 
úr tehát először oly dologról javasol határozatot hoz
ni, melyről már törvény létezik, és ezáltal gyen-
giti a törvényt: mert elismerni, hogy bizonyos do
logra nézve határozatra van szükség, annyit tesz, 
mint elismerni, hogy azon dologra nézve törvény 
nincs; másodszor tulhág azon körön, melyen be
lől határozati joga lehet a magyar országgyűlésnek: 
mert nem csak a magyar koronát, hanem 8 fel
sége többi országait illetőleg és egyetemleg határoz. 

Midőn akár a magyar országgyűlés, akár ő 
felsége többi országainak országgyűlése oly tárgy
ra nézve, mely közös érdekűnek ismertetik el, 
törvényjavaslatot csinál, e törvényjavaslatok nem 
ütközhetnek egymás jogába : mert ha ellentét
ben vannak, nem bírnak kötelező erővel egymás 
iránt; mindenesetre pedig ő felsége szentesítése 
maradt fentartva. De ha azon módot akarnók 
behozni, melyet a t. képviselő úr ajánl, hogy t. i. 
határozatilag intézkedjünk oly dolgok fölött, a 
melyek a másik országgyűlést is illetik, akkor e 
jogot természetesen meg nem tagadhatnók ő 
felsége többi országai országgyűlésétől sem: és 
akkor, kérdem, mit mondana t. barátom, ha 
egy szép reggelen azt hallaná, hogy a Lajtán 
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tul a mi ügyünkről egy határozat utján ezt 
vagy azt végezték ? Ez már azután volna a va
lóságos reál unió. (El-nk derülfség, helyeslés a közé
pen.) Az indítványozott határozat tehát túllépi azon 
jogkört, a melyben mozoghatunk. 

Maga t. barátom azt mondotta, hogy minden 
törvényhozási tény már feltételezi azt, hogy ő fel
gége és az országgyűlés megegyeztek. Ebből ma
gából következik, hogy a jelen határozat, a mely 
törvényhozási erőt tulajdonit magának, tulment a 
határon, mert oly valamiről intézkedik, a mi nem 
magát e házat köti, hanem azon felül a szentesítést is j 
bizonyos feltételekhez kapcsolja. Valamely határo- I 
zat,mint helyesen mondotta t.barátom a pénzügymi
niszter, csak oly ügyekre terjeszkedhetik, a melyek 
tisztán csak az egyik részt kötik, nem olyanokra, 
a melyek a másik részt is kötelezik. 

Mondotta továbbá a t. képviselő ár azt, léte
zik-e teljes alkotmányosság a Lajtán tul, legjobban ' 
tudják ők magok. De rögtön ellentétbe jött maga- [ 
val, midőn azt mondta, hogy ő ott a maga részé
ről nem lát teljes alkotmányosságot mindaddig, mig 
az ujonez- és adómegajánlás! jogot nem birják. Ez 
tehát tagadása annak, hogy ok Ítéljék meg, vajon 
alkotmányosak-e : mert ők nem nyilatkoztatták ki 
azt, hogy nincs alkotmányuk, mivel ezen jogokkal 
nem birnak. Egyszer tehát elismeri a t. képviselő 
úr, hogy igenis alkotmányosak : a mint csakugyan 
el kell ismernünk azért, mert velünk érintkezésbe 
jöttek, a szerződési pontoknak nagy részét el is 
fogadták, s ő felsége szentesítése alá bocsátották, 
és ezzel azon Ítéletet is kimondták, hogy ők ma
gokat alkotmányosaknak is nevezik ; máskor is
mét nem ismeri azt el a t. képviselő úr, mert bizo
nyos jogokat nem birnak. 

Ez oly kérdés , melylyel tisztába kell jön- j 
nünk: mert ha mi ma azt mondanók, hogy ők nem j 
birják még az ujoncz-és adómegajánlás! jogot, nem 
mondhatná-e a lajtántuli országgyűlés holnap, 
hogy mi nem vagyunk alkotmányosak, (Helyes
lés) mert nem birjuk az úgynevezett alaptörvénye* 
ket (Grundrechte), ame lyek most ott hozattak? 
Es igy mindennap elmondhatná egyik a másikról, 
hogy nincs alkotmányossága. (Helyeslés a középen.) 

Én részemről, ha in theoria szólunk arról, mi a 
teljes,mi a tökéletes alkotmányosság, annak igen sok 
kellékét ismerem; és azt hiszem — jóllehet a kor
mány igen sokszor vádoltatik azzal, legalább bizo
nyos oldalról, hogy a municipális jogokat a par-
lamentális kormányzat javára el akarja nyelni — 
teljes és tökéletes alkotmányosság nincs és nem 
lehet ott, hol nagy mérvű municipális jogok nin
csenek. (Elénk helyeslés.) Ha tehát theoriában be
szélnénk is a lajtántuli országok alkotmányáról, 
azt mondanám, nincs teljes alkotmányosságuk 
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mert nincs annyi municipális joguk, min ta meny
nyi alkotmányos állapotban óhajtandó. De kérem, 
hova vezetne az, ha mindegyik rész magyarázgat
hatná , mikor van meg, mikor nincs meg az 
alkotmányosság? 

A fő czél, melyelőttünk lebegett, az őszinte 
kiegyezés, továbbá mindkét rész hitelének megál
lapítása és azon veszélyes állapot megszüntetése 
volt, mely alatt az ország ellenei ben és k ü n m é g 
mindig remélték, hogy lesz még egypont, melyen 
az oly szépen megindult egyesség fen fog akadni . 
Ha már a fentebbi eljárást követnők, ez csakugyan 
bekövetkeznék. (Helyeslés a középen.) 

De magában az is igen feltűnő, hogy a képvi
selő űr indítványában hivatkozik mindazon §§-okra, 
melyek teljesíttettek, és csak azon egvre nem hi
vatkozik, mely nem teljesíttetett, mint t. barátom a 
pénzügyminiszter előttem mondotta. A 27-ik §. 
mondja ki azon egyetlen feltételt, mely feltétel 
csakugyan lényeges, hogy í. i. midőn a közös 
ügyekből ránk szállott kötelesség következtében 
Magyarország pénzét bizonyos közös kezelés alá 
küldi, legyenek miniszterek is, kik ezen kezeléséit 
felelősek. Az egyetlen szakasz tehát, mely néze
tem szerint is lényeges, alkalmasint tévedésből 
maradt ki. En ebből, megvallom, nem tudok egye
bet következtetni, mint azt. hogy még oly mély 
belátásu, oly finom tapintatu statusférfiu is, mint 
a t. képviselő' ár, hamis állásba jő, ha azon elvei kö
veti, bogy mindenkor és mindenben opponálni 
kell. ''Elénk ellenmondás a bal oldalin, élén: he
lyeslés a középen.) 

En tehát a t. képviselőházat arra kérem, hogy 
mivel mindezen idézett czikkek nem képeznek oly 
feltételeket, melyek már nem teljesítettek volna. 
az egyetlen §. pedig, mely ilyen feltételt képezne, 
nem említtetik : méltóztassék a beadott indítványt 
mellőzve, a napirendre áttérni. Kérem ezt annál 
inkább, mert egy részről az egészet feleslegesnek, 
más részről pedig olyannak vagyok kénytelen tekin
teni, mit úgyis lehetne magyarázni, mintha bizal
matlanságot tartalmazna nem csak a minisztérium, 
hanem a fejedelem iránt is. (Helyeslés a jobb olda
lon , élénk mozgalom a balon. Zaj. Elnök csőn -
gct. Tisza Kálmán szót, kér.) 

Távol legyen tőlem loyalitási privilégiumot 
követelni magunknak. Meg vagyok győződve, hogy 
nem egy párt,nem egy árnyalat, hanem mindazok is, 
kik itt nyilatkoznak, ő felsége iránt tökéletesen egy
forma loyalitást is éreznek. Nem azt mondom tehát, 
hogy ez szándék; hanem azt mondom, hogy igy lehet 
magyarázni azért, mert a törvény életbe lépése 
oly teltételhez köttetik, melynek teljesítése egye
nesen és csupán csak ő felségétől függ. (Ellenmon
dás a bal oldalon.) Midőn 0 felsége az 1867-iki 12. 
törvényczikket szentesitette, elfogadta annak min-

40* 
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den feltételét. E törvényben meg van mondva, mik 
a közös ügyeki, e törvényben van a delegatio 
elve, mindez sanetionálva; csak a kezelési módra 
van a másik rész hozzájárulása fentartva, nem 
arra, mik legyenek a közös ügyek. E törvényben 
megvan tehát ránk nézve minden biztosíték. Ha 
tehát ennek daczára mások azt mondanák, hogy e 
törvényt nem akarjuk 6' felsége szentesítése alá 
bocsátani, míg bizonyos feltételek nem teljesíttet
tek, vajon nem lehetne-e ezt bizalmatlanságképen 
magyarázni? (Elénk helyeslés és éljenzés a középen.) 

Tisza Kálmán : T. képviselőház ! Mindenek 
előtt azon kezdem beszédemet, hogy a világért 
sem azért Írattam föl magamat, mert a t. minisz
terelnök úr a loyalitas kérdését érintette , mivel 
azt gondolom, hogy ily, átalánosságban mondott 
dolgok felett csak azok jajdulhatnak fel, kik ma
gokat találva érzik, mi pedig magunkat találva 
nem érezzük. (Helyeslés a bal oldalon.) 

A*t. ház engedelmével igen tisztelt pénzügymi
niszter úr előadására teszek egy pár megjegyzést, 
bátor levén igen röviden felemliteni, hogy 8 maga 
magával igen nagy ellenmondásba méltóztatott 
jönni, midőn jelesen Komárom város t. képviselő
jének beszédjét megrótta azért, hogy ő határzati-
lag akar olyat kimondani, a mi már a törvény
ben ki van mondva, és hivatkozott arra, hogy 
olyat, a mi már ki van a törvényben mondva, 
ujabban kimondani nem szükséges; és mindezek 
daczára, azért, hogy ennek szükségtelen voltát 
megmutassa, nem csak a meglevő törvényre hivat
kozott, hanem hivatkozott egy beadott törvényja
vaslatra is, azt mondván, hogy nem szükséges itt 
kimondani, mert az adóssági törvény végén ki van 
mondva. Már, kérem alásan, ha, minthogy az 1867. 
évi 12, t. ez.-ben ben van, nem szükséges kimondani. 
miért volna szükségesebb kimondani az állama
dóssági törvényben, mint itt? Pedig a 12. .t. ez. 
20. szakaszában ki, van mondva a quotára nézve, 
hogy mikor terjeszthető az ő felsége szentesitése 
alá. 

Azt mondotta a t. pénzügyminiszter úr, és 
ugy tetszik, hogy mintegy még tisztábban kife
jezte ezt a miniszterelnök úr, hogy a minisztérium 
iránti bizalmatlanságot látott volna ezen határo
zatban, mert azt mondotta, hogy a mi a törvény
ben van, annak végrehajtását határozatilag nem 
szükséges kimondani, mert azt a minisztérium ugy 
is végre fogja hajtani; de rögtön utána figyelmez
teti Komárom város t. képviselőjét, hogy mi lett 
volna belőle, ha a 12-ik törvényezikk erre vonat
kozó szakaszai a küldöttségek kinevezésekor szi
gorúan megtartattak volna ? Tehát elismerte, hogy 
azok szigorúan meg nem tartattak. (Derültség.) 

Áttérve a t. miniszterelnök úr előadására, 6' 
ellentétet bit abban, hogy Ghyezy Kálmán t. ba

rátom kimondja azon igazságot, miszerint ö fel
sége többi országainak népei magok tudhatják 
legjobban, van-e valódi alkotmányuk vagy nem, 
de azért mégis megmondja azon saját meggyőző
dését, hogy addig, mig az adó- és az ujonezmeg-
szavazási joggal valamely nemzet nem bir, valódi 
alkotmánya nincs. S íme a t. miniszterelnök úr 
pár perczczel utána ugyanazon hibába esik, mert 
elismeri ugyan, hogy azon népek magok határoz
hatják meg, van-e alkotmányuk vagy nincs, de 
rögtön utána kimond egy bizonyosan mindnyá
junknak nagyon tetsző elvet, hogy valódi alkot
mány ott, hol municzipális rendszer nincs, nem lé
tezik . (Derültség.) 

A t. miniszterelnök úr az által látja Komá
rom városa képviselőjének szerinte gyenge okos
kodását indokolhatónak — természetesen a sza
vakra pontosan nem emlékezhetem — hogy a 
legnagyobb tehetség is bajba jön sokszor, ha azt 
teszi fel, hogy mindenben és minden áron oppo
nálni kell. Én nem tudom — bátran hivatkozhatom 
az országgyűlés naplójára és jegyzőkönyveire — 
hogy azóta, mióta a minisztérium megalakult, 
azon vádat, miszerint minden áron opponálna akár 
ó', akár az oppositionak más tagja, ellenünk bebizo
nyítani hogy lehetne. De igen könnyen azt mond
hatnám, hogy mások meg azért jönnek bajba, el
lentétekbe, mert azt hiszik, hogy a mit az oppo-
sitio mond, azt már minden áron le kell szavazni. 
(Zajos derültség és éljenzés a bal oldalon.) 

Azt is mondotta t. miniszter elnök úr, hogyha 
mi követeljük, hogy meghatározhassuk azt. mi
kor van alkotmányuk ő felsége többi országai- és 
tartományainak, el kell ismernünk, hogy ők is 
meghatározhassák, van- e nekünk valódi alkotmá
nyunk vagy nem: és ez tökéletesen igaz. 
De én azt gondolom, hogy mi nem azt köve
teljük — bizonyosan roszul méltóztatott érteni 
Ghyczy képviselő urat — hogy mi határozhassuk 
meg, van-e nekik alkotmányuk; hanem csak azt 
akarjuk, hogy miután az ő alkotmányosságukhoz 
van kötve a szerkesztett törvényben bizonyos 
ügyeknek befejezése, várjuk be azon perczet, mig 
nekik magok szerint alkotmányuk lesz. 

A mihez még azt jegyzem meg, hogy igen sajná
lom, hogy a t. miniszterelnök úr azt mondotta, hogy 
a túlsó rész, ő felsége többi országai és tartományai 
azt mondhatnák ez esetben, hogy nekünk nincs al
kotmányunk, mert — értem Magyarországot — 
nincsenek alaptörvényeink. Engedelmet kérek a 
t. miniszterelnök úrtól: igaz, hogy tüzetesen úgy
nevezett alaptörvényeink —- a pragmatica sanctiora 
vonatkozókat szokták csupán ugy nevezni — nin
csenek ; de alaptörvényeink, melyek az alkot
mányosság alapját megvetik, habár nem név sze
rintiek, vannak csakugyan. \ 
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Még csak egyet kivánok megjegyezni: ez az, 
hogy azt mondotta t. miniszterelnök úr, hogy 
azért sem látja helyesnek — s ugy látja, hogy 
az az országgyűlés, a képviselőház hatáskörén 
tulment — a Grhyczy képviselő úr indítványát, 
mert az nem csak olyanról szól, a mi jogunk, 
hanem olyanról is, mi a törvényhozás másik 
factorának jogába vág. Engedelmet kérek, ezen 
nézetet nem osztom. Ha állana ez, akkor a 
12-ik törvényczikk 20-ik§-a épen azon proscriptio 
alá esnék : mert Grhyczy Kálmán képviselő úr sem 
azt mondotta, hogy szentesittetni nem fognak azon 
törvények, a mi tagadhatatlanul csak a fejedelem 
joga, s a mi felett, hogy szentesitse-e vagy ne, 
tagadhatatlanul csak a fejedelem határozhat; ha
nem azt mondotta, hogy szentesítés alá nem fog
nak terjesztetni, ez pedig Isten úgyse kizárólag a 
mi jogunk. 

En tehát részemről miniszter úr előadása ál
tal meggyőzetve nem levén, a napirendet el nem 
fogadhatom, s óhajtom, hogy^Grhyezy Kálmán in
dítványa fogadtassák el. (Elénk helyeslés balfelöl.) 

Kerkapoly Károly: Nem azért szólalok 
fel... (Zaj. Elnök csenget.) Ismétlem, t. képviselőház, 
hogy részemről nem azért szólalok fel, mintha el 
akarnám utasítani magamtól azt a czélt, a melyre tö
rekedve tette Komárom városának igen tisztelt kép
viselője határozati javaslatát; ezen czélt én is ma
gaménak vallom. Magaménak vallom annyival in
kább, mert tökéletesen osztozom Böszörményi kép-
viseló'urnakazon véleményében, mely szerint a fen-
forgó törvény — egy részben legalább — végrehaj
tása az 1867. XII. törvényezikknek, azon törvény-
czikknek, melynek meghozásánál igénytelen véle
ményemnek a többségéhez csatolása által magam 
is közreműködtem, s mint ilyen, első sorban és kü
lönösen is hivatva érzem magamat őrködni a fe
lett, nehogy előbb léphessen életbe ama törvény, 
mint bekövetkeznének azon feltételek, a melyeknek 
bekövetkezéséhez annak él étbe léptetését mi magunk 
kötöttük. De mindamellett, hogy a czélt én is ma
gaménak ismerem, kötelességemnek tartom a fel
szólalást azért, mert ugy vagyok meggyőződve, 
hogy ezen czélt a központi bizottság által javaslatba 
hozott pótczikk inkább biztositja, mint a t. képvi
selő urnák határozati javaslata. Nem csak annál 
biztositja inkább, hanem egyátalában és teljesen 
biztosítja azt. 

Kötelességemnek tartom a felszólalást másod
szor meg azért, mert arról vagyok meggyőződve, 
hogy a t. képviselő urnák határozati javaslata, mig 
egyfelől ezen czélt kevesebbé biztosítja, másfelől 
meg túlmegy azon a határon, melyet épen maga 
azon czél jelölt ki. 

Mind a két állításomat indokolni megkísér
tem. 

Azt mondám, hogy a központi bizottság által 
javaslatba hozott pótczikk teljesen biztositja, nehogy 
a XII . törvényczikk, legalább egy részben, élet
be lépjen, mielőtt az azon törvény által kikötött fel
tételek bekövetkeznének. Mi által biztositja azt azon 
pótczikk? Az által, hogy ezen törvény életbe lép
tetését is épen aaon feltételekhez köti, a melyek
hez van kötve ama XII . törvényczikk életbe lépte
tése', maga a törvény által. S hogy ezt így jól te
szi a központi bizottság, és igénytelen véleményem 
szerint, jól teendi a ház, ha annak nyomán határo
zatid, kitűnik leginkább azon figyelmeztetésből, 
melyet az előttem szólott miniszter urak tőnek, 
hogy t. i. a specializálás mindig veszélylyel jár s 
az átalánosságban maradás biztosabb. 

Mit mond a központi bizottság javaslata ? Azt 
mondja, hogy akkor lépjen életbe e törvény, mi
kor a XII t. czikkben foglalt feltételek mind tel
jesítve vannak. És mit kivan Grhyczy Kálmán kép
viselő úr határozati javaslata? Azt, hogy akkor 
lépjen ez, s általa a Xll.törvényczikk is, életbe,mikor 
az általa kiemelt §-okban kifejezett feltételek telje
sítve vannak. S ime egy, szerintem is igen lénye
gest kifeled. Ezért nemjóa specializálás, ezért jobb 
az átalánosságban megmaradás. Ez az egyik okom. 

De van egy másik is, wa miért azt mondom, 
hogy a központi bizottság által javasolt pótczikk 
inkább és teljesen biztositja a czélt: mert hisz azt 
nem csak az által biztositja inkább, hogy több felté
telttart fen, jelesen a XII. törvényczikk 29.§-ának 
feltételeit is, hanem az által is, hogy azon feltétel
hez nagyobb erővel köt, merthogya törvény erejé
vel, a mi nagyobb, mint a puszta határozaté. Ép 
azért határozatra csak'akkor lenne szükség, habár-
mi okból is képtelen volna e ház törvényt hozni. 

Most ily eset nem forog fen, s ha ennélfogva 
az általam is biztosíttatni kivánt czél törvény által 
biztositható, én sohasem biztosítanám azt egy
szerit határozat által, mint a mely kötelező erővel 
kevésbbé birna, s mint a mely például a következő 
országgyűlésnek még alsó házát sem kötné, mig 
ellenben a törvény nem csak azt, hanem a tör
vényhozásnak minden factorát fogja kötni. 

Igen hihető, hogy a képviselő úr maga is 
érezte a határozatnak im e gyönge voltát, azért 
indítványában nem azt monda, hogy az életbe lép
tetés köttessék feltételekhez a határozat által, ha
nem már a szentesítés alá felterjesztés, félvén attól, 
hogy a törvény határozatai akkor is állani talál
nának, mikor már megszűnt azon határozat, mely 
feltételhez köti annak életre kelését. Ugyanazért az 
inditványozott határozat által a törvény megszü
letését, nem pedig hatályba lépését kívánja a kép
viselő űr meggátolni. 

De én azt vélem,hogy ha elfogadná a t. ház ezen 
véleményt, az által elhagyná azon utat, melyet előbb 
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jónak látott, s mert jónak látott,már követett a közös
ügyi törvény megalakításánál. Mert hiszen annak 
irányábanis lehetne vagylehetett volna kérdezni,mi-
nek a törvény,ha életbe nem léphet? mivel egy részé
ben legalább az is föltételes. De ezen kérdésre a tör
vényhozás azt mondaná, vagy mondhatta volna: 
„Meghoztam a törvényt, s ha életbe léptetésének 
feltételei bekövetkeznek, akkor hasznát veszem; ha 
pedig nem következnek be,akkor nem fog az ártani" 

Épen azért, ha a képviselő úr azt kérdi, mi
nek akkor törvény, ha az hatályba nem léphet ? 
— mert maga sem tagadhatja, hogy biztositékot 
tán törvény is adhat — ugy én megkisértem meg
mondani, hogy minek akkor is a törvény. Annak, 
mert, legalább igénytelen véleményem szerint, 
okos és jó dolog a jövő esélyeinek minél kevesebb 
tért hagyni fen, a jövő véletlenét minél kisebb 
körre szorítani: jó és okos dolog a fenforgó eset
ben csak azt bízni a jövendőre, hogy mikor lépje
nek életbe a tett megállapodások, nem pedig azt 
is, mely megállapodásoknak kell bekövetkezni 
majd egykor. Én a jelen esetben azt látom, hogy 
a 30 százalékos hányadnak 10 évre elfogadása jó 
dolog, s ugyanazért csak annak eldöntését bíznám í 
a jövőre, hogy mely időben lépjen az hatályba. 

Ha a törvény tzt sem mondaná ki, s ha elfo
gadnék Komárom városa t. képviselőjének néze
tét, ugy a jövőben még az is kérdés lenne, ha va
jon 30 százalék legyen-e a quota, ha bekövetkez
nek a kívánt feltételek? valamint az is, hogy 10 
évre fogadjuk-e el azt ? 

De én nem látom át . miért bízzuk mindezt 
is a jövendöre,'a melyet nem ismerünk? En részem
ről már most törvénynyel kívánom biztosítani mind
ezt, és pedig azért, mert én, teljesen eltérőleg a 
túlsó féltől, valóságos áldásnak tartom, ha mind
ez már ma törvény erejére emeltethetik. 

De ha mindezek fen nem forognának is, a 
határozati javaslatot még sem fogadhatnám el, már 
csak szövegezésénél fogva sem. Nem fogadhat
nám el ennélfogva azért , mert van benne 
egy eszme, melyet nagy figyelemre tartok érde
mesnek. Ott nem csak az van mondva, hogy ak-
kor lépjen életbe e törvény, mikor az életbelépés
nek a Xll-ik czikkben megirt feltételei már bekö
vetkeztek, hanem akkor, mikor túlnan már a többi, 
jelesen az államadósságokra, a vám- és kereskedel
mi szövetségre vonatkozó törvény is elfogadtatván, 
6' felsége által szentesittetett. E további feltételnek 
is felvétele által eltérnénk azon eljárástól, melyet 
a mi kormányunk, vélekedésem szerint, igen he
lyesen követett, az államadósságokra vonatkozó 
törvény életbe léptetését a quota elfogadásához 
ugyan hozzá kötvén, de nem megfordítva a quo-
taról szólóét is az államadósságokról szólónak elfo
gadásához. 

A t. képviselő úr épen megfordítja a dolgot, és 
azon álláspontra lép, mely a birodalmi tanács kül
döttségének volt álláspontja, melyet, hogy az miért 
választott, azt tökéletesen értem; de nem értem, 
miért választanok mi ? Ama küldöttség ugyanis 
azt mondta: „Ennyi quotával beérjük, hakivánt 
mennyiséget vállaltok az államadósságból. „Ezt ő 
tőle értem; de nem azt, miért ne elégedjünk mi 
meg 30 percenttel, a nélkül is. 

Másik ok , a miért én a határozati javas
latot nem pártolhatom, azon szempont, me
lyet miniszterelnök úr is megérintett. Az van 
ama határozati javaslatban mondva, hogy a 
törvényjavaslat, mely épen tanácskozásunk tár
gyát képezi, ugy a magyar korona, mint ő felsé
ge többi országait illetőleg egyetemleg eszköz-
lendő királyi szentesítés alá terjesztessék. Ki által? 
Miáltahmk. Mi végett? A végett, hogy egyidejű
leg amaz országokat illetőleg, is szentesittessenek. 
En is azt hiszem, t. ház, hogy ezen megállapodá
sokhoz nekik is accedálniok kell, ha azt akarják, 
hogy a kiegyezésből valami legyen ; de ha acce-
dálnak, ez oly tény lesz, mely tisztán az övék. 
Ugyanazért, őket illetőleg, ők terjesztik majd fel 
illető megállapodásukat, szentesités végett. Ez az ő 
joguk, s nem a miénk. Mi is felterjesztjük, hogy 
minket illetőleg legyen meg a szentesités, de csak 
azért. Annyira igaz ez, hogy nekik császári szen
tesítésre van szükségök, nekünkpedig királyira,(//e-
lyedés jobbról) tehát a szentesités sem közös és egye
temleges. A határozati javaslat elfogadása által azon 
térre lépnénk ennélfogva, a melyen lefoglalnék 
előlök az őket megillető jogot, oly példát adva, 
melynek követésén, ha arra nekik kedvök jönne, 
aligha nagyon örvendenénk. (Helyeslés jobbfelöl.) 

Az első bekezdés vég soraira van még észrevéte
lem, melyek szerint akkor kellene történni a szente
sítés alá terjesztésnek, midőn mindezen törvényja
vaslatok ő felsége többi országainak országgyűlése 
által, Magyarország országgyűlésének megállapo
dásaival megegyezöleg,elfogadtattak.Hogy a quotát 
illetőé törvényjavaslat és a vámszövetségre vonatko
zó, általok ell'ogadandók, az természetes; de már az 
államadósságokra nézve azt elégnek nem vélem: 
mert ha azt a központi bizottság megállapítása sze
rint kellene elfogadniok, azt ők nagyon könnyen 
elfogadhatnák, mert az rajok alig róna terhet, mi
vel azon megállapítás szerint az 1. §-ban csak 
az van kimondva, hogy Magyarország mit vállal 
el az államadósságok terhéből, de nem az, a mit ő 
felsége többi országai fognak elvállalni. Ennél
fogva nem csak ezen törvényjavaslatot kell elfogad
niok, hanem egy ennek megfelelő másikat is. 

A mi a vég bekezdést illeti, a melyben mon
datik, hogy: „elvárja a képviselőház,hogy az ezen 
törvényjavaslatok tárgyai felett fí felsége többi 
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országainak országgyűlésében folytatott tanácsko
zások eredményéről s az emiitett feltételeknek tel
jesültéről, a minisztérium által, az idézett törvény 
értelmében,mielőbb kellőleg értesíttetni fog," abban 
én is osztozom és elvárom azon értesítést. Hanem 
elvárom azt egész nyugalommal, tudva, hogy ezt a 
XII- t. ez. 20. §. már kötelességévé tette a kor
mánynak , s ez azt tudni és kötelességét teljesíteni 
fogja, ha eljön az idő; tudni s teljesitni fogja, ha 
nem mondjuk is ki batározatilag, hogy ezt tőle 
várjuk. 

Én tehát nem pártolhatom a határozati ja
vaslatot. (Zajos helyeslés a jobb oldalon.) 

G h y c z y K á l m á n : Azok után, t. ház, miket 
Debreczen város egyik kerületének érdemes kép
viselője előadott, nekem az itt mondottakra csak 
kevés felelni valóm van. 

A t. pénzügyminiszter úr azon vélekedésben 
van, hogy az általam tett indítvány fölösleges: 
mert mind azok, a mik indítványomban foglal
tatnak, már a törvény által is ki vannak mondva. 
En részemről köszönöm pénzügyminiszter úrnak 
ezen nyilatkozatát: mert magam is csak azokat 
akartam indítványomban felemlíteni, a mik tör
vény által már kimondattak. 

Egyátalában távol van tőlem az, a mivel t. 
pénzügyminiszter úr vádol, hogy én vádat akar
tam emelni a minisztérium ellen: hogy nem telje
síttette a törvény rendeletét, és nem tudósította 
a házat azokról, a mik másutt, más helyen tör
téntek. 

Azokból, a miket mondottam, kitetszik, misze
rint tudom, hogy az, a miről a minisztériumnak tudó
sítani kellene az országgyűlést, mind még meg nem 
történt. Hiszen tudva van, hogy a kérdéses három 
törvényjavaslatra nézve a birodalmi tanácsban 
még megállapodás nem történt s a delegationalis 
törvény iránt is legközelebb történt csak megálla
podás , az alkotmányos alaptörvényjavaslatok 
pedig ő felsége által szentesítve nem lettek. Ezt 
magam is tudom, és eszem ágában sem volt azzal 
vádolni a minisztériumot, hogy olyanokról nem 
tudósította a házat, a mik még meg nem történtek. 
En csak megemlitettem, hogy szükséges lesz, | 
hogy a minisztérium annak idejében mindazokról, j 
a mik történni fognak, értesítse a házat; s ezt j 
szükségesnek tartottam és tartom azért, mert a I 
törvény azt rendeli. 

Szememre vettetett, hogy indítványomban j 
hivatkoztam az 1867.12-ik t. ez. több szakaszaira; 
de különösen nem emiitettem a 27-ik §-t. Azt hí- | 
szem, hogy a 27-ikt. szakaszt, a mennyiben szüksé
ges, említettem ; de nem volt szükséges említeni: 
mert a 27-ik §. nem a birodalmi tanácsban 
képviselt országok alkotmányosságáról szól, ha
nem szól a közös ügyek mikénti kezeléséről. 

A 26-ik szakasz ezeket mondja: „Ezen két alap -
feltétel mellett a közös ügyek kezelési módja kö
vetkező lesz;" és utána a 27.dik szakasz így szól: 
„Egy közös minisztériumot kell felállítani azon tár
gyakra nézve, melyek, mint valósággal közösek, 
se a magyar korona országainak, se ő felsége többi 
országainak külön kormányzata alá nem tartoz
nak u Ez charakteristikája a közösügyi miniszté
riumnak. Hogy ahhoz, miszerint a teljes alkotmá
nyosság életbe lépjen, ő felsége többi országaiban 
a parlamenti minisztériumnak ottani kinevezése 
szükséges, az magában a teljes alkotmányosság 
fogalmában benne foglaltatik, mert a nélkül teljes 
alkotmányosság nem létezik. 

Midőn én tehát a 25-dik szakaszra hivatkoz
tam, mely a közösügyi törvény életbe léptének 
feltételéről emlékezik, azt mondván: „a másik 
alapfeltétel az. hogy a teljes alkotmányosság 6' 
felsége többi országaiban is életbe lépjen," közös
ügyi törvényünknek ama szakaszára hivatkoztam, 
mely egyenesen ő felsége többi országainak alkot
mányos életére vonatkozik és a teljes alkotmá
nyosság eszméjében aparlamentiminiszteriumkiue-
vezése szükségének kifejezését is magában foglalja. 

Az igen tisztelt miniszterelknök urnák elő
adására is leszek bátor néhány igen rövid észre
vételt tenni. 

Azt mondta igen tisztelt miniszterelnök úr, 
hogy határozati javaslatom túlterjed a magyar 
országgyűlés törvényhozási hatalmának körén, 
mert oly dolgokról rendelkezik, melyek jogkörén 
kívül állnak. 

Azt hiszem, határozati javaslatom egyenesen 
Magyarország törvényhozásának körébe tartozó 
dolgokról szól, mert csak azt akarja elérni, hogy 
azon tárgyak, melyek kölcsönös egyességgel elin-
tézendők, kölcsönös egyetértéssel intéztessenek el, 
és nehogy azon dolgokról, melyek minket is illet
nek, mások által olyanok végeztessenek, melyek
hez, ha tudomásunkra jutnának, a mi hozzájáru
lásunk nem következnék be. Nem azt akarom, 
hogy befolyást gyakoroljon a mi törvényhozásunk 
ő felsége többi országainak ügyeire, hanem azt, 
hogy az ő törvényhozásuk ne gyakoroljon befo
lyást a mi ügyeinkre , [Helyeslés a bal oldalon) s 
hogy ezen ügyek iránt magunk, minden körülmé
nyek ismerete után, hozhassunk határozatot. 

Azt mondotta többek között Kerkapoly t. 
barátom, hogy a határozat nem biztosíték, a tör
vény biztosíték. Igen is, t. ház, a törvény biztosí
ték; de ez esetben a határozat, melyet indítványo
zok, a törvénynél is inkább biztosit: mert ezen ha
tározatnál fogva arról, hogy teljesittettek-e a kö
zösügyi törvények életbe léptére kikötött feltéte
lek vagy nem, az országgyűlés fogna határozni; 
a szerint pedig, mit a központi bizottság javasolt, 
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inkább ki vagyunk téve a jövő véletlen esélyei
nek ; és inkább bizonytalan az, hogy mikép fog 
magyaráztatni azon kérdés, hogy a kikötött feltéte
lek teljesittettek-e vagy nem ? 

Igen csodálkozva hallottam, hogy Kerka-
poly barátom azt mondotta, miszerint szükséges 
ugyan, hogy a quota-törvény iránt és a keres
kedelmi és vámszerződés iránt meglegyen köz
tünk és 6' felsége többi országai között a megegye-
sülés; de ez az államadósságra vonatkozó tör
vényre nézve nem szükséges: holott ugyanazon 
jelentésben, melyet ő, mint a központi bizottság 
előadója — a nélkül, hogy saját ellenvéleményét 
nyilvánitotta volna — a ház elé terjesztett, világo
san benne foglaltatik a központi bizottság azon 
véleménye, hogy az államadóssági törvény akkor 
lépjen életbe, ha tartalmához ő felsége többi or
szágai is hozzájárulnak, és ha azon másik két tör
vényjavaslat is, melyeket emiitettem, ő felsége ál
tal elfogadva és szentesitve lesz. 

Azokra, miket igen t. miniszterelnök úr an
nak fölemlitésévcl mondott, hogy mindig és 
mindenben opponálnunk nincs helyén, {Helyes
lés a laloldalon. Halljuk! a jobb oldalon) hogy in
dítványom bizalmatlanságot tanusit a legmaga
sabb helyen álló személy i rányában. . . . 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Nem ezt mondottam! 

G h y c z y K á l m á n : . . . . a kinek nevét itt föl
említeni nem alkotmányos szokás : erre nézve bá
tor vagyok kijelenteni, a mint Tisza Kálmán ba
rátom is kimondotta, hogy egyátalában nem vál
laljuk el azon vádat, hogy mindenben és mindig 
opponálunk; {Helyeslés a bal, ellenmondás a jobb ol
dalon) hanem ha az iránt, a mit a hazára nézve 
nem jónak, a mit a törvénybe ütközőnek találunk, 
nézetünket itt kimondjuk : ez képviselői kötelessé
günk, melynek teljesítését el nem utasithatjuk ma
gunktól. {Zajos helyeslés a bal oldalon.) Lehet, hogy 
tévedünk; de e kötelességünket mindenesetre, még 
akkor is, ha tévednénk, teljesiteni fogjuk. 

Mindnyájan, t. ház! a történet birói itélő 
széke előtt állunk, valamint ezen oldalon, ugy a 
másikon is. Mi lesz következése azoknak, a mik 
itt elhatároztattak és most elhatároztatnak, a jövő 
s talán a közel jövő fogja kitüntetni. {Ugy van! a, 
oldalon.) Ha ezen jövő a hazának javát, boldogságát, 
épségben tartását és megszilárdulását eredményezi, 
mi fogunk azon leginkább örvendeni, és elismer
jük, hogy akkor ennek dicsősége azokat illetendi, 
kik a hozott határozatokat pártolták; de ha neta
lán a dolog másként ütne ki, a mi, fájdalom, meg
történhetik , és a mitől tar tunk, bekövetkeznék, 
hogy azokból, a mik eddig határoztattak és hatá-
roztatni fognak, a hazára nézve káros következ-

ÜLÉS. (Deez. 5. 1867.) 

menyek fejlődnének k i : akkor —ez esetet szemmel 
tartva — ne vegye a t. ház rósz néven, nekem 
és többeknek elvtársaim közül, ha nézeteinket 
nyilvánítani szükségesnek tartjuk, hogy a nemzet 
kárhoztatása ne érjen bennünket. {Zajos helyeslés a 
bal, ellenmondás ajolb oldalon. Zaj.) 

Ezek után végezetre csak azt mondom, 
hogy az, a mit t. miniszterelnök úr mondott, hogy 
t. i. nem kell mindig opponálni, nem "kell bizal
matlanságot tanusitani a törvényhozás másik fac-
tora iránt, nézetem szerint oly nyilatkozat volt, 
mely az alkotmányos fogalmakkal meg nem 
egyező. {Zajos helyeslés a bal, ellenmondás a jobb 
oldalon.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Nem tartozom azok közé, a kik minden erő
vel az utolsó szóhoz ragaszkodnak; nem is szó
laltam volna fel, ha Komárom városának igen 
tisztelt képviselője nem találta volna a maga ré
széről is szükségesnek bizonyos állításaimat 
czáfolni, illetőleg helyreigazítani,és más részről t. 
barátom Debreczen városának érdemes képviselője 
oly állításokat nem tulajdonított volna nekem, a 
melyeket magaméinak egyátalában el nem fogad
hatok. 

Debreczen város t. képviselője ellenmondást 
akart rám bizonyítani. Én azt állitám, hogy Ko
márom város t. képviselője ellentétbe esett magá
val, midőn elvül azt állitván föl, hogy a lajtántuli 
rész leginkább tudja megitélni, alkotmányos-e 
vagy nem ? maga részéről rögtön azt nyilvá-
nitá , hogy ő nem tartja teljesen alkotmányos
nak, mig az adó- és ujoncz-megajánlási jogot nem 
gyakorlandja, és ebből azt következtette, hogy a 
teljes alkotmányosság föltétele teljesitve nincsen. 
Erre Debreczen város igen t. képviselője azt 
mondja, hogy én ugyanazon hibába estem rögtön: 
mert a magam részéről azt nyilvánítottam, hogy 
addig nem tarthatom az alkotmányosságot teljes
nek, mig a municipalis jogok bizonyos ter
jedelemben biztosítva nincsenek. Épen ellenkező
leg. A t. képviselő úr azt méltóztatott állítani, 
hogy ők magok Ítélnek; de azonnal Ítéletet is 
mondott az ellenkező irányban, és ezzel azt akarta 
bizonyitani, hogy a föltétel nincs teljesitve. Én 
pedig azt állítottam, hogy mindenki leginkább 
maga ítélheti meg a maga alkotmányosságát, 
különben mindenki fel volna jogosítva máskép 
ítélni a kérdésben. A municipalis jogokat csak bi
zonyító például hoztam fel; de ebből feltételt 
nem csináltam; sőt azt mondám, hogy épen 
azért, mert különbözőleg lehet magyarázni az al
kotmányosságot, abból feltételt csinálni nem sza
bad. Én ebben legkisebb ellenmondást sem látok. 

Továbbá Debreczen városának t. képviselője 
állításaimat ugy idézte, mintha én azt jelentettem 
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volna ki, hogy Magyarországnak alaptörvényei 
nincsenek. Ez ellen határozottan fel kell szólal-
nom. En nem ezt mondottam, hanem azt, hogy a 
másik rész azt mondhatná, hogy Magyarország
nak nincsenek alaptörvényei oly fogalmak sze
rint, mint a milyenek a másik részen e tekintet
ben léteznek. Igaz, t. ház, hogy van párt, van
nak lapok, van egész irány, van egész politikai 
taktika, mely már egy egész év óta abból él, hogy 
azt állítja, hogy Magyarországnak alapjogai nin
csenek, hogy mi azokat feladtuk ; de Debreczen 
városának t. képviselője csak tudhatja, hogy én 
ezen nézetben nem osztozom és nem osztozhatom. 
Derültség, élénk tetszés a középen.) 

Komárom város t. képviselője továbbá azt tö
rekedett bebizonyítani, hogy nem szükséges a l 2 . t . 
cz.-nek 27-ik szakaszát felemlíteni, mert alatta 
értetik a lobbi, idézett szakaszoknak a mennyi
ben az abban foglalt intézkedés a teljes alkotmá
nyossághoz tartozik. Megvallom, a 27-ik §-ban 
foglalt biztosítékot különösen a pénz kezelésre 
tartom szükségesnek, és arra nézve, hogy a dele-
gatio irányában az legyen felelős, a ki a pénzt 
kezeli. Egyébiránt szívesen elfogadom a t. képvi
selő úr ezen nyilatkozatát, már csak azért is, hogy 
történjék meg már egyszer azon eset is, hogy a t. 
képviselő úr kevesebb biztositékot kivan, mint mi. 
(Elénk tetszés a középen.) 

Azt méltóztatott méga t . képiselőár mondani, 
hogy igazságtalan azon vád, miszerint ő, vagy — 
miután pártjának egy igen tisztelt tagja is magára 
vette ezt — a párt elvűi tekinti mindig minden alka
lommal opponálni. Megvallom, ha ezt egy kissé me
reven mondottam ki, e nyilatkozatomért szívesen 
bocsánatot kérek; de fentartom magamnak azon 
jogot, hogy egyszersmind ezen állításomnak ma
gyarázatát adjam. (Halljuk!) 

Nem türelmetlenség az, nem sértett hiúság, 
ha mi néha kénytelenek vagyunk az ellenzék irá
nyában élesebben felszólalni. Szívesen elismerjük 
mi, hogy az ellenzék szükséges, hogy nélküle 
egézséges alkotmányos élet nem létezhetik. Nem 
mondjuk mi, hogy az ellenzéknek nincs joga kri
tizálni ; de méltóztassanak megengedni, ha mi is fen-
tartjuk magunknak a jogot, hogy viszont kriti
zálhassuk. Ez is az egészséges kifejlődéshez tartozik. 

Van még egy más nehéz oldala állásunknak, 
mely néha, megengedem, ugy tüntethet fel bennün
ket, mintha türelmetlenek volnánk : és ez az, midőn 
néha a támadások bizonyos határokon tulmennek. 
Mert a ki lelke teljes meggyőződéséből működik 
a haza javán, és midőn azt gondolja, hogy hasznot 
tett, még gyanusittatik is annak ez, bizonyára nehe
zen esik. Mi elismerést nem követelünk, minden kri
tikának szívesen kiteszszük magunkat; de egyállás-
pontot nem fogunk elfogadni soha: és ez az, hogy 
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mintegy engedelmet tartozunk kérni akkor, midőn 
a hazának használunk. (Elénk helyeslés a középen.) 

Nem vádolok senkit; de azt mondom, nem 
türelmetlenség az, nem sértett hiúság, ha mi néha 
az ellenzék irányában kénytelenek vagyunk éle
sebben felszólalni, hanem védelmi kötelesség, 
nehogy a közvélemény végre csakugyan tévútra 
vezettessék. (Hangos helyeslés a középen.) Ez ma
gyarázza meg néha, hogy mi sem bírunk azon 
türelemmel, a melylyel talán bírnunk kellene. 

A mi azt illeti, a mit t. képviselő úr mondani 
méltóztatott, hogy ha a jövendő azt fogja bebizo
nyítani, hogy a most történtek Magyarország 
jövőjét és boldogságát biztositaudják — ha jól 
emlékszem, igy méltóztatott mondani — ennek 
érdemét egészen reánk hagj^ja; (Közbeszólások bal
ról: Nem érdemet, hanem dicsőséget.') ha azonban 
ellenkezőleg az bizonyulna be, hogy a mi most 
történik, Magyarországnag romlását idezendi elő, 
közvetve vagy közvetlenül kéri magát ezen felelős
ség alól felmentetni: ugy hiszem, mindazok nevében 
szólok, kik velem egy értelemben vannak, hogy 
mi a dicsőséget azon esetre, ha az, a mi most tör
ténik, a haza jövőjét biztosítani fogja, mag-unknak 
nem követeljük; "mi soha odáig nem megyünk, 
hogy azt mondjuk magunkról, hogy azt mi és 
kizárólag mi magunk vittük keresztül; de ellen
kezőleg azon esetre, ha a most történtek Magyar
országromlását idézendik elő^: a felelősséget egé
szen magunkra vállaljuk. (Élénk helyeslés a közé
pen.) A t. képviselő urakat vagy inkább azon né
zetet, a mely semleg tartja magát, csak akkor fog
juk vádolni, ha megakadályozna bennünket a haza 
javának előmozdításában. (Atalános helyeslés, éljen
zés a középen.) 

Csengery Antal előadó: A tárgy ki levén 
merítve, nem fogom sokáig igénybe venni a t. ház 
türelmét. Mint a központi bizottság előadója, csak 
egy megjegyzést akarok tenni. Azt mondotta Ko
márom városa t. képviselője, hogy ha egyszer 
szentesittetett a törvény, nem az országgyűlés bí
rálja meg, vajon annak feltételei teljesittettek-e 
vagy nem, s ugy látszik, főleg erre helyezte a súlyt, 
melylyel határozati javaslatát a törvényes záradék 
ellen pártolja. Azt hiszem, t. képviselőház, hogy 
ezen állítás bármely törvényre inkább állana, mint 
a jelen törvényre, melynek végrehajtása sokkal 
inkább függ az országgyűléstől, mint a kormány
tól. Csak egy esetet említek. Nem teljesíttetnek 
azon föltételek, a melyeknek teljesítését a törvény 
kívánja: mit tesz a képviselőház ? Megtagadja a 
delegatio választását, s az egész törvény végrehaj
tása föl van függesztve. Nem áll az, uraim, nem 
áll egyátalában, hogy e tekintetben nagyobb biz
tosítékot nyújtana a határozati javaslat, mint a 

41 
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törvényes záradék. Csupán ezt akartam megje
gyezni. (Helyeslés) 

E l n ö k : T. ház! A kérdés tárgya a központi 
bizottság pótlóczikkének el- vagy el nem fogadása. 
Ennek ellenében áll igen tisztelt Ghyczy Kálmán 
képviselő urnák határozati javaslata. Szavazni kell 
tehát a központi bizottság pótezikkének el- vagy 
el nem fogadása fölött. Húsz képviselő úr név sze
rinti szavazást kér. (Hosszas és nagy zaj. Elnök 
csenget.)' Kivánják-e a t. képviselő urak a neveket 
hallani ? (Halljuk! Nagy zaj. Elnök csenget.) 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa:) Név sze
rinti szavazást kivannak: GubodySándor. Vidacs 
János, Széky Péter, Csanády Sándor, VállyiJános. 
Pap Pál, Csiky Sándor, Bobory Károly, Deáky 
Lajos, Bárányi Ágoston, Lovassy Ferencz, Pethes 
József, Lukynich Mihály, Kende Kanut, Kupriez 
Imre, Zámory Kálmán, Madarász József, Doma-
hidy Ferencz, Pétery Károly, Soldos Imre. 

E l n ö k : A középponti bizottság pótczikke 
fölött történik tehát a szavazás. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a képvi
selők névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., And-
rássy Gyula gr., Armbrmzt Péter, Ányos István, 
Antalfg Károly, Balomiri János, Bartal János, Ba-
rinyai József, Bay György, Bánó József, Bánó Mik
lós, Bencsik György, Berzeviczy Tivadar, Besze János, 
Bethlen Farkas gr., Bethlen János gr., Bethlen Sán
dor gr., Bezerédj László, Binder Mihály, Bittó István, 
Boér János, Botka Mihály, Botka Tivadar, Bömches 
Frigy s, Boros Bálint, Branonácsky István, Buja-
novics Sándor, Borcsányi János, Bernálh Lajos, 
Boheczel Sándor , Betegh Kelemen, Buócz Kálmán, 
Cehrián László gr., Conrád Móricz, Császár József, 
Csengery Antal, Csengery Imre, Csik András, Csörghe 
László, Cséry Lajos, Dapsy Vilmos, Dani Ferencz, 
Dedinszky József, Decáni Károly, Dellimanics Ist
ván, Dimitrievics Milos, Dobóczky Ignácz, Domokos 
László, Dózsa Dániel, Dráskóczy Gyula, Droitleff 
Tamás Vilmos, Dániel János, Eitel Frigyes, E'ótvos 
József b., Erős Lajos, Édes Albert, Faragó Ferencz, 
Fálián Gábor, Fehdenfeld Frigyes, Fejér János, 
Fisser István, Frideczky Timöt, Fülepp Lipót, F'öld-
váry Miklós, Fabritius Károly, Gajzágó Salamon, 
Gál János, Gál Miklós, Geduly Lajos, Glatz Antal, 
Gorove István, Görgei Céza, Gull József, Hedry 
Ernő, Hollán Ernő, Horváth Döme, Horváth Lajos, 
Hunfahy Pál, Huszár István, Haszár Károly b., 
Hertelendy Kálmán, Halmosy Endre, Hrabovszky 
Ziigrnond, Ibrányi Lajos, Ihász Rezső, Inkey József 
IvácsIíOvics Györyy, Jankovich AntaLJendrassik Mik
sa, Joannovics György, Justh József, JusŰi Kálmán, 
Kacskovics Ignácz, Kalauz Pál, Kandó Kálmán, 
Karáicsonyi Ferencz, Kardos Kálmán, Kautz Gyula, 
Kálnoky Pál gr., Kemény Gábor b., Kemény István 

b., Kemény Zsigmond b., Kerkapoly Károly, Királyi 
Pál, Kiss Jakab, Kossuth Pál, Kovách László, Kiíba 
János, Kudlik István, Kurcz György, Kvassay László, 
Kazinczy István, Kethelyi József Láng Gusztáv, La
tor Gábor, Lázár Dénes, Lehoczky Egyed, Lónyay 
Gábor, Lónyay Menyhért, Lázár Kálmán gr., Mado-
csányi Pál, Majthényi József b., Mihályi Péter, Mikó 
Imre gr., Miske Imreb., Molnár József\ Morscher Ká
roly, Molnár Pál, Mednyánszky Dénes b., Németh 
Károly, Onossy Mátyás, Opicz Sándor, Orczy Béla b., 
Paczolay János, Perczel Mór, Percnyi Zsigmond b., 
Pethe András, Pillér Gedeon, Plachy Lajos, Puskariu 
János, Pidszky Ferencz, Pap Máté, Pap Mór, Ráth 
Péter, Reviczky István, Rónay Lajos, Rónay Mihály, 
ifj. Rudics József b., Rudnyánszky Flórián, Röser 
Miklós, Radics AkoS, Sebestyén László, Semsey Al
bert, Simon Pál, Sc-mssich Imre gr., Somssich Pál, 
Stefanidesz Henrik, Sümeghy Ferencz, Svastics Gá-

"yó,s, Széchenyi Béla gr., Székács József, 
Székely Gergely, Széles Dénes, Szilágyi István, Szi
tányi Bernát, Szolga Miklós, Szhvy József, Szdestey 
László, toll Károly, Sigray Fükp gr., Szon^agh Pál 
(gömörij, Somogyi Zászló, Szemző István, id. Teleki 
Domokos gr., Thury Sámuel, Tolnay Károly, Tolnay 
Gábor, 2örök Sándor (nógrádi), Trauschenfels Emil, 
Trefort Ágoston, TiiliOs János, Török Dániel, Török 
Sándor ígömöri), ürbanovszky Ernő, ürházy György, 
Vadász Manó, Vadnay Lajos, Vay Béla b„ Vecsei-
Oláh Károly, VitolaV József Vojnics Lukács, Wo-
dianer Albert b., Vay Sándor b., Vucsetics István, 
Várady János, Was$ Sámuel gr., Wesselényi József 
b., Vladár Tamás, Zerdahelyi Incze, Zeyk József, 
Zeyk Károly, Zichy Antal, Zichy-Fer raris Vik orgr., 
id. Zichy József gr., ifj. Zichy József gr., Zsarnay 
Imre, Zsámbokrétay József, Zsedényi Ede, Zmeskáll 
Mór. 

en 
Nemmel szavaznak: Acs Károly, Burányi Ágos

ton, Beliczey István, Beniczky Gyula, ifj. Bethl 
Gábor gr., Békásy Lajos, Binder Lajo<, Bobory Ká
roly, Bogyó Sándor, Böszörményi László, Csanády 
Sándor, Cseh Sándor, Csernonics Péter; Csiky Sándor, 
Csernátony Lajos, Darvas Antal, Deáky Lajos, De-
sewffy Otlo, Domahidy Ferencz, Drágjy Sándor, 
Eöry Sándor, Eszterházy István gr., Gábriel Is ván, 
Gál Péter, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gubody 
Sándor, Horváth Elek, Jámbor Pál, Jókai Mór, 
Keglevich Béla gr., Kende Kanut, Kiss Lajos, Rol
ler Antal, Kupriez Imre, Lovassy Ferencz, Luksics 
Bódog, Lukynich Mihály, L'úkö Géza, Madarassy 
Mór, Madarász József, Manojlovics Emil, Müetics 
Szvetozár, Milkovics Zsigmond,Majthényi Dezső, Nagy 
Ignácz, Nánássy Ignícz, Nikol cs Sándor, Nyáry 
Pál, Noszlopy Antal, Pap Lajos, Pap Pál. Pap Si
mon, Paiay István, Pethes József, Pétery Károly, 
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Podmaniczky Frigyes, &., Prónay József, Ráday László 
gr., Rutikay István, Salamon Lajos, Simonyi Lajos 
b., Sipos Orbán, Soldoslmre, Somossy Ignácz, Szap-
lonczay József, Szenikereszthy Zsigmond b., Szilády 
Áron, Szontagh Fái (nógrádi), Széky Péter, Thala-
bér Lajos, Thury L ergely, Tisza Kálmán, Varga 
Antal, Varró Sámuel, Vállyi János, Várady Gábor, 
Vidacs János, Zámory Kálmán, Zsittay József 

Nincsenek jelen: Almá&y Sándor, ifj. Ambrózy 
Lajos b., Andreánszky Boldizsár, Babes Vincze, Bar-
tal György, Bánffy Albert b., Beniczky Ödön, Beré-
nyi Ftrencz gr., Berde Mózes, Bcrnátk Zsignond, 
Boczkó Dániel, Bónis Sámuel, Borlea Zsign.ond, 
Boros Pál, Bahrain Simon, Csiky István, Czorda 
Bódog, Damaszkin János, Dániel Pál, Deák Ftrencz, 
Detrich Zsigmond, Degenfeld Gusztáv gr., Dobr-
zánszky Adolf, Fed Imre, Geczö János, Gozsdu 
Manó, 'jraenzenstein Gusztáv , Halász Boldizsár, 
Hevessy Bertalan, Hodosiu József', Horváth 
Antal, Horvát Boldizsár, Horváth Károly, Hosz-
szu József, Ivánka Imre, Ivánka Zsigmond, Ka
rácsonyi János, Károlyi Ede gr., Kiss Miklós, Ko-
máromy György, Klapka György, Kossuth Ferencz, 
László Imre, Luzsénszky Pál b., Lázár Sándor, Ma-
cellariu Illés, Makray László, Markos István, Maró-
thy János, Máday Lajos, Maniu Aurél, Mátyáss Jó
zsef, Medán Endre, Melas Vilmos, Mükolczy Lajos, 
Mocsonyi András, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, 
Mocsonyi Sándor, Moldován János, Nagy Károly, 

Oláh Miklós, Ormos Sándor, Papp Zsigmond, Per-
czel Béla, Perczel István, Popovics-Desseanu János, 
Popovics Zsigmond, Prugberger József, PetkóLázár, 
Paiss Andor, Papfaloy Konstantin, Fannicher Jakab, 
Román Sándor, Rónay Jáczint, Siklóssy Károly, 
Simay Gergely, SulyokMór, Szentiványi Adolf, Szé
chenyi Imre gr., Szluha Benedek, Sztratimirovics 
György, Szaló Miklós, Sipos Ferencz, Stojacsfcocics 
Sándor, Tentsch György, Tóth Kálmán, Tóth Lö-
rincz, Tóth Vilmos, Trifunácz Pál, TanárkyGedeon, 
Unka Ábrahím, Ujfalussy Lajos, Varga Flórián, 
Véghsö Gellért, Vojnics Barnabás, Wlád Alajos, Zi-
ch'j Jenő gr., Zichy Nándor gr., Zimrnermann 
Józs"f András.) 

Elnök (a szavazatok összeszámítása lúán) : 
Igennel szavaztak 214-en, nemmel SO-an, jelennem 
voltak 101-eu; ennélfogva a ház többsége a köz
ponti bizottság pótezikkét elfogadta ezen szavaktól 
kezdve : „Ezen törvény akkor lép életbe" egész 
eddig: „teljesíttettek." 

Jegyző űr a törvényjavaslatot e szerint fogja 
szerkeszteni és az a végső szavazás előtt föl fog 
olvastatni; de mivel a házszabályok szerint egy 
napnak közbe kell esni, a szavazás holnapután 
fog megtörténni. 

Holnap 10 órakor az államadósságok terhei 
egy ré.-zenek átvállalása iránti törvényjavaslat fö
lött fog a tárgyalás megkezdődni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

4 1 * 
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CLXXXII. ORSZÁGOS ULES 
1867. deczember 6-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: Bemutattatnak : Komárommegye kérvénye a törvényhatóságok ügyében ; Veszprémmegyeé vasúti ügyben ; a 
gyó'rvidéki gazd. egyesületé a szölőtizod megváltása iránt; Varga Józsefé 1849-beli szolgálmánya megtérítéséért; ugocsai oroszoké 
a nemzetiségi kérdésben. Freiseisen Gyula és ifj. Zichy József végleg igazoltatnak, s az előbbi beosztatik. Perczel Mór és társai 
megnyugszanak a miniszterelnök válaszában aj honvédelmi ügyre nézve. A pénzügyi bizottság fölállitása iránti inditvány napirendre 
tűzetik. Zárt ülés. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 10 '/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja vezetni ; 
a szólani kívánók neveit Csengery Imre és Radies 
Ákos jegyző urak fogják jegyezni. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Radics Ákos jegyző (oh ássa a deczember 
5-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök: Komárom megye közönsége a köz
törvényhatóságokat, mint a törvények őreit és az 
alkotmány védbástyáit, jövendő szervezésök alkal
mával — a felelős kormányt törvényesen megil
lető hatáskör mellett is — alkotmányunkban gyö
kerezett önkormányzati jogaik élvezetében fen-
tartatni kéri. 

Veszprém megye közönsége a buda-graczi 
fő vasutvonalat Veszprémen át kéri vezettetni. 

A győrvidéki gazdasági egyesület elnöke 
Viczay Héder gr. a kilátásba helyezett szőlőtized 
megváltását nem országos adózással, hanem az il
letőknek magán hozzájárulásával kéri eszközöltetni. 

Varga József, Gröniör megyében keblezett 
Jolsva városának lakosa, az általa 1849, évi jun. 
18. a honvédsereg ruhabizottságának beszállított 
vászonért hátramaradt 308 fr. 58 kr. p, p. és 
ettől járó kamat kifizetése iránt 'esedezik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Az állandó igazoló bizottság részéről fog je
lentés tétetni. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését Munkács városa képviselője Frei

seisen Gyula megválasztása tárgyában, kit igazólan-
dónak véleményez) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Ennélfogva Freiseisen Gyula az igazolt 
képviselők sorába bejegyeztetik és a VI-ik osz
tályba soroztatik. 

Lázár D é n e s e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését a szempczi választó kerületben tör
tént választás ellen Vrabély György által beadott 
panasz tárgyában. Miután Vrabély György beadott 
panaszát maga visszavette, ijj. Zichy József gr. fel
tételesen igazolt képviselőt végleg igazolandónak véle
ményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva a végleg igazolt képviselők so
rába felvétetik. 

P e r c z e l Mór: T . képviselőház! Én és kép
viselő bajnoktársaim, kik f. hó 3-án interpellatiot 
intéztünk a miniszterelnök úrhoz, úgyis, mint hon
védelmi miniszterhez, a honvédelmi rendszer át
alakítása és megállapítása tekintetében, kötelessé
günknek tartjuk nyilatkozni azon válaszra nézve, 
melyet miniszterelnök úr folyó hó 4-én ezen in-
terpellationkra adni méltóztatott. Bár nem érez
hetjük magunkat teljesen kielégítve miniszter
elnök úr válasza által, és igy fentartjuk magunk
nak a szabadságot ezen fontos ügynek illő alka
lommal és a körülmények szerint további előmoz
dítására : mégis, tekintetbe véve és méltányolva 
a honvédelmi rendszer átalakításának és megálla
pításának kényes természetét, valamint a vele 
járó nehézségeket, nem tartózkodunk kijelenteni, 
hogy megnyugtatást mentessünk miniszterelnök 
úr azon határozott ígéretéből, mely szerint még 
ezen ülésszak alatt törvényjavaslatot terjeszt az 
országgyűlés elé. (Helyeslés.) 
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Makray László: T. képviselőház! Azon 
jnterpellatiot, melyet Perczel Mór tábornok a maga 
és honvédtársai nevében tett, (Fölkiáltások: Itt 
mint képviselők szólunk f) habár ahhoz aláírásommal 
nem járultam, kijelentem, hogy azt tökéletesen 
magaménak vallom, és elfogadom mindazt, a mit 
e részben tettek, s föntartom magamnak a jogot 
annak idejében bővebben hozzászólani. (Nagy zaj. 
Felkiáltások: Nem szükséges hozzájárulását kije
lenteni !) 

Dobrzanszky Adolf: T.ház! Az ugocsame-
gyebeli orosz nép összegyűlt, hogy nemzetisége meg
óvására óhajtásainak és kívánalmainak kifejezést 
adjon. Ereszben a tanácskozások szabatosan össze
állított eredménye hozzám küldetett azon felkérés 
mellett, hogy azt ajánlatom kíséretében a t. ház
nak átnyújtsam. Az ebbeli felhívásnak megfele
lendő, nem mulaszthatom el a tisztelt ház figyel
mét a szóban forgó folyamodvány és a nemzetisé
gi kérdés mielőbbi megoldásának fontosságára áta-
lában irányozni. Meglehet, csalódom; meglehet, 
mások, kivált az általam igen tisztelt kormányfér-
fiaink jobban látnak, mint én; meglehet, azoknak 
van igazuk, kik az országgyűlés némely nagy hord
erejű pénzügyi kérdésekben tanúsítandó engedé
kenységétől várják az ország állásának megszilár
dítását; meglehet, igazuk van azoknak, kik csak 
nagy számú hadseregtől várják ugyané ezél elé
rését , vagy épen készek mindkét tekintetben meg
tenni mindent, t. i. utolsó filléröket, utolsó csepp 
verőket feláldozni, hogy e czél elérethessék. Igény
telen nézetem szerint azonban ez utak vég elsze
gényedéshez vagy elvérzéshez vezethetnek; de 
a haza állandó nyugalmához, s az ettől föltétele
zett gyarapodáshoz vagy tekintélyhez soha, de 
soha. Nekünk mindenek előtt egyetértésre vagyis 
az evangélium azon tanának követésére van szük
ségünk : szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. 
S az ez által elérendő morális erő, és pedig 
morális nagy erő magától meghozza mindazt, 

mi a hazára nézve üdvös és jó. Nekünk tehát 
meg kell oldanunk a nemzetiségi kérdést, meg 
kell oldanunk mielőbb, vagyis meg kell felelnünk 

j az országgyűlés annyiszor ünnepélyesen tett e 
; részbeli ígéretének. S akkor, tisztelt ház! ha ezt 
: megtettük, meg lesz vetve hazánk jövő boldogsá

gának alapja a nélkül, hogy elszegényednünk s 
| elvérzenünk kellene. Mivel pedig a tisztelt ház 
, asztalára teendő folyamodvány épen oda irányul, 
| bátor vagyok azt újra a tisztelt ház figyelmébe 
I ajánlani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz kívánja a 
t. ház e kérvényt utasíttatni ? {Fölkiáltások: A nem-

: zetiségihez!) Áttétetik a nemzetiségi bizottsághoz. 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 

j T. ház! Azon határidő, meddig az adók meg van-
j nak szavazva, nem sokára lejár, lejár pedig ezen 
1 év végével; de egyébiránt is ugy az egyenes, 
i mint a közvetett adóknál behozandó ujabb intézke-
J dések, és a pénzügyi rendszernek minden tekintet-
| ben fontolóra vétele és a törvényhozás elé hoza

tala megkívánják, hogy minél előbb méltóztassa
nak az iránt intézkedni, hogy az általam a múlt 
napokban, egy 15 tagból álló pénzügyi bizottság 
megválasztása iránt beadott indítvány, miután az 
már kinyomatott s a t. ház tagjai közt kiosztatott, 
minél előbb napirendre tűzessék. (Felkiáltások: 
Holnap!) 

Elnök: Ha a t. ház beleegyezik, ezen indít
vány a holnapi ülésre tűzetik ki napirendre. (He
lyeslés.) 

L ó n y a y Menyhért pénzügyé i ' : A ház
szabályok 29-ik §-a értelmében felkérem a t. házat, 
hogy az államadósságokról előterjesztett törvény
javaslat tárgyalás alá vétele előtt zárt ülést mél
tóztassanak elrendelni. 

E l n ö k : Ennek folytán fölszólítom a hallga
tóságot a karzatok elhagyására. 

Az ülés végződik d. e. 10iI^ órakor. 
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1867. deczember 7-dikén 

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

Tárgyai : Bemutattatnak : Molnár Endre megbízó levele ; Szelle Imre kérvénye 1848-beli kölcsöne megtérítéséért; Sza-
kolcza városé az állami károk biztosításáért. A hányadi törvényjavaslat végleg megszavaztatik. A pénzügyi bizottság fölállítása el-
határoztatik. Az államadóssági törvényjavaslat átalános tárgyalása megkezdődik. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 101/% órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja vezetni; 
a szólani kivánók neveit Radics Ákos és Csengery 
Imre jegyző urak fogják jegyezni. A múlt ülés 
jegyzökönyve fog hitelesíttetni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő {olvassa a deczem
ber 6-án tartott ülés jeyyzökönyvét.) 

ElnÖk: Molnár Endre Szabolcs megye nád
udvari kerülete országgyűlési képviselője beadta 
eredeti megbízó levelét. Az állandó igazoló bizott
sághoz utasittatik. 

Szelle Imre, Bihar megyébe bekebelezett Ér-
Semlény községben ref. lelkész, 1848-ban a haza 
oltárára letett 100 ezüst frtról kiadott kamatos 
kincstári utalványt beváltatni kéri. A kérvényi bi
zottsághoz utasittatik. 

Napirenden, van a közös állami költségek 
arányáról szóló törvényjavaslatnak véglegesmeg
szavazása. Jegyző úr fel fogja olvasni a törvény
javaslatot, ugy a mint elfogadtatott. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa az elfoga
dott hányadi törvényjavaslatot) 

E l n ö k : A kik végleg elfogadják a felol
vasott törvényjavaslatot, méltóztassanak fölállni. 
(Megtörténik.) A közös államköltség tárgyában 
beadott törvényjavaslatot a ház végleg elfogadja. 
Ez a maga idején a mélt. főrendekkel közöltetni 
fog-

Napirenden van a pénzügyminiszter úr ál
tal az állandó pénzügyi bizottság választása iránt 

1) Lásd az I r o m á n y o k 169-dik számát. 

beadott javaslatnak tárgyalása. Jegyző úr fel fogja 
olvasni. 

Horváth Lajos jegyző (föloh •ássa a 166-
dik számú irományt.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! U g y hiszem, ezen általam benyújtott és 
jelenleg tárgyalás alatt levő' indítványnak bővebb 
indokolása fölösleges. 

Azon meggyőződésben vagyok, hogy minden 
alkotmányos törvényhozásnak feladata, minden 
uj választás után, midőn megalakul, állandó pénz
ügyi bizottságot választani: annyival inkább, mi
vel igen fontosak azon feladatok, melyeket minden 
törvényhozás a pénzügyeket illetőleg gyakorol, 
és a nemzet összes kifejlődésére fontosak azon 
törvénj^ek, melyeket az adókra nézve hoz; nem 
kevésbbé fontos az évi költségvetés megállapítása 
és a bezárt számadások megvizsgálása. Miután az 
egész adórendszer egymással szoros összefüggés
ben van ; miután az elmúlt év zárszámadásainak 
megvizsgálásában rendszeres eljárás csak azok által 
eszközölhető czélszerüen, kik az államköltségvetés 
megállapításában részt vettek, annak minden téte
leit ismerik; mindezeket pedig más alkotmányos 
országok példája és tapasztalása szerint sokkal 
czélszerübben, következetesebben és lelkiismere
tesebben lehet végrehajtani, ha a képviselő testület 
által kiküldött állandó pénzügyi bizottság létezik, 
mely mind a két ügygyei foglalkozik és tesz 
aztán mind a budget, mind a számadásak iránt 
jelentést az országgyűlésnek; de a pénzügyek 
iránt hozandó törvények is szükségkép összefüg
genek az egész pénzügyi rendszerrel: tehát e te
kintetben is óhajtandó, hogy legyen a háznak egy 
állandó pénzügyi bizottsága, mely véleményesje-

, lentést adhasson. 
( Ha szükséges az ily állandó pénzügyi bizott-
. ság kiküldése a jövőben, mennyivel inkább szűk-
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séges a jelen körülmények közt, midőn feladatunk 
hazánkban az összes adórendszert megállapítani s 
ez iránt törvényeket hozni; de bekövetkezik nem
sokára azon idő is, midőn az első államköltségve
tést a magyar törvényhozás megfogjaszavazni: tehát 
részletes elővizsgálatának elrendelése elkerülhetlen. 

A minisztériumnak, ámbár nehéz feladatának 
teljesítésében a legjobb szándékkal és a legnagyobb 
buzgalommal kivan eljárni, a megoldandó nehéz 
feladatokkal szemben mindenek felett szüksége 
van a törvényhozás támogatására, mi az által tör
ténik , ha ezen állandó bizottságot kiküldvén, 
a minisztérium avval közölheti az eló'számitásokat, 
s minden, a pénzügyi rendszerre vonatkozó előmun
kálatokat. Ezen okokból bátor vagyok kérni indít
ványom elfogadá'-át. (Elfogadjit>k !) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a í 5 tagú bizottságra kell szavazni.Mél-
tóztassanak a hétfői gyűlésre szavazó iveiketelhozni. 

Kuba JánOS: T. ház! Egy kérvényt van 
szerencsém benyújtani a t. házhoz. 

Deák F e r e n c z : Én még a pénzügyminisz
ter indítványához kivánokszólani.(Halljuk!) Azon 
kérdést vagyok bátor a t. házhoz intézni, vajon 
nem sok-e 15 tag? Nagyon nehézkes a munka sok 
taggal. Hosszas munkával jár különösen a költség
vetés kérdése; s ezzel együtt valószínűleg maga 
az adórendszer kérdése is ezen küldöttség elé lesz 
mindenek előtt terjesztendő, és általa fog elkészít
tetni a javaslat. Kivált midőn annyiféle különböző 
tárgyai vannak egy adórendszernek, annyi külön
böző pontjai: hónapok telhetnek el, mig csak a 15 
tagú bizottság is bevégzi munkáját. Hozzá járul, 
hogy ezen küldöttség feladata lesz, hogy mint 
szakértő az illető szakban végészrevételeit megte
gye és a szerint adja be javaslatát, mert hiszen a 
végső elintézés ez esetben is a háztól függ. E szem
pontból én a 15 tagot sokallom, és kevesebb, sok
kal kevesebb, például 9 tagot kívánnék választat
ni : csupán csak azért, mert sok taggal nehézkes a 
munka. 

B e r n á t h Z s i g m o n d : Alázatos vélekedésem 
az, hogy a t. miniszter urnák okvetlenül fontos 
okai voltak arra, hogy bizonyos számú bizottságot 
kérjen magához csatoltatni. Azt hiszem, annak a 
bizottságnak nemcsak egy szakbeli munkája lesz, 
hanem lehet többféle i s ; és talán az volt számítása 
a miniszter urnák, hogy azon bizottság ismét albi
zottságokra szakadjon : ezért azt tartom, meg kell 
tartani a 15-ös számot. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter; 
Ha tekintjük más alkotmányos országok eljárását, 
ily természetű bizottság, például Angliában 9 tag
ból áll. Magam is belátom, hogy ily fontos tár
gyaknál az igen nagy körben tanácskozás nehéz
séggel jár, ennélfogva az ajánlott kisebb számra 

nézve ellenvetésem nem lehet. Azonban saját 
tapasztalásunk is mutatta, hogy a háznak hasonló 
számú tagokból álló bizottsága igen fontos és nagy 
horderejű munkát végezett be ; tehát ugy hiszem, ily 
számú bizottság is meg fog felelni feladatának. 
(Helyertés.Felkiáltások: Úgyis kiv%a mondva a végzés!) 

E l n ö k : Tehát a ház megmarad a tizenöt 
tag mellett. 

Kuba János úr kérvényt kíván előterjeszteni. 
Kuba JánOS: T. ház ! Egy kérvényt vagyok 

bátor a t. házhoz benyújtani, (Zaj. Sálijuk!) me
lyet Szakoleza sz. k. városának közönsége az ál
lami károknak országos közadó pótlék általi közö-í 
biztosítása tárgyában a házhoz intéz. Midőn ezen 
kérvényt a ház asztalára leteszem, tiszteletteljesen 
felkérem a t. házat, hogy ezt a dolog fontosságá
nál fogva kellő figyelemre méltatni méltóztassék. 
(Felkiáltások: Jól van !) 

E l n ö k : A kérvényí bizottsá ghoz utasittatik. 
Napirenden van az államadóssági terhek egy 

részének átvállalása tárgyában előterjesztett tör
vényjavaslat tárgyal isa. 

A törvényjavaslatot a jegyző úr fel fogja ol
vasni ; a központi bizottság észrevételeit Kerkapoly 
Károly képviselő' úr fogja előadni. 

Horváth Lajos jegyző ffölofo ássa az állam
adóssági törvényjavaslata l). 

Kerkapoly Károly előadó (kezdi olvasni 
a központ! bizottság jelentését 2). 

Madarász József : A házirendre hivatkozva, 
a központi bizottság előadója előadása előtt szóla
lok föl. T. képviselőház ! Méltóztatnak emlékezni, 
hogy ugyanaz nap. midőn a miniszteri e részbeli 
törvényjavaslat a ház elé terjesztetett, én ellenin-
ditványomat beadtam, mint tudja is a t. ház, mi
után az kinyomatva a képviselők kezében van. 
Nem szándékom a t. képviselőháztól kérni az 
indítvány fölolvasását, ezúttal a központi bizottság 
előadója előadása előtt; de remélem, meg fogják 
mindnyájan engedni, hogy az e részbeli gyakorlat 
és a ház szabályai ezt követelik vala. Én azonban 
csak azért tartottam enmagam irányában köteles
ségemnek e házirendre hivatkozó fölszólalásomat, 
mert azt, hogy fel nem olvastatott, csakis annak 
jeléül veszem, hogy a t. képviselőház azt minden 
esetre fölolvasottnak tekinti, s a ház szabályainak 
41-ik pontja szerint nekem adatott azon jogomat, 
mely szerint az átalános tanácskozás bezárása előtt 
még egyszer szót emelhetek, nem szándékozik ez 
által elejteni. (Helyeslés balról.) 

Gájzágó S a l a m o n : T.képviselőház ! Mada
rász József t. képviselő urnák csak azt vagyok 
bátor felelni, hogy nem egészen tüzetesen já r t el 
jelen felszólalásával, mert nézetem szerint az illető, 

*) Lásd az I r o m á n y o k 139-dik számát. 
2) Lásd az I r o m á n y o k 159-ik számát. 
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e részben beadott törvényjavaslat még napirendre 
kitűzve nincs, következőleg a ház először napi
rendre fogja azt kitűzni, s csak akkor illeti meg 
Madarász József képviselő urat az indítványozói 
fölszólalás. 

E l n ö k : Kívánja a t. ház, hogy fölolvastas
sák az indítvány? (Halljuk!) 

Horváth Lajos és Kadics Ákos jegyzők 
(fölolvassák a 141. számú irományt. Fölkiáltások: 
Végzést! Napirendre kell kitűzni!) 

Deák F e r e n c z : T. ház! Madarász képviselő' 
úr indítványa magában foglalja azon okokat, me
lyeknél fogva ő a központi bizottság által javas
lóit törvényczikket el nem fogadhatja, s elmondja 
abban, a helyett 8 mit tartana jónak. Ebből áll 
az egész indítvány. Én azt hiszem, erre különös 
tárgyalási napot kitűzni nem szükséges; hanem 
akkor, midőn a törvényjavaslatot tárgyaljuk, Ma
darász képviselő úr elő fogja adni a maga okait, 
mások is ezt teendik azon sorban, a mint a ház
szabályok kitűzték, t. i. elsőben is az fog tárgyal
tatni, a mit a központi bizottság adott be, s ezzel 
eldől az egész. Én tehát semmi tárgyalási nap ki
tűzését nem látom szükségesnek, mert az indítvány 
nem más, mint azon érvek elö'szamlálása, melyek
nél fogva Madarász képviselő úr a törvényjavas
latot nem tartja elfogadhatónak. (Helyeslés?) 

E l n ö k : Midőn a t .ház a benyújtott törvény
javaslatot fogja tárgyalni és a felett fog határozni: 
vajon elfogadja-e, vagy nem? ezen indítvány ma
gától el fog esni. 

K e r k a p o l y K á r o l y e lőadó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentését az államadósságok egy ré
vészének elvállalásáról szóló törvényjavaslat tár
gyában.) 

G h y c z y l g n á c z : Az imént felolvasott jelen
tés 3-ik lapján, a második kikezdés 2-ik sorában 
az áll , hogy az emiitett czikkek kihagyásával a 
3. §. igy lesz módosítandó; „1867 január 1-től 
kezdve." Bátor vagyok kérdezni, vajon ez csak 
nyomtatási hiba-e ? (Nyomtatási hiba!) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Méltóztassék a t. ház megengedni, hogy mielőtt 
az'átalános tárgyalás megkezdetnék, némelyeket e 
törvényjavaslatra nézve röviden elmondhassak. 
(Halljuk!) 

Azon feladatok között, melyek megoldását a 
törvény a minisztériumra bizta, egyik legnehezebb 
az, mely az 1867: XII . t. ez. 67. 55 és 61§§-aiban 
van kifejezve. A 61. §. szerint a Magyarország 
által az államadósságok után elvállalandó évi já
rulék iránt ,,a két felelős minisztérium feladata 
közös egyetértéssel javaslatot készíteni." Ezen ja
vaslat készítésénél az 55. §. szerint minő előleges 
értekezések folytak, méltóztattak az országos kül
döttség jelentéséből megérteni, de volt szerencsém 

az ez iránt folytatott osztály-tanáeskozmányok al
kalmával részletesen is előadni. -

Azon törvényjavaslat, melyet e tárgyban a 
minisztérium a ház elé terjesztett, tartalmazza azon 
egyezményt, melyet a két minisztérium készített, 
miután tudva voltak előtte azon nézetek, melyek 
a két országos küldöttség kebelében és különösen 
az országos küldöttségek kisebb körű értekezle
teiben felmerültek: az első egyezményt e szerint 
módosítani czélszerü volt, mivel a vég czél az, 
hogy a két országgyűlés egyenlő megállapodása 
eszközöltessék, az 55. §. elrendeli ugy is, a módo
zat bővebb megállapítása nélkül, az előleges érte
kezést. Miután a két minisztérium ezen második 
egyezmény alapján egyenlő értelmű törvényja
vaslatot terjesztett mindenik a maga törvényho
zása elé, megkezdé mindenik törvényhozás az 
előleges tanácskozást a maga módja szerint, s az 
előterjesztett törvényjavaslat nálunk az osztályok
ban, a másik törvényhozásnál a pénzügyi bizott
ságban tárgyaltatott. A minisztériumok feladata 
volt az ottfelmerült kivánatoknak és nézeteknek ele
get tenni: ennek folytán és alapján keletkezett a har
madik egyezmény, mely megegyezik azon módo
sításokkal, melyek a központi bizottság által a t. 
háznál behozattak. Ennélfogva a minisztérium mind 
formájára, mind lényegére nézve egyetért a köz
ponti bizottság javaslati módosításaival; egye
düli lényeges eltérés, mely a két minisztérium 
által elfogadtatott sommában van, mely módosítás 
a magyar minisztérium által méltányolt okokból 
a másik törvényhozás bizottsága által követel
tetett: miszerint az állandó és változás alá nem 
eső évjáradék 29,105,000 helyett 29.188,000*fo-
rintban állapittassók meg. 

A részletes tárgyalás alkalmával lesz szeren
csém az egyes módosításokat a maga helyén in
dokolni, s a központi előadó úr előterjesztvényében 
megemlített néhány megjegyzésre nézve a minisz
térium nézetét kijelenteni, sőt a végén emiitett 
1 árgy iránt egy előterjesztést tenni. 

Ezen átalános megjegyzések után szükséges
nek tartom kijelenteni, hogy a minisztérium 
óhajtja ezen, a két minisztérium közt közös 
egyetértéssel keletkezett egyezménynek válto
zatlanelfogadását: mert azt mind formájára, mind 
lényegére nézve megegyezőnek tartja azon elvekkel, 
melyek az országgyűlés ismételt felirataiban és 
magában a törvényben foglaltatnak; továbbá, mert 
ezen egyezményt igazságosnak, méltányosnak és az 
ország által elviselhetőnek tartja; mert ez által — 
ugy hiszi a minisztérium — el lesz érve azon czél, 
hogy egyértelmű megállapodások fognak mielébb 
őfelsége szentesítése alá terjesztetni; mert ez által 
fog hazánk pénzügyi rendszere önállóan kifejlőd
hetni és az anyagi kérdések ezen legnehezebbje-
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nek végleges kiegyenlítése folytán a birodalom 
két fele közt minden lehető viszály elhárittatni. 
(Helyeslés a középen.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Midőn az előttünk 
levő nagy fontoságu tárgyhoz szólok, sajnálnom 
kell, hogy az épen előttem szólott t. miniszter úr 
kivánatához képest a javaslatot el nem fogadhatom. 

Én ezen tárgyhoz két szempontból aka
rok szólani: az egyik az, hogy kimutassam a 
törvényjavaslatnak némely hiányait, hogy ki
mutassam , miszeiánt az se a czélnak, a mely
ért alkottatott, se a feltételnek, a mely mel
lett lehetett alkotni, meg nem felel; a második, 
hogy indokoljam abbeli nézetemet, miszerint az 
általunk elvállalt évi járulékot most, bizonyos 
előzmények nélkül .helyesen megállapítani nem le
het, nem lehet tehát a törvényjavaslatot most rész
letes tárgyalás alá venni. A második fölöslegessé 
látszik tenni ez elsőt, s ez bizonynyal úgyis lenne, 
ha lehetne reményem, hogy a t . ház, engedve majd 
előadandó indokaimnak, a törvényjavaslat tárgya
lását, bár igen rövid időre, elfogja halasztani. l)e 
minthogy ehhez reményem nincs, nemtehetem, hogy 
elő ne adjam azon hiányokat és veszélyeket, a me
lyek szerintem a törvényjavaslatban foglaltatnak. 

Mielőtt azonban ezt tenném, nem akarva séféi
re értetni, se félre magyaráztatni, elmondom 
azt, mit máskor is érintettem, miszerint én, már 
több évvel ezelőtt, azon szomorú meggyőződéire 
jutottam, hogy ha Magyarország egy vagy más, 
szóval bár mely utón szabadulni akar azon nyo
más alól, mely alatt az utolsó évekig teljes mérték
ben szenvedett, habár joga ahhoz kétségtelen volna 
is, az osztrák államadósságokat magától egészen el 
nem utasíthatja. Nem utasíthatjuk vissza, mert Euró
pa több államának érdekei, polgárainak ezen állam
adósságokban fekvő vagyona folytán, azok sorsa ál
tal oly közelről érintetnek, hogyha Magyarország 
kész nem lenne megtenni azt, mit tehet azok érde
kében, mindazon államokat ellenségeivé tenné. 

Ezen meggyőződésből indulva ki, nem véltem, 
nem kértem soha, hogy ezen adósságokat egészen 
visszautasítsuk; de nézetem mindig az volt. hogy ha 
ezen terhekből valamint elvállalunk, az ugy tör
ténjék, miszerint ne csak az legyen tisztában, 
hogy mi azt nem kötelezettségből, hanem politikai 
tekintetekből méltányosság alapján teszszük, de tisz
tában álljon az is, hogy solidaritas köztünk nincs, 
hogy országunk érdekeinek kellő megóvása végett 
az általunk évenkint fizetendő járuléknak megfe
lelő tőkét elkülönítvén, azt mi egészen külön kezel
jük. És megvagyok győződve mais, hogy hazánk 
érdekeinek kellő megóvása s további veszélyezte
tése nélkül^csak úgy lehetett volna h e t e s e n eljárni, 
hogy ha az általunk elvállalandó járuléknak megfe
lelő' tőke elkülönittetett volna, mi ált J tiszta kife-
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jezést nyert volna az is, hogy solidaritas nem 
létezik. 

E meggyőződésemben, megvallom, az elő
terjesztett törvényjavaslat hiányai még meg
erősítettek. Azonban nem kívánok indítványt 
tenni az iránt, hogy a tisztelt ház a tő
ke felosztását mondja ki: nem teszek, mert ha 
megeshetnék is, hogy volnának a többség tagjai 
közt olyanok, kik az általok alkotott törvény hiá
nyait átlátják, nem remélhetem, hogy a csak pár hó 
előtt alkotott törvényt akarják megváltoztatni; s 
ha megvolna is bennök arra az akarat, az ma már 
nem csupán rajtok áll. És épen azért tiszteletben 
tartva most, mint mindig, azon alkotmányos elvet, 
miszerint az egyszer rendes utón megalkotott tör
vény, mig az ugyanazon utón meg nem változta
tók, ép ugy kötelez engem, ki ellene szavaztam, 
mint azt, ki rá szavazott: a törvény szempontjából 
veszem a javaslatot bírálat alá. (Helyeslés.) 

Távol van tőlem, tisztelt ház, azt állítni, hogy 
| a javaslatban a solidaritas elve tisztán ki van mond-
' va; sőt azt hiszem, hogy azt nem is óhajtja senki, 
1 hogy kimondassák. De kénytelen vagyok bevallani, 
| hogy vannak azon törvényjavaslatnak egyes ren-
! delkezései és kitételei, melyekből a solidaritas létét 
I lehet kimagyarázni. Nekünk pedig kötelességünk 
I u g y járni el, hogy az általunk alkotandó törvényt 
; soha senki az igazságnak még csak látszatával is 
: ellenünk ne magyarázhassa. Ilyen a javaslatban 
\ az, hogy miután a 3 §-ban meghatározza az 
j évi j áruiékot, a 4. §-ban a tőkére vonatko-
| zólag egy általunk viselendő ujabb terhet nevez 
; meg, a mi azt látszik mutatni , hogy nekünk 
l a tö'ke irányában, az el nem különített, az egyesitett 
| tőke iránt is vannak kötelezettségeink. Ilyen ugyan-
| ezen szakaszban, hogy lemondva bár az abból kö-
| vetkezhető minden haszonról, rendelkezni kíván, 
J miképen kezeltessenek jövőben az osztrák állama-
I dósságok. Ilyen, hogy rendelkezik a lotto-nyere-
' menyek és szelvényadókról, melyeknek helye sze-
' rintem nincs, ha solidaritasban nem állunk. Ilyen, 
i hogy 9-dik szakaszban az is meghatároztatik, hogy 

ő felsége többi országai és népei miként fizessék 
' adósságukat, hogy itt rajok nézve épen ugy, mint 
' ránk nézve hozzájárulási tartozásról szól. Ilyen, 

hogy a 12-ik szakaszban az is uieghatároztatott 
; hogy ő felsége országai és tartományai mi módon 
. fizessék be járulékaikat, hol azon kitett járulék 

rajok és ránk nézve egyformán alkalmazva, azt 
! látszik mutatni, hogy itt oly közös adósságról 
! van szó, melynek járulékát részben ők, más 
; részben mi fizetjük; a mely közösségnek látszatát 

még neveli az is, hogy a kezelés a közös pénzügy
miniszterre szándékoltatik bízatni. Mindezeket néze-
temszerint meg kell változtatni; de maga azonkörül-
mény, miszerint a központi osztály az általunk 

42 
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gyakorlandó ellenőrségre nézve kivan intézkedést 
tenni, már oda mutat hogy nem érezte magát a 
solidaritas nem léte iránt megnyugtatva : mert ha 
nincs solidaritas ezen irányban, akkor nekünk 
se okunk, se jogunk az ellenőrködést kívánni. 
Ezen javaslatban lemondunk a járadék-adóssággá 
változtatásból háramló mindenlehetőhaszonról,le
mondunk a lottó-, kölcsön-, nyeremény- és szelvény, 
adók jövedelméről, oly czélból mondunk le, hogy 
ez által a solidaritas nem létét igazoljuk. Én 
részemről mind erre szivesenráállok ; de csak azon 
egy feltétel alatt, hogy ne maradjon egyetlen in
tézkedés, egyetlen egy szó, a melyből a solidaritas 
kimagyarázható volna: mert másképen oly hely
zetbe jönnénk, hogy lemondanánk a solidaritas 
minden előnyeiről, de bilincseiből soha meg nem 
szabadulhatnánk. (Helyeslés.) 

Meggyőződésem szerint rósz a törvényjavas
lat azok szempontjából, kik a solidaritást nem 
akarjuk, mert azt tisztán ki nem fejezi; de rósz 
azok szempontjából is, kik azt netalán elvál
nak, mert lemondunk az abból, szerintem bár 
igen nagy áldozatok árán eredhető haszonról. 

Áttérve arra, hogy a törvény javaslat se 
a czélnak a melyért, se a feltételnek, a mely 
mellett alkottatott, nem felel m e g : lássuk mit 
mond a törvény. A törvény azt mondja, hogy 
a mennyit szabad, annyit vagyunk készek az 
osztrák államadósságok terheiből politikai te
kintetekből és méltányosságnál fogva elvállal
ni, hogy 8 felsége többi országai és tartomá
nyainak jólléte és a miénk le ne roskadjon. Tisz
tában áll, t. ház, a czél; de tisztában áll a határ 
is, a meddig a czél érdekében menni szabad: mert 
se isteni, se emberi törvény szerint nem sza
bad addig menni, hogy uj terheket rójunk a haza 
népeinek ugy is túlterhelt vállaira. (Élénk helyes
lés a bal oldalon.) A rokoni, a testvéri érzelem na
gyon szép dolog, és én nem tartom bár okos em
bernek azt, ki ez érzelmeinek tulhajtása miatt 
tönkre ju t , de mivel csak magának tesz kárt, 
sajnálni tudom, rokonszenvezni tudok jó szivével; 
de a mihelyzetünk, képviselőké, egészen más : ha 
mi túlhajtva ez érzelmeket, tulságra vive a nagy-
elküséget, több terhet vállalnánk el, mint a meny
nyit elvállalni lehet, mi nem csak a magunk jól
létét, hanem az általunk képviselt milliókét, mi az 
országét tennők tönkre, (Helyeslés a bal oldalon) 
a mi tőlünk, t. ház, megbocsáthatlan könnyelműség 
és hazafiúi bün volna. 

De épen a mint ezen érzületeknél fogva 
nem szabad, politikai tekintetekből sem szabad 
hazánk anyagi jóllétét tönkre tenni. Emlékez
tetem a t. ház tagjait, bármely oldalán üljenek 
ÍB e háznak, — nem rég volt — midőn po
litikai tekinteteknél fogva hazánk minden sarka

latos jogainak feláldozása követeltetett tőlünk, mi 
e követelést visszautasítottuk. Azt hiszem, ma is 
vissza kell utasitnunk azon követelést, hogy ha
zánk anyagi jóllétét tönkre tegyük. Vissza kell 
utasítanunk nem csak azért, mert az anyagi jóllét, 
a népek boldogságának egyik föltétele, de vissza 
kell utasítanunk azért is, mert anyagilag elsat
nyult nemzet jogait se élvezni, se megvédeni 
nem tudja. (Helyeslés.) 

Én, t. ház, nem is birok oly magas színvo
nalra emelkedni, minőre a központi osztály t. elő
adója emelkedett, hogy mindenek előtt és minde
nek felett azt lássam, mi az, a mi ő felsége orszá
gai és tartományai érdekében szükséges, s csak 
ugy mellékesen érintsem, mi az, mit megbírunk. 
Én részemről is kész vagyok, a mit tenni lehet, 
megtenni mindent; de azt tartom, hogy első köte
lességünk arról vetni számot, mi az, a mit tehe
tünk. És ez nem csak reánk nézve kötelesség, ez 
kötelesség ép ugy a többi országok és tartomá
nyok népei irányában i s : mert ha az áll, a mi 
törvényünkben mondatik, hogy az ő jóllétök ösz-
szeroskadásával a mienk is összeroskad, állani kell 
annak is, hogy a mi jóllétünk összeroskadásával 
összeroskad az övék is. Ha tehát többet vállalunk 
el, mint a mennyit megbírunk, perczileg segithe-
tünk ugyan rajtok, de végre a magunk és az ő jól
létök összeroskadását eszközöljük. 

Egyébiránt, a mint ezen törvényjavaslat szer
kesztve van, meggyőződésem szerint ad az anynyit, 
a mennyi nem elég, és ad annyit, a mennyi sok. 

Tapasztaltam a múlt alkalommal, hogy a t. 
ház számokkal nem igen szívesen foglalkozik. 
(Halljuk!) Nem idézek részletes számokat ezen 
állitásom igazolására ; hiszen tudjuk azt mindnyá
jan ő felsége többi tartományai pénzügyminiszte
rének hivatalos nyilatkozatából, hogy ezen orszá
goknak, ha annyit adunk, a mennyi a javaslatban 
ajánltatik, a legkisebb számitással 40 milliónyi, 
de teljes valószínűséggel sokkal nagyobb defícit-
jök lesz. Már pedig azt tartom, hogy a mely ál
lamnak teljes béke idejében i ly nagy deficitje van, 
annak jólléte az összeroskadás ellen biztositva nincs. 
Tudjuk azt is az igen tisztelt pénzügyminiszter úr 
nyilatkozataiból, hogy azok szerint nekünk is 
több millió, de ha a számadatokat veszszük, való
sággal annál is, minta mennyit emiitett, több mil-
iónyi deficitünk lesz: adtunk tehát többet, mint a 
mennyit szabad és mint a mennyit megbírunk, s 
így saját anyagi jóllétünk öszszeroskadásának út
já t készítjük elő. 

Szomorú helyzet ez, t. ház, melyben csak az 
vigasztalhat, hogy okozói mi nem vagyunk. (He
lyeslés.) De nem lett volna más mód, csak egy, 
ezen segíteni, (Halljuk!) és ez egy mód: a terhek 
átvállalása előtt azoknak oly fokra leszállítását 
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eszközölni, ha máskép nem lehet, kamatreductio 
által is, hogy elvállalván mi azokból mindazt, a 
mit megbírunk, ö felsége többi országai és tarto
mányai a többit elviselni képesek legyenek. (Élénk 
helyeslés a bal oldalon.) Ismerem, t. ház, e mód hát
rányait. Tudom, hogy csak a legnagyobb szük
ség esetében szabad alkalmazni; tudom az érveket, 
melyeket ellene fel szoktak hozni. De engedje meg 
a t. ház, hogy nem vitatva most azon nagy fon
tosságú kérdést, vajon lehet-e jogosan kívánni a 
szabadságukat visszanyert nemzetektől, hogy az 
elnyomatásuk ideje alatt tudtuk és beleegyezésük 
nélkül, elnyomatásuk czéljából felhalmozott állam
adósságok miatt tönkre tegyék hosszú időre, talán 
örökre, anyagi jóllétöket, csak azért, hogy azok, 
kik e kölcsönöket öntudatosan a népek szabadsága 
ellen adták, onnan kárt ne szenvedjenek; nem vi
tatva azon kérdést, helyes politika-e a népektől, 
mindannyiszor magokra vállalni a terheket, me
lyeket az absolut hatalom elnyomatásukra felhal
mozott: most ez alkalommal csak azt jegyzem meg, 
hogy mind erkölcsi, mind anyagi tekintetben he
lyesebb lett volna a terhek leszállítását azok átvál
lalása előtt eszközölni. Ha azon terhek, mielőtt 
magunkra vállaljuk, leszállittatnak, a felelősség a 
kötelezettségek meg nem tartásáért és az abból 
eredő károkért illette volna azokat, kik felhalmoz
ták a terheket; mig most, miután a kötelezettsége
ket egyfelől ő felsége többi országainak népei és 
másfelől mi átvállaltuk — ha bekövetkezik azon 
időpont, melytől igen félek, de mely, meg va
gyok győződve, be fog következnivazon időpont, 
midőn az átvállalt kötelezettségeknek megfelelni 
nem fogunk tudni — a kötelezettségek nem teljesí
téséért erkölcsileg és anyagilag mi leszünk fele
lősek. (Ugy van! Élénk helyeslís a bal oldalon. Moz
gás a jobb oldalon.) Első esetben ugy állottunk 
volna, mint a kik a terhek nagyságát komolyan 
mérlegeljük, számot vetünk erőnkkel, felajánljuk 
teljes erőnket, hogy azzal a kötelezettségeknek 
teljes mértékben eleget tegyünk; de miután látjuk, 
hogy a terhek erőnket felülmúlják, ezt őszintén 
elismerjük, és csak annyit vállalunkát, a mennyinek 
meg birunk felelni. (Ménk helyeslés a bal oldalon.) 
Ugy állottunk volna,mint lelkiismeretes és számítani 
tudó nemzet. Mig, ha a kötelezettségek nem teljesié-
se későbben következik b e : vagy azt fogják tartani 
rólunk, hogy ámitani akartunk; vagy azt, hogy 
könnyelműek vagyunk : olyanok tehát, kik hitelt 
semmi esetre sem érdemelnek. (Ugyvan! a baloldalon.) 

Áttérve második czélomra, mely szerint azt 
tartom, hogy e törvényjavaslatot részletes vita 
alá venni most nem lehet , ennek indokolása 
igen egyszerű, és én ép u g y , mint minden 
más alkalommal, midőn a kiegyezkedés foly
tán követett eljárás iránt rosszalásomat kimondot

tam, kimondottam egyszersmind azt is — nem 
akarván csupán phrasisokkal élni — mely utat 
tartok én követendőnek: ép ugy itt is bátorkodom 
előadni, mit tartanék helyes eljárásnak. (Halljuk !) 

A törvény azt mondja, annyit vállalhatunk 
el, a mennyit megbírunk. Igen, de azt, mennyit 
birunk meg, nem az által tudjuk meg, ha megvizs
gáljuk, mennyi az államadósság összes terhe, ha
nem megtudjuk az által, ha pontosan számot ve
tünk országunk lehető jövedelmével, számot ve
tünk szükséges, ugy közösügyi, mint országos 
kiadásaival, és ezen szükséges kiadásokat azon le
hető bevételekből levonjuk: mert ezen levonás 
után ott maradt összeg fogja megmutatni, mennyi 
az, a mit az államadósság terhéhez felajánlhatunk, 
mert többet annál felajánlanunk nem lehet. (He
lyeslés a bal oldalon.) En, t. ház, meg vagyok győ
ződve, hogy ha nem tekintve azt, hogy az adó ma 
már oly nagy hazánkban — mikép ezt a t. pénzügy
miniszter úr, igaz, régebben, oly remekül előadta 
(Derültség)—hogy azt csak a tőke rovására vagyunk 
képesek fizetni; ha nem tekintve azt, mely roppant 
befektetésekre volna hazánk anyagi és szellemi 
érdekében szükségünk ; ha nem tekintve is azt, 
hogy ha a befektetéseket kölcsönök vagy kamat-
biztosítások utján fogjuk eszközölni, habár magamjis 
arról vagyok meggyőződve, hogy ezen befektetések 
későbbi időkben többszörösen ki fogják magokat fi
zetni, de kezdetben kiadásainkat tetemesen fogják 
növelni; ha mindezt nem tekintve, felajánljuk az ál
lamadósságok terhére mindazt, mi lehető jövedelme
inkből rendes kiadásaink levonása után fenmarad : 
ha ezt teszszük, és habár ezen összeg meggyőződé
sem szerint sokkal csekélyebb, mint a mi most 
ajánltatik : azt fogják mondhatni, hogy könnyel
műen bántunk hazánk vagyonával; de azt mond
hatni, hogy a politikai tekinteteket, a méltányos
ságot nem vettük figyelembe, az igazságnak még 
csak látszatával sem fogják. 

Épen azért, t. képviselőház, indítványozom an
nak kimondását: „A képviselőház addig, mig a ma
gyar korona országainak remélhető állambevételei
ről s előre látható ugy, közösügyi, mint saját állami 
kiadásairól,hivatalos, részletes és okadatolt kimuta
tásfolytán magának biztos tudomást nem szerzett,az 
államadósságok után elvállalandó évi járulék nieny-
nyisége fölött nem határozhatván, a szőnyegen le
vő törvényjavaslat részletes tárgyalásába jelenleg 
nem bocsátkozik, hanem oda utasítja a minisztéri
umot, hogy a föntemlitett kimutatást mielőbb ter-
jeszsze be." (Helyeslés balfelöl.) 

Meglehet, t. ház, azt fogják némelyek mondani, 
hogy én ez által nem akarok egyebet, mint a nagy
fontosságú kérdés megoldásását elhalasztani. É n 
részemről ezt határozottan visszautasítom; sőt egyé
ni nézetem alapján magamra vonatkozólag bátran 

4 2 * 
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kimondom azt, hogy én ép ugy, mint bárki más, 
óhajtom, hogy mindazon még függő kérdéseket, me
lyekből hazánkra terhek hárulnak, melyek a ki
egyezési müvet — mint mondatik — be fogják tetőz
ni, minél előbb befejezhessük, hogy láthassuk már, 
mint állunk, hogy élvezhessük az igért boldogságot, 
tudhassuk mindenesetre, hogy mi az, a mit még 
tennüuk lehet és kell, hogy hazánk állami létét 
fentarthassuk, hogy hazánk jóllétét előmozdíthas
suk. De azért mind ezen tárgyakat is csak ugy kí
vánom elintéztetni, hogy ezek elintézésénél hazánk 
anyagi érdekei mindig szigorúan figyelembe vé
tessenek. 

Egyébiránt, ha az általam ajánlott javaslat 
elfogadtatnék is, nem vonna az hosszas haladékot 
maga után; sőt egyenesen kimondom, a t. minisz
tériumon áll, hogy a haladék igen rövid legyen. 

A múlt idők adatai kezeinél vannak; és fel nem 
tehetem a t. pénzügyminiszter úrról, hogy most, 
midőn az év vége közelget, a jövő évi budget szá
mára az ország1 bevételeiről és kiadásairól az élő

in 
munkálatok készek ne volnának; és a közösügyi 
költségek nagyságát is,ugy hiszem, nagy pontosság
gal meg fogná határozhatni, mert — azt gondolom — 
nincs senki, ak i kétkednék abban, hogy bármi fog 
is jövőben történni, a miben most a két miniszté
rium megegyezik, a delegatio azt elfogja fogadni, 
Az időhaladék tehát csak is néhán}^ napra*terjedne; 
és ezen rövid időhaladékért nagyon kárpótolna 
bennünket az. hogy mindazok, a kik a hazában 
velünk együtt az elvállalandó terheket viselni fog
ják, arról fognak meggyőződni, hogy ha nagy ter
heket vállaltunk is el, nem vállaltunk többet, mint 
a mennyit az ország megbir. 

Én tehát javaslatomat a t. ház figyelmébe 
ajánlom, fentartván magamnak, hogy azon esetre, 
ha az el nem fogadtatván, a h á z e javaslat részletes 
tárgyalásába bemegy, a törvényjavaslat azon pont
jaira megtehessem észrevételeimet és módosításo
mat. (Hosszas éljenzés a bal oldalon,) 

K e m é n y Gábor b . : T. ház! Egészen más 
szempont alá tartozik az államadósságok kérdése, és 
azon terheltetések, melyek a pragmatica sanctio 
folytán haramiának hazánkra. A külügy és a 
hadügy közös kiadásaiban hazánknak már ré
gibb törvényeinél fogva részesednie kellett ; 
most erre nézve a kérdés az volt: meghatároz
ni a részesedés módját, meg a részesedés hánya
dát, meg az évek azon szakát, vagy azon év-
cyclust, melyre az ország ezen terheltetés egy 
részét magára vállalja. Ellenkezőleg , az állam
adósság-ó t illetőleg, az országgyűlés többször kije
lentette, hogy az jogosan Magyarországot nem ter
helheti. Ugyanakkor, midőn ezt tette, és ugyan
akkor, mikor a törvényczikkbe is bevette azt, hogy 
Magyarország nem köteles jogi szempontból abból 

semmit elvállalni, mindig oda tette, hogy : politi-
' kai tekintetek miatt, a méltányosság határai kö-
j zött, hajlandó az államadósságok terheinek is bi-
1 zonyos részét, de már ezt nem mint hányadot, nem 
mint bizonyos évszakok szerint módosítandó ösz-

i szeget, de egyszer mindenkorra meghatározandó 
évi járulékot elvállalni, Nagyon természetes volt, 
hogy e szerint egészen különböző eljárást rendelt 
az országgyűlés az államadóssági terheket illető-

j leg, és a sanctio pragmaticán alapuló közös kiadá-
sokat illetőleg, azon bizottságnak, amely közelebb 

| Bécsben működött. 
Akkor, midőn az államadósság kérdése forog 

szőnyegen, mindig határozott kérdésül kell az 
• ember előtt állani: mi a méltányosság, mennyi 
1 az adósságok összes terhe, mennyi erővel bir a 
} birodalom két fele ezen teher hordására ? 

A mi a méltányosságot illeti, kétségkivül eb-
i ben igen fontos tekintet, hogy a birodalomnak két 
része minő vagyonossági viszonyokkal bir ; de 
igen fontos kérdés itt az is, micsoda természetök 
van azon adósságoknak, melyek köttettek. A mél
tányosság meg nem oldható anélkül, hogy a szám
tan mezejére is ne térjünk, és meg nem oldható 
anélkül, hogy a politikai szempontot tekintetbe ne 
vegyük. Pénzügyi kiegyezkedés, számtani rnive-
letek nélkül, képtelenség. A politikai szemponto
kat pedig nem magam találtam ki és nem ezen 
oldal találta fel: leghatározottabban és öntudato
san benne vannak azok az 186 7. 12. t. czikkben, 
mikor kimondatott az, hogy ámbár jogilag az 
államadóssági terhekből semmi sem illeti Magyar
országot, mégis kész azon határig, a meddig a 
maga tulterheltetése nélkül menni képes, a maga 
financiális önállósága, politikai jövője biztosítá
sának csorbítása nélkül. abból bizonyos részt el
vállalni. 

I Bocsánatot kérek tehát, hogy miután a 
számtan mezejéie is kell mennem, hogy e tekin
tetben biztos alapot kaphassak, habár ez némileg 
untató is lehet egy kevéssé, e tekintetben is igénybe 

: veszem a t. ház figyelmét. Vádoltattam közelebb 
' úgyis, hogy talán szándékosan akartam volna a 
i t. házat megnevettetni. Távol volt tőlem, hogy át 
akartam volna csapui azon régióba, melylyel vá
doltattam, ha nem is e teremben, de mindenesetre 
a nyilvánosság terén, a bal oldal egy általam is 
igen t. tagja és legelső humoristikusa által; távol 
legyen tőlem, hogy az Ő birodalmába akarnék át
csapni; de ha másfelől azon vádnak is tehetem ki 
magamat, hogy minden modur jó, csak az unalmas 
nem, és a számtan mezeje unalmas lehet: e tekin-
tetbenkény telén vagyoksaját egyéni felfogásom sze
rint tovább haladni, hogy ugy ne járjak, mint azon-
bizonyos molnár és fia, a kinek cselekvényee egy 

, szer az egyiknek, máskor a másiknak nemtetsztt. 
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A számtan mezején e kérdésnél fő elhatáro
zandó az, minő a monarchia két részének vagyo
nossági viszonya. Itt tudományos képpel áll elő a 
rendszer és azt mondja: nincs módszer, mely sze
r int ezt el lehetne határozni. Ha mathematikai 
pontossággal igényeljük az eredményt, akkor va
lósággal áll is ez; de ha nem mathematikai 
pontossággal várjuk azt, a mit — mint mondám 
— nem is lehet, de ha csak oly eredményt várunk, 
mely megfeleljen a gyakorlatnak, mely kielégítsen 
azon esetben, ha békülékeny szellemmel tekintjük 
a kérdést: akkor igen is kaphatunk e tekintetben 
helyes eredményt. Ugyan, kérdem, két jószág 
becsének meghatározására van-e tudományos mód
szer? Nincs; és mégis igen sokszor történt már 
igazságos és igazságtalan osztály ; és ha az osztály 
igazságos vagy igazságtalan volt, egyszerű észszel 
rá lehetett utalni. 

A kérdésre vonatkozólag állítom, hogy 
azon esetben, ha külön államoknak adórend
szere ugyanaz, ha azon államokban a politi
kai igazgatás és adóbehajtási módszer hasonlag 
megegyeznek: abban az esetben a befolyt jövedel
mek körülbelül egyenes viszonyban állanak ma
gokkal az államoknak vagyonosságával és adó
képességével. Nálunk pedig épen ez az eset volt. 
A birodalomban körülbelül ugyanazon adórend
szer volt. a behajtási mód és az igazgatás i-i meg
egyezett: tehát az eredményeknek is körülbelül 
viszonyosoknak kell lenniök. Elfeledek még egy 
feltételt, és ez az, hogy a kérdéses népeknek élet
módja is ugyanaz legyen. Mert, teszem, nálunk 
a dohány sokacska jövedelmet hajt, a mi onnan 
van, hogy nagy adó van rajta és a népnek arra 
szüksége van ; de ha ugyanitt a béthelre vagy az 
ópiumra lenne adó vetve, az semmit sem jövedel
mezne. A béthelre vagy az ópiumra vetett adó 
megint másutt jövedelmezhetne, míg ugyanott ta
lán a dohány semmiféle jövedelmet nem adna. 
Minálunk, mint mondám, körülbelül egyezik a nép 
életmódja a lajtántuliakéval : következésképen ha
tározott útmutatást képes nekünk adni, ugyanazon 
adórendszer és kezelés lévén, az eddigi adólista. 

Nem czélom egyes számokra hivatkozni azért, 
hogy bebizonyitsam azt, hogy a magyar korona 
országai inkább tul vannak terhelve adók által, 
mint ő felsége többi országai: mert egyes adattal 
szembe más adatot lehet állítni; és nem czélom az 
egyenes adókat venni fel vizsgálat tárgyául, a me
lyek, mint már bátor voltam közelebbről említeni, a 
zöld asztal mellett határoztatnak meg, és ha máské
pen be nem folynak, erőszakkal hajtatnak be. Az in-
direct adókat lehet e tekintetben leginkább útmuta
tóul venni föl. Azok ból kisül először, hogy Magyar
ország tul van terhelve; és másodszor az , hogy 
sokkal szegényebb, mint ő felségének többi orszá

gai. Hogy tul van terhelve, az kitűnik onnan, hogy 
a magyar korona országai közvetett adóinak összege 
évenkint fokozatosan fogyott, még pedig fogyott, 
akár jó volt az esztendő, akár nem. A számítási 
alapul vett hat esztendőben volt jó, volt rósz év ; 
tehát a jó esztendők átalán nem gátolák meg a 
közvetett adók fogyását. Egy évet kivéve, majd
nem egyformán fogytak azok. 1862-ben 50, 63-ban 
48, 64-ben 4 1 , 65-ben 37 millió volt a közvetett 
adókból a bevétel. 60-ban volt 49, 65-ben 3 7 
millió: szembetűnő a különbség. Miután Magyar
országot ezen idő alatt más nagy csapás nem érte, 
miután egyéb nem vitt ki belőle sok pénzt, mint 
a rósz esztendő és az adó, a rósz esztendő pedig nem 
tett lényeges válozást az adó apadásában; kény
telen vagyok ezt egyenesen az adók túlságos vol
tának tulajdonítani. 

A német-szláv tartományoknak közvetett adó
összege ezzel szemben, ugyanazon idő alatt, nem 
apadott, hanem valamivei növekedett. Ez összeg 
120 egész 130 millió között inog. Kérem jól meg
jegyezni, hogy mekkora ez adózási különbség, 
jóllehet a terjedelemre nézve majdnem semzni kü
lönbség sincs, s a népességet véve fel, az arány
talanság koránsem oly n a g y , mint az adózási 
viszony közt. Tehát míg ott növekedett az adó
képesség, itt apadott; ott nagyobb, míg viszont 
itt nagyon csekély. 

De egyéb adatok is vannak, melyek bizo
nyítják, hogy a német - szláv országok összesen 
sokkal gazdagabbak, mint a minők a magyar ko
rona országai. 

A mint a statistikusok állítják, ő felsége né
met-szláv tartományai gazdasági épületeinek becse 
körülbelül 400 millió, a magyar korona ország*aié 
100 millió forintra rug. Azt állítják továbbá a szak
avatottak , hogy a lajtántuli tartományokban az 
összes állampapírok értéke körülbelül 2000 millió, 
Magyarországon, mondhatnám, semmi. (Ellenmon
dás balfelöl.) 20millió — legalább szerintem— 2000 
millióhoz majd semmi. 

Itt szabad legyen figyelmemet arra is fordit-
nom,hogy ama 2000 m. értékű állampapír, teszem 
az idén, mintegy 100 millió jövedelmet, ad ; még 
pedig ama 100 milliónak egy része ezüst. A mos
tani év kitűnő év volt Magyarország számára, a 
mennyiben Magyarországon jó termés volt s egy
szersmind az európai rósz termések miatt a gabo
nának ára nálunk igen magasra emelkedett. Azon 
adatok szerint, melyek előttem leghitelesebbeknek 
látszanak, a kivitel Magyarországból ez évről 12 
egész 13 m. mázsa lehet. Ha már most a gabona 
árát 6 forintra teszszük, akkor ez adni fog 70— 
78 millió forintot: tehát ezen rendkívüli jó esz
tendőben is kevesebbet, mint nálok a rendesben. 
Tekintetbe kell pedig még itt venni, hogy míg 
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az ő jövedelemforrásuk olyan , melyet nem ér 
jég, eső, nem dér, a mely bizonyos mindig, ad
dig nálunk szárazsággal és egyéb elemi csapá
sokkal kell küzdeni. És még az is megérdemli 
figyelmünket, hogy Magyarországon jelenleg tul 
mértékben termeltetik a szalmás gabona, ug-y 
hogy a magyar gazda tulajdonkép némileg föld
jének tőkéjét költi, midőn akkora arányban ter
meszti azt, és későbben nem termeszthet annyit ; 
ott pedig az államadósságokon kivül száz meg 
száz másféle vállalat van , melyek biztos és nagy 
percentnyi jövedelmeket adnak. 

Látható mindezekből, hogy Magyarország 
kimutathatólag sokkal szegényebb, mint ő fel
sége többi államai. Ha szegényebb, akkor két
ségkívül sokkal nehezebben fogná hordhatni 
ugyanazon adópercenteket i s , melyek reá es
nének , mint ő felsége többi nem magyar or
szágai. Legyen szabad egy példát felhoznom. 
Ha felveszünk olyan egyént, kinek 100 fo
rint jövedelme van, ha 10 percent az adó, kény
telen fizetni 10 forintot; az, kinek 3000 forintjö
vedelme van, fizet 300 forintot. Bátran merem 
állitani, hogy mig az előbbi szájától lesz kény
telen elvonni a falatot, hogy azon 10 percentet 
apródonkint összegyűjtve fizethesse, addig az, ki 
3000 forintjövedelemmel bir, sokkal könnyebben 
összegyűjtheti az ettől fizetendő percentet oly té
telekből, a melyek nem nélkülözhetlen feltételei az 
életnek. Tehát ha Magyarország jogosan tartoznék 
is viselni azon terhet, a mely az államot összesen 
terheli, még azon esetben is, ha tisztán az adóbe
vételek szerint határoztatnék meg Magyarország 
részesedése abban, rajta igazságtalanság történ
nék. 

De meg az államadósságok között vannak oly tő
kék is, a melyek tisztán nem érdekelhetik Magyar
országot, mert ő felsége német-szláv országaira 
voltak fordítva. Ilyen például az úgynevezett daz 
és laudemial váltság, ilyenek oly tőkék, melyek a 
lajtántuli tartományokban ruháztattak be jövedel-
mes vállalatokba, p. o. vasutakba. Bizonyos tehát 
az is, hogy ezekért Magyarországnak az állam
adósságokban az ennek megfelelő összegig része
sednie semmi esetben nem kell. 

De ha azt kérdené tőlem valaki, mi te
hát azon összeg, melyet ennek fejében Magyar
ország részére előre le kell vonni? erre, meg
vallom , nem tudnék határozott feleletet ad
ni. A ki végig nézi azon tömkeleget, a melyet az 
összes államadósságok czimei képeznek, meg fog 
győződni azokból, hogy ott a biztos, pontos kivá
lasztás majdnem lehetetlen. Hivatkozom e tekin
tetben a tisztelt képviselő úr és országos küldött-
eégi tagra Grhyczy Kálmánra. (Derültség. Ghyczy 

Kálmán ellentmond.) El fogom várni, hogy megczá-
foljon e tekintetben és kimutassa, hogy lehetséges 
volna kimutatni ezen adóssági lajstromokból, me
lyek azon összegek, melyek Magyarországot meg-
illetik.De én ezt még eddig nem tudom, és ugy vet
tem észre, hogy képviselőtársam épen tüzetesen 
foglalkozott e kérdéssel és hosszas foglalkozás 
után jutott mindnyájunkkal együtt azon ered
ményre, hogy positiv, kikerekíthető összeg — hogy 
ennyi vagy annyi millió Magyarországot sehogy 
sem illetheti, mert Magyarországra egyátalán nem 
fordíttatott — ki nem mutatható. Alkudozás utján ha-
tároztatott meg — miután erre hajlandók voltak a 
birodalmi küldöttség tagjai, különösen a két kor
mányközbelépésére — egy 25 milliónyi összeg,mint 
oly praecipuum, mely előleg levonassék az ál
lamadósságok terhéből, mint a melyben Magyar
országnak egyátalán nem kell részesednie. 

Legyen szabad pár szót szólanom azon össze
gekről, melyeket az államadósságok évenkint az 
egész birodalom terhére rónak, és legyen szabad 
pár egyéni nézetemet elmondanom a körül, hogy 
mennyit bírnak el ő felsége nem magyar tarto
mányai és mennyit a magyar tartományok. 

Az összes évi teher, mint a számadások mutatják, 
körülbelül 145 millió. Ha ebből levonatik a fen-
ebbi 25 millió, marad még 120 millió. A meny
nyire a számításokat én értem, s a mennyire elő
leges számításokat hallottam, azon meggyőződésre 
jutottam, hogy Magj^arország és ő felsége többi 
tartományai összesen a pragmatica sanctión ala
puló terhek hordozásán és saját beligazitási költ
ségeik terhem kivül mintegy 100 millió terhet 
képesek hordozni. Itt van egy nagy hézag, mint
egy 22 millió, melyet se az egyik, se a másik 
fél nem bir hordani. De ezen 145 milliónyi összeg
ből megtakarítható mintegy 23 millió, még pedig 
a nélkül, hogy e miatt a birodalom hitelezői egye
nes károsodásról panaszkodhatnának: mert 23 
millió körülbelül azon évenkinti amortisatioualis 
összeg, mely arra való, hogy bizonyos évek során 
át fizettetvén, maga az államadósság terhe is le
törlesztessék.Ha ezt elgondoljuk,akkor már az éven
kinti teherösszeg körülbelül 97 millió lenne. Ma
gyarország ezen 9 7 vagy közel 100 millióból, — mert 
ennek egy része ezüstben fizetendő, és igy rá kel
lene tenni az agiokat — képes hordani mintegy 30 
milliót, sőt ennél valamivel többet is : és ezen szám 
fogadtatott el a birodalmi tanács küldöttsége ál
tal ; és ez az, melyet elfogadás végett nem ajánlani 
az országos küldöttségnek, nem találtatott czélirá-
nyosnak. 

Itt még némi tekintettel kell lennünk ő felsége 
nem magyar tartományainak pénzviszonyaira, s 
ebből az sülne ki, hogy ők akkora terheltetésnek 
mennek elébe, mely őket feneketlen deficitek ör-
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vényéberagadná, melyből előbb-utóbb az állam-
bankrot és az következnék, hogy miután megnyug
vást nem volna képes a kiegyezés szülni, ha mi 
hordani is képesek volnánk a terheket, ő felsége 
nem magyar országai azokat hordani képtelenek 
levén, folytonosan lesnék azon perczet, midőn azt 
megtámadhassák és fölforgathassák. 

Megvallom, hogy ily rémeseknek nem látom 
a viszonyokat. Az amortisationalis összeg elha
gyása mellett és Magyarország összegének elfoga
dása után, maradna 90 és egy pár milliónyi összes 
teher hordandó 6' felsége német-szláv országai ré
szére. Ugyanazon számitások szerint, melyeket lát
ni volt szerencsém, megvagyok győződve, hogy 6' 
felsége nem magyar tartományai körülbelül 70 
milliót képesek elviselni.Hogy ők e tekintetben majd 
hogyan segítenek magokon, hogy a 70-ról 90 millió
ig felmenjenek, azt nem tudhatom ; de, mint töké
letesen egyéni nézetemet kifejezhetem, hogy akár 
kamatreductio, akár más oly műtételek által, mint 
például az adóemelés által, melyre őket még min
dig képeseknek tartom, megszerezhetik magoknak 
a hiányzó 22—23 millió forintot, és akkor nálokis 
meg fog lenni az egyensúlyba jövetel. 

Nagyon természetesnek tartom azonban, hogy 
mi azon műtételekbe, a melyeket ezen egyezés 
von maga után, mint országgyűlés és mint Ma
gyarország egyátalán bele nem bocsátkozunk. Az 
amortisationak megszüntetésére nélkülözhetlen a 
conversio. E conversionál fogva nagyon természe
tesen egyszerüsittetnék a dolog, ha az államadós
ságok unificatioja hozatnék be. De nagyon he
lyesnek tartom, hogy se a felelősség terhét, mely-
lyel mindez jár, magunkra ne vállaljuk, se pe
dig az elj'árás módját, melyet e tekintetben követni 
kell, Magyarország ne vitassa, ne határozza el. A 
felelősség övék: ők rendezzék, ők intézzék az egész 
dolgot; a haszon is legyen övék,mely e rendezésből 
származni fog. Távol legyen tőlem, s azt hiszem, tá
vol van a képviselőháztól is, hogy a solidaritast az 
államadósságok kezelésében óhajtaná. De épen, 
hogy ezen solidaritas ne legyen meg, azt tartom 
helyesnek, hogy e tekintetben az elintézés egészen 
és csak reájok maradjon, és következőleg minden 
netaláni hasznok is, melyeket vonhatnak, és Ma
gyarország ne kívánjon azokból semmi részt. 

Mindezen feltételeknek, csekély felfogásom 
Bzerint, azon törvényjavaslat, mely jelenleg tanács
kozás alatt van, megfelel. (Ellenmondás a bal ol-
dalon.J^Nekem ez meggyőződésem. Megfelel a tör
vény követelményeinek, a mennyiben évi járadé
kot szab meg; megfelel, a mennyiben nem na
gyobb, mint a mekkora összeget magunk elbír
ni képesek vagyunk. (Ellenmondás r a bal oldalon. 
FölhiáÜások: Miből következteti ezt ?) Én magam nem 
fogok az ellenmondásra felelni, e tekintetben két

ségkívül legbiztosabb adatokat a tisztelt pénzügy
miniszter úr fog szolgáltatni. 

Mindezek következtében, mondom, én, mint 
ki azt hiszem, hogy mind a törvény követelményei
nek, mind a méltányosságnak megfelel a 29 millió 
és pár száz ezernyi öoszeg elfogadása, azt hiszem, 
hogy a részletes vita alapjául a törvényczikkely, 
mely ezt ajánlja, elfogadható. -

Bátor vagyok még pár megjegyzést tenni azon 
külön véleményre, mely tisztelt képviselőtársam 
és országos küldöttségi tag Ghyczy Kálmán által 
adatott be. (Közbeszólások: Tisza Kálmán!) Azon 
külön véleményről szólok, melyet Grhyczy Kálmán 
az országos küldöttség munkálatához csatolt, és ez 
után fogok Tisza Kálmán beszédére pár megjegy
zést tenni. 

Ghyczy Kálmán képviselőtársam hibásnak 
tartja azon összes munkálatot, melyet törvényczik-
kelybe foglalva, a minisztérium most már a ház 
elé terjeszt elfogadás végett, és melynek elvei az 
országos küldöttség munkálataiban le voltak téve: 
hibásnak azért, mert a bizottság véleményt mond 
az állam adósság kérdését illetőleg; hibásnak 
azért, mert a közös ügyek tárgyában hozott törv. 
czikket illetőleg elsőben még a birodalmi ta
nácsnak nyilatkozni kell; hibásnak azért, mert a 
kereskedelmi szerződés, a közvetett adókra, vám
ügy-, vasút-, pénzrendszer- és pénzlábra vonatkozó 
egyezményeknek ugyanazon időben kell a jelen 
országgyűlés elé kerülni, mikor ellehetne fogadni 
azon részesedés meghatározását, mely az állam
adósságból következik; és hibásnak tartja, mert 
nincsen kitisztázva azon adósságoknak összege, 
melyek Magyarországot specialiter nem illethetik. 

A mi azt illeti, hogy az országos bizottság
nak eljárása hibás azért, mert vélekedést mondott 
az államadóssági terhekben való részesülésre néz
v e : azt, megvallom, nem fogadhatom el. Én tudom, 
hogy a törvény egészen különböző' eljárást szab 
az egyik és másik kérdésre nézve a bizottság elé; 
tudom, hogy a quota kérdésében javaslatot 
tenni volt kötelessége; tudom, hogy a másikat 
illetőleg értekezletbe bocsátkozni volt feladata. De 
az értekezésnek eredménye miért nem lehetett volna 
vélekedés? És ez esetben épen az volt; hogy te
hát azt a t. ház elé hozta a bizottság, hibának nem 
tartom. 

A mi azt illeti, hogy eme t. javaslatot csak 
akkor lehet elfogadni, csak akkor lehet a t. háznak 
tárgyalni, mikor majd más törvényjavaslatok 
és egyezmények is már készen lennének: ezek 
tulajdonképen a minisztérium harmadik törvény
javaslatában ben vannak. Az ugyanis tulajdonké
pen nem pusztán kereskedelmi szerződés, hanem 
egy szerződési lánczola, mely igen sok nemzet
gazdasági kérdésre vonatkozik. Alapvonalai van-
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nak abban letéve vám-, posta-, pénz-, vasúti, 
kereskedelmi stb. szerződéseknek. 

Szerintem oly alaposan felelt különösen Ker-
kapoly képviselő társam arra, hogy veszedelem
nekvolnánk kitéve, ha mi elfogadnék azon t. 
czikket, mely a quota és államadósság megálla
pítását ajánlja, mig másfelől a lajtántuliakról 
nem halljuk, hogy mi nézetben vannak: hogy e 
tekintetben nem tartom szükségesnek válaszolni, 
annyival kevésbbé, mivel a miniszterelnök és a 
pénzügyminiszter urak leghatározottabban kifeje
zek azt, hogy a törvénynek nem csak szellemét, 
de utolsó betűjét is minden tekintetben készek meg
tartani, és meg is fogják tartani. 

Tisztelt képviselőtársam Tisza Kálmán meg
támadta a szőnyegen fekvő javaslatot, azt mond
ván arról, hogy solidaritast vállal az államadós
ságokat illetőleg. A solidáritás kimutatása végett 
egyes pontjaira hivatkozott a törvényjavaslatnak. 
Ezeket részletes tárgyalás alá nem veszem. Nem 
hiszem ugyan, hogy abból helyesen kiolvasható 
volna a solidaritas; annak megvitatása azonban in
kább akkorra való, mikor a részletes tárgyalásra 
kerül a sor. 

Azt mondotta továbbá, hogy a czél a könnyí
tés, a feltétel az, hogy többet ne adjunk, mint 
mennyink van; a törvényjavaslat azonban nem 
felel meg a czélnak s nem felel meg a feltételnek. 
Én, a mint bátor voltam felhozni, azt hiszem, hogy 
a czélnak is, feltételnek is megfelel. A czélnak 
megfelel, mert ez által képesek leszünk a kie-
gyezkedést létrehozni. [Felkiáltások: Ohó! Nem áll! 
Zaj.) De igen is, meggyőződésem, hogy a birodalom 
két része közötti feszültség meg nem szűnik addig, 
mig a pénzügyi kérdések végleg rendezve nin
csenek; a pénzügyi kérdéseknek végleges rendezése 
pedig nem történhetik addig, mig olyan alap 
nem találtatott, melyet tul is elfogadnak, és mi is 
képesek vagyunk elfogadni. Ennélfogva czélirá-
uyos, s a feltételnek is megfelel, mert nem ígérünk 
többet, mint a mennyit bírunk. Hogy a teher nem 
nagyobb, mint a mit hordani képesek vagyunk, 
erre bátor voltam néhány adatot hozni fel, s nem 
fogok többre hivatkozni, mert csakugyan unal
masak, a számtételeket nem szívesen szokták hall-
gatni. {Elénk felkiáltások a bal oldalon: De söt kér

jük! Halljuk a számokat! Zaj.) Részletekbe nem 
fogok bocsátkozni: tessék megnézni az eddigi 
számadásokat; s e számok összegéből kisül, hogy 
Magyarország beligazgatási költségein, s apragma-
tica sanctioból folyó terheltetésén kivül még mint
egy 30 milliót fog hordhatni. Tessék megnézni, 
hogy körülbelül az ország tiszta jövedelme 86—87 
millióra felmegy: ebből 25 millióba kerülhetnek 
a pragmatica sanctio féle kiadások, a beligazgatási 
költségek összesen mintegy 27—28 millióba. De 

én nem terjeszthetek budgetet elő és nem beszélhe
tek a részletekről; csak annyit mondhatok, hogy 
a ki tanulmányozza azon számokat, a melyek ke
zünkben vannak, azokból meríthet mindenki saját 
maga számára kellő adatokat. S ha ezek mellé 
kapcsolom még azon adatokat, a melyeket Bécsben 
volt szerencsém hallani, tiszta lelkiismerettel mond
hatom, hogy hitem szerint az összeg, melyet ma
gunkra akarunk vállalni, nem nagyobb, mint a 
mit hordani képesek vagyunk; és mint előre kije
lentettem, ez egyik fő feltétele annak, hogy Magyar
ország megnyughassék ezen összegben. (Ellen
mondások a bal oldalon, Znj.) A tisztelt képviselő 
úr a központi bizottság előadóját vádolja, hogy 
mindenek előtt s mindenek fölött azt tartja szem 
előtt, hogy mi van érdekében ő fölsége többi or
szágainak. Az igaz, hogy a központi bizottság elő
adója igen nagy súlyt fektet arra, hogy mi van 
érdekében ő felsége többi országainak; de kényte
len vagyok megjegyezni, hogy itt nekünk tökélete
sen egy az érdekünk azokéval, a mennyiben nekünk 
is, nekik is érdekűkben van a végleges rendezés. A 
végleges rendezés pedig lehetetlenség volt más ala
pon, mint azon közös alapon, amelyet ők elfogad
ni Ígérkeztek, sőt már el is fogadtak, mi is, csekély 
felfogásom szerint, ismételve állítom, bátran el
fogadhatunk. Magas politikai szempontok ép ugy 
kívánják ezt, a mint hogy megengedik azt a finan
ciális viszonyok. 

T. képviselő tárjam Tisza Kálmán kifejezte 
egyfelől azt, hogy a solidaritast egészen meg akarja 
semmisíteni. Magam is mellette vagyok. Solidari
tast nem akarok elvállalni az államadóssági tőkék 
terheit illetőleg. De másfelől, a mi legkellemetle
nebb lehet a solidaritasból, azt ajánlja, hogy vál
laljuk magunkra, s azt tegyük meg talán magunk. 
Mi lehet a legkellemetlenebb a solidaritásban ? Az, 
hogy együtt csináljunk bankrotot. Hogy ha együtt 
csináljuk a bankrotot, {Felkiáltás balfelöl: Nem 
együtt!) vajon nem annyit tesz-e ez, ha azt mondjuk: 
„Eszközöljetek oly viszonyt, mely szerint egyen
súlyba jöttök, akkor vállalunk el az államadóssági 
terhekből valamit!" vagy pedig ha azt mondjuk: 
Kényszeritünk titeket, hogy reducáljátok az adós
ságokat s azután osztozkodunk?" Ez tökéletesen 
mindegy, a morális felelősséget illetőleg. Hiszen 
ekkor a solidaritast épen azon tekintetben vállalnék 
el, a mi kétségkívül a legkellemetlenebb, ha t. i. 
akár azt mondanók, hogy kisebb kamaíot fizesse
tek, akár azt, hogy kevesebb tőke után fizessétek. 
Én más modorral vagyok hajlandó eljárni: nem 
Mnom, akár mit csináljanak is, csak kilátás legyen 
arra, hogy ők egyensúlyba jöhessenek; mi pedig 
csak annyit vállaljunk el, a mennyit elhordozha
tunk. Ezt az államadóssági tőkék miként rendezése 
körül való solidaritas kikerülését nem csak én óhaj-
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torn, de kötelességtd szabta mindnyájunknak a 
XI I . törvényczikk, és e mellett a kormány ép oly 
határozóiban állott, mint az országos küldöttség 
tagjai. 

Azt kívánja továbbá Tisza Kálmán képviselő
társam, hogy először részletes, pontos adatokat 
kapjon arra nézve, mi az, mit Magyarország megbír
hat, s csak azután járulhat ahhoz, hogy bizonyos ösz-
szeget, mint Magyarország évi járulékát az állama
dósságok terheihez, elfogadjon. Bátor vagyok meg
jegyezni, hogy a mit utána tesz, hogy ez kevés 
időt venne igénybe, ez nem áll , nem állhat. 
Bátor vagyok arra figyelmeztetni, hogy a mi pénz
ügyminisztériumunk még nem idősebb 8 — 9 hó
napnál. (Elénk derültség.) Ily rendkívüli viszonyok 
közt pedig 8 — 9 hónapi bevétel és kiadás ábsolute 
nem elegendő arra, hogy biztos tudomást lehessen 
s zerezni arról, mennyi a bevétel és mennyi a 
kiadás. A viszonyok rendkivüliségét két-három 
féleképen is lehet motiválni: előozör a politikai 
viszonyok átalakulásával; másodszor azzal, hogy 
az idén jó esztendőnk volt; harmadszor oly válto
zások tétetnek a beligazgatásban és különösen a 
nemzetgazdaság mezéjén, melyek kétség kívül igen 
nagyon lényeges változást fognak előidézni már a 
legközelebbi időben is Magyarországnak jövedel
meit és kiadásait illetőleg. Ezek következtében oly 
számítást, mely körülbelül approxiniative alapot 
nyújt az okoskodásra, lehet tenni; de nem lehet 
tenni olyat, mely tökéletes mathematikai pontos
sággal adja meg Magyarország pénzügyi jövőjét. 

Az már az előttünk fekvő számításokból látszik, 
hogy nagy deficitünk semmi esetre sem lehet. Ez 
a fő dolog. 

A tisztelt képviselő úr azon ellenvetése sem 
áll, hogy Magyarország adója oly nagy, hogy na
gyobb már nem lehet; pedig e törvényjavaslat el
fogadása esetében azt föl kellene emelni. Az adó 
nagysága relatív. Gazdag emher könnyebben 
fizethet nagyobb adót, mint a szegény. Ha 
Magyarország gazdagabb lesz. képesitve lesz 
a jelenleginél több adót is könnyen fizetni. 
Azon adóösszeg, melyet Magyarország jelenleg 
fizet, ábsolute épen nem páratlan nagy Európában, 
sőt alig van hasonló terjedelmű ország, mely ne 
fizetne nagyobb adót. (Fölkiáltások a bal oldalon: 
De annak kereskedelme van!) A baj csak onnan 
eredt, hogy maga az ország nagyon szegény. Ha 
tizszer annyi jövedelmem van, mint jelenleg, szí
vesen fizetek kétszer annyi adót, mint eddig. (Föl-
kiáltások a bed oldalon: Elhisz-zük!) 

Bátor vagyok még Madarász képviselőtár
sunk indítványára néhány megjegyzést tenni. Leg
elsőben is megjegyzem, hogy egészen elbámultam 
rajta, midőn indítványában némi fenyegetőzéssel 
találkoztam. Abban ugyanis határozottan az mon-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/7. V . 

datik, hogy mindenkit személy szerinti felelősség 
fog terhelni vagyonát illetőleg, a ki az osztrák 
kormány által tett osztrák adósságból valamit el
vállalni kész. Lehet, hogy e kitétel: „osztrák állam
adósság elvállalása" csak szójáték, mert itt osztrák 
államadósság elvállalásáról egyátalában nincs szó. 
(Derültség a bal oldalon. Fölkiáltások: Hát miről?) 
Itt csak évijárulék elvállalásáról van szó. Magam 
is ugy tekintettem, hogy az csak oly szókülönség, 
melyet tisztelt képviselőtársam talán a nélkül, hogy 

i figyelmezett volna, tett inditványába. Tehát nem. 
az a fő kérdés, hogy évijárulék-e vagy nem, 
de egyátalában lesz-e ezután Magyarország részé
ről bármi fizetendő az államadósságokért. És ismé
telhetem, hogy rendkívül elbámultam, hogy épen 
azon oldalról jött azon indítvány, mely szerint vi
gyázzanak azok, kik a terhet vállalni ajánlják, a 
mely részről oly rendkívül nagy mértékben lát
tam igénybe venni a vélemény szabadságát, és a 
melylyel, hogy teljes mértékben élnek, és hogy 
ezt a képviselőház a legnagyobb mértékben eltűri, 
annak élő bizonyítványa az. hogy ezen indítványt 
a ház nem fogadta egyébbel, mint nevetéssel. 

Bátor vagyok megjegyezni , hogy én az ab
ban foglalt fenyegetést nem tartom nag}7on ve
szedelmesnek ; de ha annak tartanám is, és meg
győződésem az volna, hogy Magyarországnak 
bizonyos mértékben részesednie kell az állam
adósságok terheiben, ha száz ördög állana is mel
lettem : meggyőződésemet kimondanám és nem 
venném rósz néven, ha más hasonlókig tenne. 

Megjegyzem még azt i s . hogy Madarász 
képviselőtársain indítványával, felfogásom sze
rint , egyenesen sértett egy törvényt, másod 
sorban pedig sértette az alkotmányosságunk alap
ját képező törvényeknek egész sorát. Sértette 
ugyanis azon törvényt , mely kimondja, hogy 

j Magyarország igenis fog részesedni az államadós -
j ságok terheiben évijárulék által, a mi határozottan 
benne foglaltatik a XII . t. ez. 54 és 55 szakaszai
ban. Sértette továbbá azon indítványa által má
sod sorban, az által, hogy e kérdést népszavazás 
utján intézze el az ország, alkotmányos állásunkat. 
Képviselőtársam ép ugy tudja, mint én , hogy az 
1791. és általa annyiszor idézett 1848. t. ez. szerint 
Magyarországot igazgatni, Magyarországon tör
vényt szolgáltatni és törvényt hozni csak a törvény 
értelmében törvény szabta módon lehet. Midőn 
indítványozza, hogy ezen rendkívül fontos kér
dést illetőleg — mellőztetvén a törvényes eljárás 
— egyenesen határozat utján mondja ki az or
szággyűlés, hogy népszavazásra hivatkozik: ezt 
határozottan oly indítványnak tekintem, mely 
Magyarország törvényes alapjogait, alkotmányos 
életét sérti. E tekintetben lényeges hasonlatot látok 
t. képviselőtársam és a Schmerling-Bach kormány 
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esze járása közt. Azok ugyanis hasonlólag, vala- I az országos küldöttség tagjainak és tisztelt kor-
hányszor nem tetszett nekik valamely törvény, i mányunknak a kiegyenlítés nagy, nehéz és sok 
mindig kerülő utón akarták azt eltávolitni. Jele- | tekintetben hálátlan munkájánál és e törvényja-
sen Erdélyben egyenesen uj képviselőválasztási ; vaslat iránt megállapodásuknál a hazaszeretetet 
rendszert hoztak be, hogy annál inkább boldogul- és a haza nehéz állapotán való segités szol
jának Erdélynek a reichsratbba beerőtetésével. gált vezérül és irányadóul; mélyen meg va-
Mondom, lényeges hasonlatosságot látok Madarász i gyök arról is győződve, hogy az országos kül

döttség többsége és a minisztérium, midőn ezen 
előttünk fekvő törvényjavaslat iránt megállapod
tak', azon véleménytől voltak áthatva, hogy a je
len viszonyok között hazánkra nézve több előnyt, 
több igazságot és több méltányosságot az ő néze
tűk szerint kivivni nem lehetett. Ezért tisztelettel 
hajlok meg ezen hazafiúi törekvés előtt, habár a 
kivivott eredményben megnyugvást nem talál-

képviselőtársam és Schmerling - Bach kormánya 
esze járása közt. (Derültség a hal oldalon. Fölkiál
tások balról: Halljuk! Halljuk!) 

Nem szabad képviselőtársaim egyikéről sem 
feltenni azt. hogy más indokból, mint egyene
sen a haza iránti kötelességből tenne valami in
dítványt, és ezen indok felhozása benne is 
volt, ha jól emlékszem, azon beszédben, mely-
lyel Madarász képviselőtársunk indítványát aján- nék is. 
lot ta . Hiszem tehát, hogy pusztán meggyő 
ződése kényszeritette ezen csodálatos indítvány 
tételére; de ha nem volna ez, mi ítéletemnek 

Ennyit előre bocsátva, nem tartom szüksé
gesnek, azok után, miket Tisza Kálmán barátom 
elmondott, részletekbe bocsátkozni, és számokkal 

irányt ad, ha nem ez volna az, mi arra indít, hogy j mutogatni azt, hogy az előttünk fekvő törvényja-
ezt okul elfogadjam: egyszerű észjárásommal kény
telen volnék azt mondani, hogy ugy tűnik fel a 
dolog, mintha népszerüséghajhászás volna. (Hall
juk! Halljuk! balfelöl.) Ismeretes dolog , hogy az 
emberek átalában nem szeretnek fizetni, és ha a 
nagy tömeg megkérdeztetik, akar-e idegen kor
mány által tett adósságot fizetni, egyszerűen azt 
fogja felelni: nem. 

vaslatot miért nem tartom én a részletes vita alap
jául elfogadhatónak, elégségesnek látván részem
ről egyetlen egy kérdésre megfelelni. Vagyunk-e 
jelenleg azon helyzetben , hogy ezen törvényja
vaslat alapos bírálatába bocsátkozhassunk és meg
határozhassuk egész bizonyossággal, hogy a kö
telesség mértékén tul, a méltányosság alapján 
meddig haladhatunk jogaink, önállásunk sérelme 

Ezen indítványt tehát, mely határozottan a | nélkül és a nélkül, hogy az elvállalandó terhek 
12. t. cz.-be ütközik, mely politikai életünk szelle- j alatt hazánk ereje összeroskadjon?Én legalább, t. 

miével nem egyezik, határozottan visszautasítom ; 
de a minisztérium részéről előterjesztett törvény
javaslatot az államadósságok tárgyában a részletes 
vita alapjául elfogadom. (Helyeslés a középen.) 

Elnök: A mi Madarász képviselő úr indít
ványát illeti, mindenekelőtt azt tartom, a napi
renden levő tárgyat, t. i. a törvényjavaslatot kell 
tárgyalni. Ha a t. ház ezt elfogadja, mivel azon 
indítvány a törvényjavaslatnak épen ellentéte, 
önként következik, hogy a törvényjavaslat elfo
gadásával az indítvány magától megszűnik. Ha el 

ház, ezen helyzetben nem vagyok: ámbár azt hi
szem, hogy nem lett volna lehetetlen bennünket 
és az igen t. házat ezen kedvező helyzetbe hozni. 

Mélyen tisztelt képviselőtársam Deák Fe-
rencz a67-es bizottság 5-ik ülésében, midőn épen 
az államadósságok kérdése tárgyaltatott, a többi 
között Grhyczy Kálmán képviselőtársunknak így 
válaszolt: „Másik észrevétele a t. képviselő ur
nák (Ghyczy Kálmánnak) az volt, hogy szoro
san meg kell vizsgálni, melyek és mily neműek 
az adósságok, mire fordíttattak, és azokból egyik 

nem fogadja a t. ház a törvényjavaslatot, akkor j vagy másik országra minő investitiok tétettek? 
jőne az indítvány napirendre. Azt hiszem ugyan, hogy a mint egyik képviselő-

S i m o n y i LajOS b .: T. képviselők! Én azt I társunk is megjegyezte, most már azt, hogy a föl
hiszem, Madarász képviselőtársam indítványa 
egyúttal tárgyalandó ezen törvényjavaslattal és a 
központi bizottság előadásával: azért azt hiszem, 
hogy minden képviselőnek joga van ezen indít
ványhoz is hozzászólani. (Helyeslés.) 

Várady Gábor: T. képviselőház! Midőn 
ezen komoly tárgyban felszólalok, a mely tárgy 
a legnyugodtabb keblet is szorongató aggodalom
mal tölti el, mindenekelőtt azon meggyőződése
met kell kijelentenem , mely engem ezen kérdés
nek, legalább részemről való megoldásánál vezérel. 

Meg vagyok ugyanis arról győződve, hogy 

vett adósságok mire mindenre lettek forditva, SZÍ 
rosan kinyomozni nem lehet. De vannak mégis 
oly beruházások, melyek világos nyomokat hagy
tak és talán ki is számithatók. Mindezekre nézve 
tisztába jőni és a tárgy fölvilágositására szolgáló 
adatokat összegyűjteni s

segyik föladata lesz a két 
ország küldöttségeinek és minisztériumainak: és 
ezek a megállapodási javaslattal együtt , mint 
egyezkedési adatok, az országgyűlések elé fognak 
terjesztetni." (Hatás.) 

T. ház! Azok, kik a 67-es bizottság tagjai 
voltak, jól emlékezhetnek, minő kedvező hatást, 
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gyakorolt e nyilatkozat, ugy szólván biztositást, 
és ennek tulajdonitható főleg, hogy akkor a vita 
tovább fűzése félbeszakadt. És én gondosan ke
restem az országos küldöttség jegyzőkönyveiben s 
azok kapcsában velünk közlött kimutatásokban a 
felvilágosító adatokat; de minden siker nélkül. 
Ezen adatokat várom én, t. ház, és kérem a tisztelt 
minisztériumtól, és azt hiszem, hogy ezen kérésem 
az általam most emiitett biztosítás és hazánk jelen 
viszonyai által teljesen indokolva van. 

Összesen 29 millió százötezer forintot kell az 
államadósságok fejében évi járadékul fizetni, és 
ezen összegből 11 millió hétszázötvenhat ezer fo
rintot érczpénzben. 

Ez teljes erejében levő nagy, gazdag bi
rodalomnak kevés, erejéből egészen kiszivaty-
tyuzott országnak nagyon sok. 

Hol itt a mérték, t. ház ? és mi mutathatná 
meg nekünk, mi a sok, mi a kevés ? Megmutat
hatná ezt nekünk az általam most emiitett adatok 
hiányában saját jövedelmeink ós költségeink biz
tos ismerete; de fájdalom, ez adatoknak nem va
gyunk birtokában, és most arról kell határoznunk, a 
miről igy és most határozni lehetetlennek látsza
nék előttem, ha nem tudnám, hogy ez már csak 
nem eldöntött ténv. 

A halhatatlan emlékű gr. Batthyány Lajos
nál 1847-ben tartott ellenzéki értekezletek egyi
kén azt hallottam báró Eötvös Józseftől (Halljuk !) 
hogy „a hó annál tisztább, minél mélyebbről vesz-
szük azt." Mélyen vésődtek keblembe ezen akkor 
is gyönyörrel hallgatott szavai a szónoknak; és 
én ezen találó szép hasonlatosságot azóta is gyak
ran, láttam és látom a közéletben megtestesítve, 
főleg midőn igazságokról, különösen midőn szá
mokra fektetett igazságokról volt és van szó. 

Az igazság igen ritkán úszik a felszinen, és 
minél mélyebben nyulunk utána, annál tisztábban 
jutunk birtokába. így van ez különösen a 
számokkal, ezen megtestesült igazságokkal. A 
mélybe kell hatolnunk a jelenben is. t. ház, hogy 
tisztába jöjjünk az adatokkal és főleg, hogy meg
találjuk azon világitó szövétneket, mely bennün
ket ezen cháoszi félhomályban csak némileg is 
útba igazítson. (Helyeslés a bal oldalon.) 

A most említett adatok hiányában hol talál
hatok ily kutatásokra biztos tért , a melyen csak 
némi sikert is várhatnék? Itt van, t. ház! saját 
helyzetünk: ezt biztosan ismerjük, itt nem kell 
minden adat után a felszínen kapkodni. Minél 
mélyebbre nyulunk, annál tisztább, habár annál 
keseritőbb adatot találunk arra, hogy szegényekké, 
csaknem koldusokká lettünk a 18 évi mostoha 
atyáskodás alatt. Engedje meg t. képviselőház, 
hogy b. Kemény Gábor képviselőtársam példáját 
követve, statistikai adatokkal mutassam ki ezen 

állitásomnak. habár mindnyájan által mélyen ér
zett valóságát. 

Ez alkalommal, minthogy épen az előttem 
szdló képviselőtársamra hivatkoztam, engedje meg 
hogy feleljek többek közt egy állítására. Azt 
mondta a t. képviselő úr a többek közt, hogy 
„nem hiszi, hogy az államadósságokra vonatkozó 
törvényczikkekben a solidaritas csak legkevésbbé 
is ki volna mondva." Ha jó i fogtam föl, ezt mon
dotta. Ez volt argumentumai közt az én felfogá
som szerint a legfontosabb, fontos különösen azért 
mert megczáfolni lehetlen, mert a hit terén meg
szűnik a bizonyításnak minden lehetősége. (De-
rül'ség.J 

Az általam emiitett statistikai adatokra áttérve, 
tudjuk, hogy a földmivelés képezi hazánknak leg
nagyobb tőkéjét: ezt kell különösen emelnünk, 
ennek jövedelmezését előmozditanunk; és ezen 
czél elérésére legfőbb tényezőkül szolgálnak a 
gazdasági intézetek. Es mikép állunk ezen gaz
dasági intézetekkel ? 

Ugy a keszthelyi, mint a debreczeni gazda
sági intézetek a fejlődés küszöbén vannak. tehát 
ott állanak, a hol legnagyobb mérvben veendik 
igénybe a haza részéről a segélyezést. És niiké-
pen dotáltainak ezen intézetek? 

Az 1868-ik évre tervben levő költségvetés 
szerint, a mennyire nekem arról némi tudomásom 
van, a debreczeni gazdasági intézet részére körül
belül 5/4 évre csak 11,000 frt hozatnék javaslatba. 
Ugyanott a földmivelési iskolára csak 5000 frt. 
Ezen gazdasági intézetnél csak 4 ösztöndíj hozatik 
javaslatba 200 írtjával, mi'összesen 800 frtra megy. 
A földmivelési iskolában négy 50 frtos ösztöndij 
tétetik javaslatba, ez : 200 frt. 

A keszthelyi gazdasági intézetben a gazda
sági osztályban a 67-ik évi költségvetés volt 
10,998 frt, a jövő 1868-ik évre 11,550 frt volna 
tervezve. A földmivelési iskolában ugyanott 1867. 
volt 3221 frt, a jövő évre 3959 frt van tervezve. 
Az ösztöndijak épen ugy terveztetnek, mint a de
breczeni intézetben. 

A magyar-óvári gazdasági intézet a cs. kor
mány által állíttatott föl, azonban a szükséges 
költségek ugy az örökös tartományok, mint Ma
gyarország jövedelmeiből födöztettek. Híre jár, 
hogy ezen intézet rövid időn áttétetik az örökös 
tartományokba: azonban megeshetik, hogy ez a 
pénztárunkat a tett beruházásokért illető rész min
den megtérítése nélkül fog történni. Ezen inté
zetre évenkint 43,600 frt fordittatik, midőn ha
zánk ilynemű intézeteire alig 17 —18,000 frt tor-
dittatik. És miután a szükséglet jelentékeny ré
szét az ottani gazdaság jövedelme fedezi, a hiányla-
28,000 írtban is az állampénztárból fedeztetikt 
Csupán egy vegytani laboratóriumra 18,000 ír. 
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hozatott javaslatba, tehát több, mint akár melyik I 
gazdasági intézetünk egész évi költségvetése. 

Vonhatnék még párhuzamot, t. képviselőház, 
a hohenheimi gazdasági akadémia és a hazánk
ban levő gazdasági intézetek között, hol a kis Würt-
temberg 354 D mértföld területével, alig 2 millió 
lakossal és csak 17 l | a millió évi bevétellel 18000 
frtot áldoz évenkint a gazdasági akadémiára és a 
földmivelési iskolára, tehát annyit , a mennyi a 
hazánkban levő gazdasági intézetek egyikének 
költségvetése. És ez által tette és teszi a württem-
bergi kormány azon akadémiát világhírűvé, és 
általa az országot virágzóvá. 

És miként állunk, t. ház, a szellemi tőkék örög-
bitésénél ? A nevelési ügy terén sokkal kedvezőbben 
mutatkozik a jövő évre a mozgalom: mert miga bécsi 
kancellária költségvetése szerint a folyó évre vallási 
és nevelésiczélokracsak 162,575frt.tétetettjavaslat-
ba, és annyi fordíttatott is azonczélokra, nem számít
ván ide a vallás- és tanulmányi alapokból eredt bevé-
telt, mely magában 1,578,56.7 frtrarug, addig az igen 
t. cultusminiszsterium költségvetése főbb vonásai
ban a következő: a Királyhágón innen vallási és 
közoktatási szükségletekre 121,000, a Királyhágón 
tul 333,000, a kpzpontí kiadások 146,000 frtnyi 
összeg-ben tétetnek k i : ezenkívül átalános müve-
lődési czélokra 133.000, népnevelési czélokra 
210,000, segélyezésekre 418,000, összesen761000 
frt. A fentebbi összeggel 1,361,000 frt: tehát sok
szorosan több, mint a folyó évi költségvetés. A 
jelen évihez viszonyítva tehát sokkal kedvezőbb 
arány reménye 411 előttünk. De ha tudjuk, hogy 
hazánkban jelenleg csak mintegy 13000 népiskola 
van, holott tekintettel népességünkre és különösen 
a községek számára, legalább 20000 népiskolára 
volna szükségünk ; ha tudjuk, hogy a nevelési czé
lokra fordított költségekből, például Ausztriában 
fejenkint és évenkint csakis 6 kr. jut, a pápai 
birtokban évenkint csak 7 kr., míg a maroknyi 
Württembergában fejenkint és évenkint 31 kr. 
fordittatik nevelési czélokra: lehetlen el nem ös-
mernünk, hogy még azon esetben sem állanánk az 
átalános műveltségi igények színvonalán, ha az 
átalam elősorolt tételek megkétszerezése, sőt sok
szorozása is az igen t. cultusminiszter urnák tehet
ségében és hatalmában állana. 

De hogy maga a t. cultuszminiszter úr is mé
lyen érzi azon állapot súlyos voltát, mely az ő tár-
czájára is aggasztólag nehezedik, kitetszik a töb
bek között egy válaszleiratból, melyet legközelebb 
a pesti nemzeti tomaegyléthez intézett. Nem szo
kásom a t. képviselőházat fölolvasásokkal fárasz
tani; azonban ez jelen helyzetünk megvilágítására 
nagyon szükséges levén, méltóztassanak megen
gedni , fel fogom olvasni. (Halljuk!) „Jóllehet telje
sen áthatva a tornaegylet létezésének szükségétől, 

óhajtanom kell, hogy működését nehezítő minden 
körülmények lehetőleg elhárittassanak, és hogy sa
ját helyiséggel bírva állandó tornacsarnokot épít
hessen : azon kérését mindazálal, hogy az állandó 
tornahely szerzése és tornacsarnok építésének czél-
jára a közalapítványokból 30 ezer forint rendel
kezése alá bocsáttassék, teljesíthetőnek nem talá
lom. A közalapítványi alapok átalában — elte
kintve anyagi állapotuk mostohaságától — már 
különös rendeltetésöknél fogva sem vehetők igény
be rendeltetésöktől elütő czélokra, s igy a torna
egylet segélyezésére sem, kivéve talán a tanulmá
nyi alapot, m e l y ^ tornaegyletével némileg rokon 
czélokat követ. Ámde épen a tanaimányi alapra 
haramiának és várnak, a tanügynek folyamatban 
levő rendezése folytán, oly súlyos terhek, hogy 
még a már fenálló intézeteknek a jelen kor kívá
nalmai színvonalán leendő fentartására sem leend 
— az államtól igénybe veendő tetemes segélyezés 
nélkül képesítve. Ily körülmények közt nem 
kétlem, megnyugvással fogadandjá a tornaegylet 
abbeli kijelentésemet, hogy addig, mig a tanulmá
nyi alap hivatásszerű kötelezettségeinek is egye
dül állami segély által megerősödve felelhet meg, 
a tornaegylet czéljainak ezen alap segedelmével 
előmozdítása azon igények és óhajok egyikét képezi, 
melyek teljesülése jobb időkre marad fentartva." 

Csak azért hoztam fel a t. cultuszmiszter úr 
ezen válaszleiratát, hogy ez által is megvilágosit-
tam a helyzetet. At . cultusminiszter úr nem szorult 
arra, hogy érzelmeinek más legyen tolmácsa, an
nál kevésbbé arra, hogy azt én teljesítsem ; azon
ban nem fojthatom el abbeli meggyőződésem 
kijelentését, miszerint az igen t. cultuszminiszter 
úr ezen válaszleiratot bizonynyal fájó szívvel irta 
alá: mert jól ismeri hazánkban a tornaegyletek
nek ugy honvédelmi, mint nevelési s más tekin
tetben is hasznos és szükséges voltát, és mert lel
kén fekszik, mint talán közülünk senkinek jobban, 
a népnevelés ügyének minden ága. 

Tudnék én, t. ház, fölolvasásokat tartani más 
minisztériumoknak is ezzel hasonló rendeleteiből. 
Azonban ez alkalommal nem kívánom a t. ház 
figyelmét fárasztani. 

A mi a közlekedési minisztérium költség
vetését illeti, az sem áll kedvezőbben, mint 
a cultuszminiszteriumnak az oktatási és vallá
sos czélokra vonatkozó költségvetése. 1854-től 
1861-ig a hazai országutak fentartására fordított 
költség évről évre emelkedőben volt, és csaknem 
egész 3 millióra növekedett; azonban 1861-től 
kezdve folyvást apadásnak indult az, és jelenleg 
már az egy millió forint alatt áll .• holott ha 
hazánk legszigoruabb igényeit veszszük is te
kintetbe, az utak legalább 3 milliót igényelnének. 
De még ezen összegnél sem lehetne megálla-
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podnunk és legalább 6 millióig kellene ezen össze
get felvinnünk, mivel szakértők kiszámítása sze
rint .legalább ennyi szükséges a hazánkban lévő 
országutak fentartására és a hiányzók kiépítésére. 
A vizek szabályozásáról nem szólok és nem a vas
utak- és csatornákról, melyek kiépittetéséré leg
közelebb 60 milliónyi kölcsön szavaztatott meg. 
Hogy országutaink 1861 óta oly feltűnően alá-
sülyedtek, ennek legfőbb oka a pénzhiányban 
keresendő. (Egy szó a jobb oldalon: Nem áll!) Meg
várom annak bebizonyítását, hogy mi áll tehát ?. 
Igenis, a pénzhiányban keresendő ezen ok. mi- ; 
vei az utak fentartására és kiépítésére szükséges 
anyagok árát az olasz- és csehországi harczme-
zők elnyelték. 

Szólhatnék még a többi minisztériumok költ
ségvetéseinek ide vonatkozó részéről is; azonban 
időnyerés tekintetéből mellőzni kívánom azokat; 
csupán a t. honvédelmi miniszter úrét fognám még 
megemlíteni, ha nem kellene óvakodnom egy bi
zonyára neki is fájó hur megpenditésétől, t. i. hogy 
nincs hadseregünk, tehát e tekintetben nincs is 
költségvetése. Azonban van mégis. t. képviselő
ház, két nemzeti intézet, mely a honvédelmi ügy
gyei és a honvédelmi rendszerrel együtt hangosan 
és epedve kiált hozzá segélyért : az egyik a kór
házzá átalakított Ludovicea akadémia, mely 18 
év óta gúnyoltatik magyar katonai nevelő in
tézetnek (Helyeslés a bal oldalon) és mely egy mil
lió 600,000 frtot tevő alapítványa mellett sem 
lesz képes a honvédelem érdekeinek és a haza 
igénveinek megfelelni: továbbá a magyar királyi 
testőrség intézete, mely a jövő évi katonai sche-
matismusba már felvétetett ugyan, honnan 18 év 
óta száműzve volt, azonban ezen nevezetes meg
jegyzéssel: „Errichtet im Jahre 1867." (Derültség.) 
A boldog emlékű Maria Terézia kegyeletes intéz
kedése és a nemzet áldozatkészsége ezen megjegy
zéssel, ekkép lőn a históriából, legalább a katonai 
schematismus szerint, kitörülve. Ezen testsőrség áll 
jelenleg egy kapitányból és 4 törzstisztből, össze
sen öt tagból! Nem kétlem, hogy ő felsége ezen 
testőrsereget, s azzal kapcsolatban levő intézetet 
visszaállítani szándékozik, különben az nem nyerte 
volna vissza régi helyét, legalább a katonai schema-
tismusban. Nem kétlem azt se, hogy honvédelmi 
miniszter úr ezen két katonai intézetet is felveszi 
a jövő évi költségvetésbe, igen természetesen a kö
zösügyi költségekből reánk eső részbe leendő be
számítással; dehogy a meglevő alapitványon kivül 
nagyobb dotatiokban részesíthetné ezen intézeteket, 
olyanokban, melyek a honvédelmi rendszernek és a 
haza igényeinek megfelelnének, ezt legyen szabad 
egyelőre kétségbe vonnom. 

Tömérdek más statistikai adattal szolgálhat
nék még annak bebizonyítására, t. ház, hogy szegé

nyek vagyunk, hogy erőtlenekké levénk; de miért 
mutogassak olyan dolgokat, melyeket a t. házban 
mindenki, az országban pedig minden gondolkozó 
ember érez, ismer és tud? Ne adja Isten, hogy be
következzék — félek pedig, hogy be fog következ
ni — hogy midőn a jövő évi költségvetés ezen ház
ban tárgyalás alákerül, és midőn egyik vagy másik 
tételt, akár a honvédelem, kereskedés , akár a ne
velés, közgazdaság, vagy igazságügy érdekéből a 
tervezetben foglalt tételnél feljebb emelni óhajta
nánk, e rideg ellenvetéssel fogunk találkozni: nem 
lehet, mert a közös ügyekre fordítandó és állam
adóssági összegek minden tovább terjeszkedést 
tiltanak. (Mozgás.) 

Bocsánatot kérek a tisztelt miniszter uraktól, 
hogy talán sebeket érintettem, melyek, tudom, ná-
lok is, nálunk is, folytonosan fájnak, folytonosan 
véreznek; de a sebek betakargatásával nem gyó
gyítjuk azokat. (Helyeslés.) Meg kell mérnünk a 
sebek mélységét, meg kell vizsgálnunk azok alak-

ját, és csak akkor nyúlhatunk a sebek gyökeres 
orvoslásához. (Helyeslés.) 

Hisz a t. miniszter urak sem érezhetik mago
kat rózsás ágyakon, (Derültség) midőn látják, hogy 
mielőtt a tárczájok részére legszigorúbban kiszámí
tott összeg, és a haza igényeinek megfelelő szük
séglet csak részben is biztosíttatott volna, már 
eleve oly intézkedések történtek a közös ügyekre 
fordítandó költség elfogadásával és az államadós
ságoknak elvállalásával, melyek a miniszter urak 
tárczái részére szükséges előleges biztosítást már 
eleve lehetetlenné teszik. (Helyeslís.) Azonban meg
lehet, hogv a t. miniszter urak biztosítva és igy 
meg vannak nyugtatva e tekintetben. Ám akkor 
kérjük, oszszák meg velünk ezen megnyugtató ér
zést . terjeszszék elénk a jövő évi költségvetést, 
mutassák ki ezen hazának jövedelmi forrásait; és 
ha mi ezekből megnyugvást fogunk meríthetni : 
biztosithatjuk a t. minisztériumot és a túlsó oldalt, 
hogy mi az államadósságok megszavazásánál bi-

I zonynyal nem leszünk fösvények. 
Tisztelt képviselőház ! Minden családban anya

gi és gyakran erkölcsi bukást idéz elő, midőn a 
gyermekek nem ösmerve a szülők csekély anyagi 
állapotát, nagy vagyonhoz mérve teszik költe-
kezésöket. í g y van ez egy ország háztartásában 
is. Azért nem szabad, t. képviselőház ! a nemze
tet egy pillanatig is illúzióban tartanunk, nem sza
bad biztatnunk a nemzetet, hogy majdan kifejtvén 
erejét, virágzásba hozván gazdaságát, kereskedé
sét, igazán elviselhetőkké lesznek a jelenleg elvisel-
hetleneknek látszó terhek. (Helyeslés.) 

Nem szükséges a tisztelt házat arra figyel
meztetnem, hogy az ilyen biztosításokban való 

. csalatkozások minő különféle, de mindenesetre 
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szomorú következéseket szoktak szülni, melyeknek, 
ha bármelyike állana is elő, elég arra, hogy ha
zánk szebb jövőjében vetett hitünk megrendüljön, 
hogy ne mondjam, összedőljön. 

Én, t. ház, az államadósságok egy részének 
elvállalásánál nem csak a kötelesség, hanem még 
a méltányosság méi'tékén is tul, a lehető legszél
ső vonalig hajlandó vagyok elmenni; de a 
méltányosság ezen érzülete nem vihet ben
nünket annyira, hogy ugy tegyünk, mint azon 
családapa, ki vagyonának egész jövedelmét, szom
szédja nejének lába elé teszi, sőt annak kedveért 
még a tőke értékét is csökkenti, mig odahaza a 
kialudt tűzhelynél mezítlábas gyermekek, kenyér 
és nevelés után esengve, borulnak a kesergő édes 
anya kebelére. {Elénk helyeslés a bal oldalon.) 

Eötvös József b. vallás és közoktatás 
Ügyi m i n i s z t e r : Nem volt szándékom e vitában 
részt venni, főkép az átalános vitában nem; mi
után azonban t. barátom épen most végzett beszé
dében kegyes volt általam sok év előtt elmondott 
szavakra hivatkozni, mintegy felhíva érzem maga
mat a nyilatkozásra: annyival inkább, mennyivel 
inkább át vagyok hatva az előttünk fekvő kér-
késnek fontosságától, mennyivel inkább érzem 
azon roppant felelősséget , melyet mindannyian 
magunkra vállalunk, kik ezen kérdésben nyilat
kozva, annak akár egy, akár más módon elhatá
rozására befolyunk : mert ugy vagyok meggyő
ződve, hogy ezen kérdés megoldásától függ hazánk 
jövője, legalább hosszabb időre; és mert épen 
azért polgári jogaim legbecsesbjének tartom azt, 
hogy e fontos ügyben nyilatkozván, előadhassam 
azon okokat is, melyek engem arra birnak, hogy 
e törvényjavaslatot, mint tárgyalási alapot, elfogad
jam, és elveit magaméinak valljam. 

Előttem szólott igen t. képviselőtársunk em
iitette hazánk sokféle szükségeit, és azon aránylag 
csekély eszközöket, melyekkel azoknak fedezésére 
rendelkezünk. Azt hiszem, ezekre nézve senki sem 
fog neki ellenmondani. Egyiránt meg vagyunk 
győződve, hogy ha a birodalom államadósságainak 
fedezésére azon évi járulékot elfogadjuk, melyet a 
törvény ajánl, egy nagy, egy igen súlyos terhet 
vállalunk magunkra. Tudjuk, hogy ezen tehernek 
elvállalása kétségkívül akadályoztatni fog hala
dásunkban, és épen miatta sokról, a mit egyiránt 
buzgón óhajtunk, le kell mondanunk, ha csak egy 
időre is, azért, mert a kellő pénzforrások jelenleg 
hiányzanak, s azért osztozom azok nézetében, kik 
azt hiszik, hogy főkép jelen helyzetünkben, a te
her elvállalásánál tőlünk a legnagyobb óvatosság 
kivántatik. 

De, hogy ezt tegyük, nem elegendő, ha csak 
az elvállalandó teher nagyságát és azon érdekeket 
veszszük tekintetbe. melyeknek kielégítésében e 

teher elvállalása által akadályoztatunk; de szük
séges , hogy még azon kérdés iránt is tisztába 
jöjjünk : vajon maga a tehernek elvállalása meny
nyiben szükséges saját érdekünkben? és azon ér
dekek, melyek a súlyos teher elvállalására birnak, 
nem sürgetőbbek-e azoknál, melyek e teher 
elvállalása által háttérbe szoríttatnak ? {Helyeslés a 
jobb oldalon.) 

E kérdés az, melynek megoldásától határoza
tainknak függni kell: mert ha a teher elvállalása 
nem szükséges, ha az legfontosabb érdekeink felál
dozása nélkül elkerülhető, akkor ezen teher elvál
lalására nekünk jogunk sincs. (Helyeslés a bal 
oldalon.) í g y állítván fel a kérdést, nem tartom 
elégségesnek, hogy csak épen a kérdést magát és 
az egyes, vele legközelebb összefüggésben álló tár
gyat vegyük tekintetbe; hanem hogy az ut iránt, 
a melyet ^követnünk kell , eligazodjunk, szük
ségesnek találom, hogy egész helyzetünkre terjesz-
szük ki figyelmünket. 

S mit találunk abban'? I elfogásom szerint hely
zetünkben két dolog van, a mely váítozhatlan, s 
melyet épen azért kiindulási pontképen kell elfog
adni : az első azon viszony, mely az ország- és a feje
delem között létezik; a második tényleges állásunk. 

Azon viszonyt, mely az ország és fejedelme 
közt létezik, egyaránt felbonthatatlannak ismerjük 
valamennyien, s így ennek megváltoztatása bizo
nyosan senkinek nem lehet szándokában. 

A dolgoknak tényleges állását megváltoz
tatni nem áll hatalmunkban. (Jobb felöl: Ugy 
van!) És ha a dolgoknak tényleges állását te
kintjük : akkor meggyőződünk, hogy először 
Eui'ópának jelen állása nem olyan, mely mel
lett biztosan számithatnánk békére, mely mel
lett nagy convulsioktól biztositva érezhetnők 
magunkat; meggyőződünk másodszor, hogy ge
ográfiai helyzetünk olyan, melynek következé
sében bármi nagyobb átalakulás történjébEuró-
pában, ennél hazánk semleges nem maradhat; 
meggyőződünk harmadszor, hogy a jogeszméknek 
teljes fölzavarása mellett, mely Európa politikájá
ban irányadó, minden állam s minden ország nem 
históriai jogának alapjára, hanem csak tényleges 
hatalmára támaszkodhatik; meggyőződünk ne
gyedszer, hogy Európában kevés kivétellel csak 
nagy államok léteznek, melyek nagy nemzetisé
gekre alapíttattak ; meggyőződünk végre , hogy 
Magyarország , bármennyire kikerekitett ha
tárokkal bírjon is egyfelől és bármennyire egy 
érzet és hazafiság lelkesítse minden polgárait, ki
terjedésre és számra nézve nem elég hatalmas, 
hogy ezen országra nézve kivánatosnak, sőt szük
ségesnek ne kellene tartani azt, hogy biztos és 
állandó szövetségről gondoskodjék, melyre egy 
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nagyobb európai összeütközés esetében biztosan 
számíthat. 

Azon összeköttetésnek, mely Magyarország 
és a fejedelem közt létezik, és a melyet felbonthat
lannak tartunk, szükséges következése az, hogy 
felbonthatlannak kell tartanunk azon összekötte
tést is, melyben ő felsége lajtántuli országaival 
állunk; s a dolgok tényleges állásából meggyőző
dünk, hogy Európának jelen helyzetében ezen 
összeköttetés reánk nézve nem csak nem káros, ha
nem valósággal előnyös is. (Helyeslés.) És ebből vi
lágosan az következik: hogy azon állás, melyet azon 
politikai egész, mely a magyar birodalomból és ő fel
sége többi országaiból a közös védelemre alakult, 
hogy azon állás, melyet a birodalom Európában 
elfoglal, reánk nézve közönyös nem lehet; és hogy 
fontosabb érdekünk alig gondolható, mint az, hogy 
azon felbonthatatlan viszony, mely köztünk és ő 
felsége többi országai közt létezik, az igazság alap
jára fektetve biztos és olyan legyen, mely mindkét 
részt kieíégiti. Mert ha egy részről felbonthatlannak 
tartjuk ezen összeköttetést, melyben ő felségének 
lajtántuli országaival állunk ; ha ezen összekötte
tés létezése reánk nézve lehetetlenné teszi, hogy bár
mily eseményeknél másszövetségre támaszkodjunk; 
ha ezen összeköttetés fentartására áldozatokat, 
nagy áldozatokat hozunk, és azon ügyekre, melyek 
hazánkat és a birodalom lajtántuli országait közö
sen érdeklik, befolyást és pedig tetemes befolyást 
biztosítottunk magunknak: akkor az öszbirodalom-
nak állása reánk nézve közönyös nem lehet,; akkor 
az, hogy e birodalom feladatának megfeleljen, 
hogv az mint erős és híitalmas állam álljon fen 
Európa más nagy államai közt. reánk nézve nem 
idegen érdek, hanem a szó legszorosabb értelmé
ben saját érdekünk. (Elénkhelyeslés a jolb oldalon.) 
Ha pedig ez áll, tisztelt ház —• engedelmet kérek, 
ha tán doctrinair módon szólok, már 30 év előtt 
is szememre hányták ezt nekem, s e hiba utoljára 
egyike azon hibáknak, melyek a korral nem ja
vulnak — (Halljuk! halljuk!) ha az áll, hogy az 
öszbirodalomnak, azon birodalomnak, mely a ma
gyar birodalomból és a lajtántuli tartományokból 
álló államok összegéből alakult, ha e birodalom
nak európai állása és hatalma reánk nézve fon
tos : abból szoros logikával az következik, hogy 
minden oly kérdésnél, mely nem csak minket, 
hanem a birodalom lajtántuli részeit is érdekli, sőt 
az öszbirodalom állására befolyást gyakorol, nem 
csak azon befolyást kell venni tekintetbe, melyet 
a kérdéseknek egy vagy más módon elhatározása 
hazánkra gyakorolna , hanem tekintetbe kell 
venni azon befolyást is, melyet ily határozataink 
a lajtántuli részekre, sőt egy egész birodalom ál
lására gyakorolnának. És a kérdés, mely előttünk 
fekszik, kétségen kivül ezek közé tartozik. 

Ismétlem, én az ajánlott évi járuléknak elfo
gadását Magyarország részéró'l a legnagyobb ál
dozatnak tartom, melyre képesek vagyunk. Senki 
nem fájlalhatja nálamnál inkább, hogy ezen áldo
zat miatt sok oly javítások eszközlésére képtele
nekké válunk, melyeket egyaránt kivánatosaknak, 
sőt szükségeseknek ismerünk, s melyeket most ké
sőbbre kell halasztanunk. Meg vagyok győződve 
arról is, hogy szigorúan és tisztán a jogot véve 
föl, ezen terheknek elvállalására kötelesek nem 
volnánk. 

De, t. ház, méltóztassék visszagondolni az ál
lamadósságok felett folytatott egész tárgyalásaink
ra 1861-től kezdve, midőn a magyar törvényho
zás először késznek nyilatkozott részi venni azon 
súlyos terhekben, melyek a monarchiának másik 
felére nehezednek, utolsó nyilatkozatainkig. 

Soha a törvényhozás a tehernek elfogadását, 
mint kötelességet, nem ismerte el ; soha nem kétke
dett azon, hogy nagy terheket vállal magára; és 

\ ha ezen teher elvállalására mégis késznek nvilat-
j kozott, ezt, mint világosan kimondta, csak azért 
I tévé, hogy a birodalomnak túlsó része azon súlyos 
: terhek alatt össze ne roskadjon, melyeket egy ro-
j szül intézett kormányrendszer reája nehezített, és 
: hogy annak következtében a mi és az őjóllétök e gy-
, iránt ne szenvedjen. Magára vállalta ezen terheket : 
j nem, mert magát arra kötelesnek érezé, nem má-
' sok kedvéért, de, mert ezt saját érdekünkben szük

ségesnek tartotta; és kérdem, ha mellőzve a poli
tikai szempontot, csak azon szoros összeköttetést 
tekintjük is, melyben financiális és átalában minden 
nemzetgazdasági viszonyunk a birodalom lajtántuli 
részének financiális és nemzetgazdasági viszonyai
val állnak : tagadhatjuk-e, hogy ezen tehernek el
vállalása most is épen saját legfontosabb érdekeink 
tekintetéből válik szükségessé ? 

Méltóztassék meggondolni, mily következé
seket szülne, kizárólag hazánk jóllétét véve tekin
tetbe, ha országgyűlésünk oly valamit határozna 
el, mi által a lajtántuli országos összes pénzviszo
nyai átalános convulsion mennének keresztül'? A 
járulék, melynek elvállalása kivántatik, nagy és 

| súlyos; de bármi nagy a teher, kiszámítható, és áldo-
I zatunkat számokban kifejezhetjük. De a ki azon kö

vetkezéseket tudná kiszámítani, melyeket ily pénz-
; convulsio épen Magyarország anyagijóllétére elő

idézne, ki azon károkat számokban ki tudná fe-
; jezni, melyeket nemcsak a lajtántuli országokra, de 

hazánkra is, egy állambanqueroutenak kimon-
i dása maga után vonna: oly számoló nem létezik. 

És azért erős meggyőződésem, hogy bár mi 
í nagyok legyenek is az áldozatok, melyeket, az 
| ajánlott járulékot elfogadva, magunkra vállalunk; 
1 bár mily fontosak legyenek azon javítások, melye-
I ket ezen járulék elvállalása miatt későbbre kell ha-
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lasztanunk : csak azt teszszük, mit tőlünk saját ér
dekünk kivan, mit épen saját érdekünkben szük
ségesnek tar tunk, hogy a birodalom pénzbeli vi
szonyainak felbontását elhárítva, hazánkat meg
óvjuk azon következésektől, melyek ebből reá ha
rám olnának. 

Nem tartom szükségesnek, hogy azon statis-
tikai adatok czáfolására, melyeket az előttem szóló 
felhozott, más statistikai adatokkal álljak elő. 
Hiszen mivel ezen statistikai adatok csak azt iga
zolják, hogy országunk helyzete a jelen pillanat
ban igen szegény, minden statistikai adat, melyet 
felhozhatnék, csakugyan azt fogná igazolni. Sze
génységünk fokára nézve lehetnek különböző 
vélemények; a szegénységnek létezését nem fogja 
tagadni senki, ugy mint azt sem, hogy hazánk 
épen azon rendszer következésében sülyedett eny-
nyire, melyen az utolsó 18 év alatt átmentünk. 

De ha elismerem is, és, meg vagyok győződve, 
hogy financiális tekintetben igen szomorú helyzet
ben vagyunk, jelenleg nem osztozhatom azoknak 
nézetében,kik azt hiszik,hogyha a kormány és azok, 
a kik vele e részben egyet értenek, jövőre nézve 
reményekkel kecsegtetik magokat, puszta ábrándok 
után indulnak. A föld, t. ház. melyen Magyarország 

áll, ugyanaz marad : kiterjedése nem lesz nagyobb -
a nép szintén az marad : nem leszünk számosabbak. 
Csak egy uj tényező jön hozzá : azon tényező, 
mely kis, kopár , rósz éghajlat alatt fekvő szige
tekből a világ első birodalmát alkotta; (Elénk tet
szés és helyeslés) azon hatalom, mely az Atlanti 
oczeánon tul a jövő legóriásibb államát alkotja; 
azon hatalom, mely a svajczi sziklák között vi
rágzó népet állított elő; azon hatalom, mely a 
tengertől el birta sajátítani tulajdon hazáját: a sza
badság ! (Fölkiáltások a balon: Hol van ? Zajos he
lyeslés és taps a jobb oldalon) É s , t. ház, hogy 
azon terhet, melyet, midőn lánczokat viseltünk, alig 
bír tunk. ha lánczaink nem lesznek, nem birjuk 
elviselni, (Zajos tetszés a jobb oldalon.) a ki nekem 
ezt mondja; hogy nem nyervén semmi ujat, nem 
találván uj arany aknákra, csak a szabadságot biz-
tositván magunknak, (Zaj. Fölkiáltások balfelöl: 
Hol van f Élénk helyeslés a jobb oldalon) ak inekem 
azt mondja, hogy ez által előnyt nem nyertünk : 
annak azt fogom felelni, hogy a költő ő és nem én, 
mert az egész világtörténet mellettem tanúskodik. 
(Zajos tetszés, éljenzés és taps a középen) 

E l n ö k : Hétfőn folytatjuk a tárgyalást. 
Az ülés végződik d. u. 1 °/4 órakor. 

CLXXXIY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. deczember 9-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: Bemutatfatnak : PulszkyFerencz j elentése az Edelspaeherféle éremgyüjteményró'l ; a brassói ipar- és keresked. 
kamra kérvénye a hadsereg hazai felszerelése iránt; Tassy Józsefé 1848/9-beli kárai pótlása iránt ; Weisz János panasza az első ma
gyar sóáruló társaság ellen. Szavazás a pénzügyi bizottság tagjaira. Csiky Sándor interpellálja a kormányt az ujonezozás előkészí
tése iránt, mire a kormány felel. Az államadóssági törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy \ 
Gyula gr., Eötvös József b., Lónyay Menyhért, Mikó j 
Imre gr., Wenckheim Béla b. \ 

Az ülés kezdődik d. e. 10 '/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét a tegnapelőtti jegyző úr fogja vezetni, 
a szólani kívánók neveit szintén a tegnapelőtti 
jegyző urak fogják jegyezni. A múlt ülés jegyző
könyve fog hitelesíttetni. 

" Horvá th LajOS j e g y z ő (olvassa a deczem
ber 7-én tartott ülés jegyzökönyvét) 

E l n ö k : Pulszky Ferencz úr az Edelspacher
féle éremgyüjtemény tárgyában jelentését beadta. 
Nem tudom, hogyan méltóztatik a t. ház e felől in
tézkedni. Eredetileg a kérvényi bizottság tárgyalta 
ez ügyet. Oda tétessék-e át, vagy pedig tárgyalási 
napot tüz ki a ház ? 

P u l s z k y FerenCZ: T. ház ! Miután az ügy 
a kérvényi bizottság utján került hozzám, azt 
tartom, a kérvényi bizottsághoz kell visszatenni; 
de a dolog fontossága miatt fel lehetne szólítani, 
hogy figyelemmel legyen iránta. 

B ó n i s S á m u e l : Szerintem nem azt kell ha
tározni, mert ilyesmit határozni nem lehet: a kér-
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vényi bizottságnak minden tárgy iránt figyelemmel 
kell lenni; hanem talán figyelmeztetni lehetne a 
kérvényi bizottságot, hogy előleg vegye föl. (IIs-
tyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva ugy tétetik át Pulszky 
Ferenez jelentése a kérvényi bizottsághoz, hogy az 
soron kivül és minél hamarabb adja be róla véle
ményes jelentését. 

Brassó város ipar- és kereskedelmi kamarája 
a hadsereg felszerelését a hazai iparosok által kéri 
eszközöltetni. 

Tassy József, bács-bodrogmegyei Ada mező
város lakosa és 1848—9 évi város birája, a jószá
gán és vagyonán 1848/9-ben okozott károkat pó
toltatni kéri. 

Weisz János szatmári lakos az első magyar 
sóáruló társaság által az ország tetemes kárára űzött 
visszaéléseket és zsarolásokat, valamint ezen tár
saság által ellene elkövetett szerződésszegés és ká
rosítás megtérítését tárgyazó iratát figyelembe 
vétetni és kellő intézkedést kér tétetni. 

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz tétet
nek át. 

A pénzügyi bizottság megválasztása levén 
napirenden, méltóztassanak szavazataikat beadni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (fölolvassa a képvi
selők névsorát, kik szavazati jegyeiket beadják.) 

E l n ö k : A szavazatok összefognak számíttat
ni s annak idejében az eredmény ki fog hirdet
tetni. 

Csiky képviselő úr interpellatiot kivan intézni 
a miniszterelnök úrhoz. 

Csiky Sándor: T. ház! A miniszterelnök 
s egyszersmind honvédelmi miniszter úrhoz bátor 
vagyok egy kérdést intézni. (Halljuk! Halljuk!) 

Az időszaki sajtó tudósításaiból köztudomású 
dolog, hogy honvédelmi miniszter úr a törvény
hatóságokhoz oly rendeletet küldött, melynek 
erejénél fogva a következő 1868. évi ujonczozásra 
az összeírásokat, egyszersmind az ezzel járó elő
készületeknek megtételét megrendelte. Én azon 
törvényből, a mely jelen évben hozatott, jelesen a 
67-diki országgyűlésnek 9-dik törvényéből ugy tu
dom, hogy a 48 ezer ujoncz megszavazása kizárólag 
és egyedül a 6 7-ik évre történt, abban a tekintetben 
pedig hogy a kormány az 1868-diki ujonczozás 
érdemében rendelkezéseket tehessen, ujabb meg
határozás a törvény részéről nem adatott. Ez ok
ból kérem és kérdem a miniszter urat, méltóztassék 
felvilágosítást adni, micsoda jogalapon s micsoda 
felhatalmazásnál fogva rendelte meg a megyékben 
azon ujonczoknak összeírását, a mely ujonczok 
még ekkoráig a törvényhozás által megszavazva 
nincsenek, s hogy fognak-e adatni vagy megsza
vaztatni, még a jövő" dolga? 

KÉPV. H. NÍPLÓ. 1865/,. v. 
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E kérdésemet írásban is bátor vagyok benyúj
tani. (Felkiáltások : Föl kell olvasni!) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az inter
pellatiot :) 

„Minden népek és nemzetek csak addig s 
azon esetben tekintethetnek szerintem önálló, füg
getlen állami élet kellékeivel bírni, a mig, s a med
dig kormányzati elidegenithetlen joguknál fogva, 
mind pénzökkel mind verőkkel, minden idegen 
befolyás nélkül korlátlanul, saját nemzeti érdekök 
szerint szabadon rendelkezhetnek. Hazánkban a kö
zösügyes törvénynek a többség általi elfogadásá
val, fájdalom, ezen őseink által vérözön áldozatá
val is sértetlenül fentartott közjog megesorbittatott; 
de még a folyó évi 12-ik t. ez. 12. és 13-ik §-ban 
is fentartatott a hadügyre nézve annyi, hogy a ma
gyar nemzeti hadseregnek időnkinti kiegészitését 
és az ujonczok megajánlása jogát, a megajánlás 
feltételeivel ós a szolgálati idő meghatározásával, 
ugy szintén a védelmi rendszer megállapításával 
vagy átalakításával együtt, a magyar országgyűlés 
beleegyezésétől és elhatározásától függőnek jelen
tette ki. Ezen jogalapon ajánlott a magyar törvény
hozás a folyó évben a 9-ik t. czikkben meghatáro
zott feltételek alatt 48 ezer ujonezokat meg ; ámde 
ezen ujonczajánlás a jelen évnél továbbra épen 
nem terjesztetett általa ki, se ennek a jövő 1868. 
évre is történendő kiterjesztésére a kormányt meg 
nem hatalmazta soha. Hogyan s mi alapon történ
hetett tehát ennek ellenére az, hogy ezen, a magyar 
hazatörvényhozásánál nyíltan s határozottan fentar
tott nemzeti jog sérelmével honvédelmi miniszterel
nök úr a megyei törvényhatóságokhoz, nevezetesen 
az időszaki sajtó tudósításai szerint Szatmár, Győr, 
a horvátországi s alkalmasint több megyékhez is a 
18 5 2 Vet 7 sz- a^att oly tartalmú kormányrendeleteket 
küldött, a melyek szerint érintett törvényhatósá
gok a jövő 1868. évi ujunczállitás czéljábőlaz illető 
hadkötelezettségi összeírások s előkészületek meg
tételére köteleztetnek a nélkül, hogy ez érdemben 
a törvényhozástól meghatalmazást nyert volna, és 
így van-e akarata a magyar országgyűlésnek a 
jövő évben is ezen egyik legterhesebb véradó áldo
zatát újra meghozni vagy sem, ugyan azon törvény
hozástól irányt adó utasítással birna. Ezen kér
désre nézve tehát miniszterelnök, egyszersmind 
honvédelmi országlár úrtól, tájékozásomul szolgá
landó felvilágosítandó feleletet tiszteletteljesen ké
rek." 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház ! Ha jelenleg itt kezemnél volna azon rendelet, 
melynek kibocsátása miatt méltóztatott kérdést 
intézni a tisztelt képviselő úr, rögtön válaszolnék 
rá. De mivel nincs i t t , s én kénytelen vagyok 
azon rendelet szövegét felolvasni, hogy állításai egy 
részét megczáfolhassam, holnap leszek szerencsés a 
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hozzám intézett interpellatiora válaszolni. Arról 
azonban addig is biztosítom a tisztelt képviselő 
urat, hogy ama rendeletben a nemzet független
ségének veszélyeztetését egyátalában senki sem 
fogja találni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Napirenden van az államadósságok 
után elvállandó évijárulékról szóló törvényjavas
lat tárgyalásának folytatása. 

Radics Ákos jegyző: Hunfalvy Pál! 
Madarász Józse f : A házirendre hivatkozva 

szabad legyen figyelmeztetnem a tisztelt házat, 
hogy az eddigi gyakorlat szerint egymás után az 
ellenvéleményü szónokok következnek. Meglehet, 
nem jól, de ugy emlékszem, hogy ez az eddigi 
gyakorlat szerint így töstént. (Felkiáltások: A mi
nis ter soron kivül is szólhat!) Ha e rend áll, kér
ném, méltóztassék a következő szónokot az ellen
véleménynek közöl felszólitni. 

Elnök: A szólásra följegyzett képviselő urak 
közöl legutoljára Várady Grábor úr szólott, még 
pedig a törvényjavaslat ellen, mert az utána szólt 
cultusminiszter úr nem volt följegyezve, s mint 
miniszter nem is számitható; most tehát a törvény
javaslat mellett följegyzett szónokok közöl kell a 
sorban következőt felhíni: ez pedig Hunfalvy Pál 
úr. (Helyeslés.) 

H u n f a l v y P á l : T. képviselőház ! Mindnyá- j 
junk előtt mint egy eszménykép ugy lebeg Ma- j 
gyarországnak jólléte, hatalma, fejlettsége. Ez esz- i 
ménykép valósításán törekvő háromféle nézet fej- I 
lett ki itt, mióta tanácskozunk e házban. Az előt
tünk lévő törvényjavaslatra nézve is e nézetek sze
rint alakultak és alakulnak a vélemények. A 
szélső balnak nézete azt vallja, hogy Ma
gyarországnak kiegyezkedésre nincs szüksége 
(Ellenmondái a szélső bal oldalon). hogy a 
kiegyezkedés jogfeladással j á r ; azért ellenezte 
azt , és ellenzi folyvást a folyamatban levő 
kiegyezkedést, a melyben nagy veszedelmet 
lát, hogy többet ne mondjak. E nézetből, ugy 
látszik nekem, foly Madarász képviselő urnák 
indítványa is , mely szerint szavaztatni kel
lene az ország összes területén lakó adó-fizetőket, 
akarnak-e és mennyit elvállalni az osztrák állam
adósságokból. Ez indítvány, tekintve az előttünk 
lévő törvényjavaslat nagy fontosságát, nem csak 
természetesnek, de szükségesnek is látszanék, ha 
alkotmányos lehetetlenséget nem követelne. 

Ugyanis nem csak átalános alkotmányos el
vek szerint, hanem világos törvényeink szerint is, 
a képviselőháznak nincs joga a népre hivatkozni. 
Ez jus majestaticum reservatum, a melynél fogva 
csak ő felségének van joga az országgyűlésről a 
szavazókra hivatkozni. Es ő főlségének sincs joga 
ugy hivatkozni a szavazókra vagy választókra, 
hogy velők törvényt vagy határozatot szavasztas-

son: merfc a szavazók mindenütt csak választanak 
törvényhozókat, de sehol nem hoznak törvényeket. 

Miután tehát országunk világos törvénye, jele
sen az 1848-diki törvény IV. czikkének 5. §-a 
szerint, a képviselőháznak nincs joga magát elosz
latni és a választókra hivatkozni: tehát addig, mig 
mi képviselők vagyunk, kötelesek vagyunk ezen 
törvényjavaslatra is igennel vagy nemmel szavazni. 
A szélső balnak nézete szerint, mely az egyes
séget vagy kiegyezkedést nem helyeselheti, nem 
lehetne elfogadni ezen törvényjavaslatot, mely oly 
roppant terhet mér reánk. Es én szívesen szavaz
nék vele, ha azok nem ijesztenének vissza, kik 
hazánkon kivül hasonlóképen nem helyeslik ezen 
kiegyezkedést. És kik azok, kik hasonlóképen 
kárhoztatják ezen egyességet ? A kik Magyaror
szág önállását gyűlölik. Nem azért kárhoztatják 
ezek a kiegyezkedést, hogy jogfeladással jár, ha
nem inkább azért, hogy visszaszerezi a jogokat. 
De minthogy ezek épen olyan véleményben van
nak a kiegyezkedésre nézve, mint ezen oldal, azért 
én ez esetben sem szavazhatnék vele. 

A középső balnak nézete elejétől fogva az 
volt (Halljuk /), hogy nem kellett volna oly mohón 
neki menni a kiegyezkedésnek, hogy még várni 
is lehetett volna: mert azt állítja ezen nézet, hogy 
ha kevésbbé mutatjuk ki a minden áron kiegyez-
kedni akarást, tán kevésbbé súlyos feltételek alatt 
történhetik meg a kiegyezkedés, s ha még'vártunk 
volna, talán a közel jövendő oly viszonyokat fejt ki 
Európában, melyek közt Magyarország az 1848-iki 
törvényeket teljes épségokben szerezheti vissza. 

Ezen nézet is azt állítja, hogy akiegyezkedés 
ugv, a mint történt, rósz, esnem sokára mutatkozni 
is fognak káros következései az 
csak jóllétére, hanem jogaira nézve is 
felöl.) Azért jó eleve tiltakozik a felelősség ellen, 
mely őt nem érheti. (Fölkiáltás balf<löl: Ki tiltako
zik'?) És mivei az államadósságok után járó terhek 
elfogadása nem következik a pragmatica sanetio-
ból: már ezen terhek bármi részben való elfo
gadása i s , ezen nézet szerint, ama veszélyes kö
vetkezések egyike, a melyeket az elsietett egyez
kedéssel magunkra vonunk. Azonban én ugy va
gyok meggyoződve, mert láttam, tapasztaltam, 
mint mindnyájan láttuk és tapasztaltuk : hogy nem 
csak nem sietve, de nagy nehezen sikerült a ki
egyezkedés, és sikerült, a külső események nyomá
sa mellett is, egyedül ő felségének személyes elha
tározásánál fogva. El nem fogadni ezen alkalmat, 
annyi lett volna, mint a birodalom fölbomlására 
építem politikánkat. Ez pedig ellenkeznék nem csak 
a pragmatica santioval és feliratainkkal, hanem 
ellenkeznék saját valóságos érdekeinkkel is, me
lyek a történelmi fejlődés eredményei. Nekünk szö
vetségesre vagyon szükségünk. A pragmatica san-

országnak nem 
[Ugy van .'bal-



CLXXXIV. OESZÁGOS ÜLÉS (Décz. 9. 1867.) 347 

ctio határozza meg, kik szövetségeseink. A jövő 
történeteket nem tartjuk hatalmunkban, ez igaz; 
de annyi is igaz, hogy nem áll érdekünkben szö
vetségesünk gyöngülését óhajtani. Tökéletesen meg 
vagyok győződve, hogy a középső bal nézete nem 
építi politikáját a birodalom bomlására; ámde ar
ról is meg vagyok győződve, hogy semmiféle szó
noklat e házban nem birta volna elfojtani azon 
meggyőződést Európában, hogy csakugyan a bi
rodalom bomlására építjük politikai jövőnket , 
ha vissza találtuk volna utasítani a kedvező alkal
mat. És az abbeli európai közvélemény bizonyára 
nem kedvező a magyar korona érdekeinek: és ime 
ez lett volna első bizonyos káros: következése an
nak, ha nem egyezkedünk ki. De minthogy — mint 
mondám — a közép bal nézete szerint is a kie-
gyezkedés, ugy a mint történt, káros : azért, azt 
hiszem, nem is hajlandó az államadósságok után 
járó tehernek azon részét és oly részt elvállalni, a 
melyet épen az egyesség mutat szükségesnek. 

És előáll ezen nézet, és számokat kér arról, 
hogy mennyi a képességünk, és mit kell saját 
szükségeinkre fordítanunk, hogy azután a fölös
leggel segítsünk a lajtántuliakon. Pedig látni 
való, hogy ha igy akarnánk alkudozni, egyesség 
soha sem lenne köztünk és a lajtántuliak közt: 
mert mennyi a képességünk, azt többnyire a kény
telenség határozza meg; de meghatározza a sza
badság is, mint azt tegnapelőtt oly igen szépen 
hallottuk kifejezni. Szükségeink meg akkorák, 
hogy Nagybritannia összes jövedelmeiből sem ma
radna fölösleg; de szükségleteinket, mint mindenütt 
másutt, mint a gazdag angoloknál i s— a lehetőség 
fogja mérsékelni. Azt állítani, hogy előbb kellene 
reducálni az államadósságokat, és azután a redu-
cált maradékban osztozni vagy abban részt venni: 
oly állítás, mely elfeledi, hogy ha oly könnyen 
volna megtehető ezen reductio, megtették volna 
azt nálunk nélkül is, megtették volna 1865 előtt 
i s ; de ha megtették volna — azt hiszem — ma itt 
együtt nem tanácskoznánk. 

A harmadik nézet — az úgynevezett többség 
nézete — a kiegyezkedést tette feladatául, és a 
mennyiben rajta áll, ki is akarja vinni: az tehát 
az előttünk lévő törvényjavaslat elfogadására né
mileg erkölcsileg is kötelezve van. De ha elvállal
juk azon roppant nagy terhet, melyet ezen törvény
javaslat tőlünk követel, mivel fogja a többség né
zete magát igazolni az ország előtt, mivel a törté
nelem jövendő igazságos itélő széke előtt ? Igazolja 
magát és igazolhatja is magát a dolog kényszerű
ségével, mely elől nincs menekvés. „Quidquid 
delirant reges, plectuntur Achivi." Ez áll nem 
csak európai államokban, de áll Éjszak-Ameriká
ban is, áll a társadalmi fejlődés legalsó fokán 
tengődő népek közt i s : a királyok vagy főnökök 

vagy kormányok bűneiért a népek lakolnak. Két
ségbeejtő volna ez, ha szükségkép nem volna i g y : 
mert ez az állami társaságok erkölcsi alapja, mely
ből az alkotmányosság elve foly. Ez átaíános tör
vény alól Magyarország sincs kivéve. Akármelyiké 
győzött volna a két első nézetnek, a dolog kény
szerűsége elmozdíthatlanul ott állana előttünk. 

Akár mit tegyünk, akár megmaradjunk a régi 
állapotban, akár bizonytalan eseményekre építsünk, 
akár a fegyverre támaszkodjunk: mindenkor fizeini 
fognánk, de nem annyit, a mennyit elvállalunk, ha
nem annyit, a mennyit mások vetnek ki reánk. 
(Elénk helyeslés a középen.) A politikai bölcseség te-

| hát javasolta és javasolja, hogy bár nagy áron is, 
de magunk kezeibe vegyük az ügyet és egyen
lítsük ki az érdekeket. A többség nézete tehát ma
gát a dolog kényszerűségével igazolhatja. 

De igazolhatja magát még a közvéle
ménynyel is. Azt mondják : vox populi vox Dei, 
és ez által azt mondják, hogy a nép közvéleménye 
csalhatlan ; tehát istenítik a népet. Azonban mióta 
Istent tisztelnek az emberek, azóta bálvány istenek 
is vannak,és az igaz Isten tisztelői mellett bálvány 
imádókat is találunk mindenütt és mindenkor, (igaz!) 

A közvélemény is helyes vagy helytelen a sze
rint, a mint vagy a dolog- kényszerűsége után ítél, 
vagy azzal nem törődve saját képzelődése után ítél. 
De én ugy hiszem, hogy az országon belül és kivül 

I komolyan itélő közvélemény helyesli a többség 
j nézetét, (Ugy van! a középen) mert belátja, hogy 
! azután járva saját magunk gazdáivá leszünk; és 
\ ilyenekül egy bizonyosra és egy bizonytalanra 
építünk. Bizonyos minden esetre a meghatározott 
teher, melyet magunkra vállalunk; bizonytalan a 
képesség, melylyel a terhet elviselni fogjuk, de a 
melyet az akarat és szabadság fokoznak. Ellenben, 

| ha a középső bal nézete után jártunk volna, nem 
! lennénk még magunk gazdái és mégis csupa bi-
| zonytalanra épitenénk. Bizonytalan maradna a 
I teher, melyet egyszer a jövő fogna reánk róvni; de 
bizonytalanok lennének a körülmények is. melyek 
között egyszer mégis kell alkudoznunk, de a me
lyek nem alakulnának a mi akaratunk szerint. 
(Élénk helyeslés a jobb oldalon.) A többség nézete 
tehát a dolog kényszerűségére támaszkodva, és a he
lyesen Ítélni akaró közvélemény tanúság-tételére 
hivatkozva lép a történelem igazságosan itélő bí
rói széke elé és bizton reményli , hogy az egyszer 
felszóval ki fogja hirdetni, hogy az 1867-ki magyar 
törvényhozás helyesen fogta fel a viszonyokat, a 
a midőn, bár ezen áron is, a melyet tőlünk az előt
tünk fekvő törvényjavaslat kivan, igyekezett vég
rehajtani az egyességet. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Én pártolom a törvényjavaslatot és a részle
tes vita alapjául elfogadom. (Helyeslés a jobb ol
dalon.) 

4 4 * 
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JíiCOliCS Sándor: T . ház 1 Mielőtt az élőt-
tünk lévő törvényjavaslathoz hozzá szólanék, en
gedje a tisztelt ház , hogy némelyekre, mik itt a 
legközelebbi ülésben mondattak, észrevételeimet 
megtegyem. {Halljuk!) 

Az igen tisztelt cultusminiszter ú r , fényes 
beszédében elősorolván azt, hogy a béke állandó
sága bizonytalan; hogy Magyarország semleges 
nem maradhat; hogy a históriai jog nem respec-
táltatik; hogy csak nagy államok állhatnak fen; 
és hogy Magyarország bármiként legyenek is 
határai kikerekítve, nem lesz elég erős, hogy szövet
séges nélkül, kire támaszkodhatik, fentarthassa 
magát : mindezekből azt következteti, hogy ne
künk nem szabad felbontani a frigyet a biroda
lom többi országaival; hogy nekünk fen kell tar
tanunk a befolyást az ő dolgaikba, és hogy az 
államadósságokban akként kell részt vennünk, 
mint azt a törvényjavaslat kívánja. Mindenekelőtt 
ki kell jelentenem, hogy a frigy felbontását nem 
kívánja senki; de hogy a frigy tartós legyen és 
feladatának megfeleljen, szükséges, hogy az egyik 
szövetséges ne érezze magát a másik által minden 
lépten nyomon gátolva ereje szabad kifejtésében. 
Ha mind az helyes, a mit a tisztelt miniszter úr az 
európai helyzetről mondott; és magam is ugy va
gyok meggyőződve, hogy helyes: véleményem 
szerint nem az következik belőle, hogy azon be
folyás árnyékáért, melyet a birodalom többi or
szágai ügyeire gyakorlunk, el kell vállalnunk oly 
terhet, melyről eleve is tudjuk, hogy erőnket meg
haladja, és le kell mondanunk a pénzünk- és vérünk
ről szabad rendelkezés jogáról; de az következik, 
miszerint oda törekedjünk, hogy öszpontosithassuk 
egész erőnket; hogy felhasználhassuk az ország 
minden segédforrásait; hogy teli pénztárral és lel
kesült sereggel készen álljunk megvédeni a hazát 
bármily megtámadás ellen, és megvédeni a biro
dalom többi országait is, ha egyébként megvédve 
kívánnak lenni. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Azon eonvulsioról is szól a t. miniszter úr, 
mely a pénzvilágot érheti, ha hazánk a kivánt 
összeget el nem vállalja. Magyarország a convul-
sioért felelős soha sem lehet: mert ha ez elébb vagy 
utóbb elkerülhetlenül bekövetkezik — nem azért, 
mert Magyarország fizetni nem akar, de azért, mert 
az adósság a monarchia erejét túlhaladja — bizo
nyosan nem Magyarország lesz felelős érte, de 
azok, kik a népek elnyomására kötött kölcsönöket 
oly roppant magasságra hagyták felnőni. (Helyeslés 
a bal oldalon) 

Beszéde végén a tisztelt miniszter úr nagy 
költői elragadtatással egy szebb jövőt jósol a 
hazának, mert a föld és a nép ugyan nem vál
tozik, de a szabadság, ugy mint Helvetiában és az 
Egyesült államokban, csodákat mivelend. {Elénk 

helyeslés a bal oldalon.) Megvallom, sokkal gyar
lóbb fantáziám, mintsem párhuzamot vonhasson 
az 1867-iki Magyarország és ama boldog köztár
saságokszabadságaközt; és, fájdalom, sokkal pró
zaibb vagyok, mintsem lelkesülni tudjak azon kö
tött kezű szabadságért, mely a közösügyi törvény, 
a quota- és az államadóssági törvények kifolyása 
lesz. {Helyeslés a bal oldalon.) 

Báró Kemény Grábor t. képviselő úr múltkori 
beszédének nagyobb részéből azt lehetett követ
keztetni, hogy sokalja az elvállalásra ajánlott ösz-
szeget. Szólott hazánk szegénységéről, az adók
kal túlterheltségről, a gyakran ismétlődő aszályról 
fiat; később azonban mindnyájunk meglepetésére 
azt monda, hogy meggyőződése szerint körül
belül elbírjuk a 30 milliót. Minthogy azt mondja 
maga is, hogy körülbelül ebirjuk a terhet, csodá
lom , hogy nem kíváncsi tudni, vajon nem csak 
körülbelül, de valóban is elbirjuk-e, s nem szavazott 
Tisza Kálmán tisztelt barátom indítványára. 

Azt mondja továbbá a tisztelt képviselő úr, 
hogy tanulmányozta a dolgot, és minthogy Ma
gyarországnak 86,000,000 az évi bevétele, deficit 
nem is lesz. A 86 millióra nézve bátor vagyok a 
tisztelt képviselő ÚT tanulmányai alaposságát két
ségbe vonni. Magyarország jövedelme 1860-ban 
78 millió volt (az apróbb számokat mellőzöm), 
lS61-beu 69, 1862-ben 89,1863-ban 77, 1864-ben 
82 és lS65-ben 79 millió. S így, a közép számot 
véve, nem egészen 80 millió. És azon 6 millió hi
ánya, melyet a tisztelt képviselő úr a 80 millióhoz 
bőkezűen hozzáadott, fogja talán épen okozni és 
képezni azon deficitet, melylyel hazánk a leg és 
legkedvezőbb esetben isi 8 68-ban uj pénzügyi aerá-
ját inaugurálni fogja. 

Nehéz dolognak tartja továbbá a tisztelt kép
viselő úr, hogy a csak nyolcz hónap óta működő 
pénzügyminiszter úr minden, e tárgyra nézve fel
világosító adatokat oly rövid idő alatt előte
remtse. 

En sokkal jobb véleménynyel vagyok a tisz
telt pénzügyminiszter úr szakavatottsága iránt, 
mint a tisztelt képviselő úr, és meg vagyok arról 
győződve, hogy a tisztelt pénzügyminiszter úr nem 
is egy pár nap múlva, de még ma, de még ebben 
a perczben előadhatná az állam szükségletei és az 
ezeket fedező jövedelmek sorozatát, ha t. i. ezttenni 
akarná. {Nagy derültség. Halljuk! Halljuk!) Mert, 
megbocsásson a tisztelt képviselő ár, de ha neki 
alkalma volt tanulmányozni ez érdekes tárgyat, 
megállapítani, hogy 86 millió az ország jövedelme, 
arról meggyőződni, hogy a 30 milliónyi járulékot 
évenkint elbírjuk: azt hiszem, a t. pénzügymi
niszter urnák is volt alkalma ezen tanulmányokat 
még sokkal alaposabban megtenni. 
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Áttérek az előttünk fekvő törvényjavaslatra. 
(Halljuk!) 

Az államadósságok tárgyában előleges érte
kezés czéljából eljáró küldöttség figyelmét egy 
fődolog kerülte k i , mely, véleményem szerint, 
mindenekelőtt megvitatandó lett volna: az t. i., 
vajon az államadósságok összege olyan-e, melyet 
Magyarország és ő felsége többi országai elbirnak ? 
(Helyeslés a bal oldalon) 

Mert csak akkor, ha constatáltatott, hogy az 
államadósságok ezen összegek fizetése képességét 
felül nem múlják, csak akkor lehetne meghatá
rozni az összeget, melyet hazánk a többi orszá
gok terhei könnyítésére elvállalhat. 

Ugyanis önámitás volna , és ámitása annak, 
kin segíteni akarunk, oly teher megosztását Ígérni, 
melyről eleve biztosan tudjuk, hogy azt se 
együttvéve, se részekre osztva el nem bírjuk. 

És valóban kevesen lesznek, ugy hiszem, e ház
ban, kik azon megnyugtató hitben élnek,bogyaz ál
lamadósságok a monarchia erejét tul nem ha 
1 adják. 

Az évtizedek óta , évenkint folytonosan nö
vekvő deficitek világosan bizonyítják, hogy a 
meglévő adósságok kamatainak egy része mindig 
csak uj adóssággal volt fedezhető, bár az utolsó 
években az adófizetési képesség mindenütt a le
hetőségig, sőt ezentúl is meg valafeszítve. 

Magyarország és a többi országok mindig csak 
fizettek, fizettek, fizettek ; a deficit pedig nőttön nőtt. 

Nem frazis-e tehát, ha most azt mondjuk: az 
államadósságoknak reánk eső részét elvállaljuk, s 
ez által rajtatok segítünk ? Mintha bizony eddig is 
a reánk eső részt, erőnk tulcsigazásával is, nem 
fizettük volna! Fizettük biz azt, mint azt a többi 
országok fizették. Ajánlatunkkal nem uj erő jő 
segítségökre tehát, mely eddig terhelve nem volt, 
de azon erő, mely az övékkel együtt eddig is meg
tört a teher súlya alatt. Hogy pedig csupán az 
által könnyebülne terhük, mert most azt jogilag 
is elvállaljuk, mit eddig tényleg fizettünk, nem 
hiszem. (Helyeslés balfelöl.) 

Az előttünk fekvő törvényjavaslat azonban 
még nagyobb összeg elvállalását javalja, mint a me
lyet eddig fizeténk, bár az is igaz, hogy még 
ekkor is, a mi különben nekünk csekély vigaszt 
nyújthat, a többi országokon még mindig több 
teher marad, mint a mennyit ők elbirnak. 

De minthogy többet nem viselhet senki, mint 
a mennyi erejének megfelel: világos , hogy a bi-
ánylatotmind ők,mind mi kölcsönnel volnánk kény
telenek fedezni, és a különbség jövő és múlt közt 
csak az volna, hogy jövőben mind Magyaror
szágnak, mind a többi országoknak külön deficitjük 
lenne, és ennek fedezésére külön hajhásznának 
köíoBönt. 

Ily eljárásnak azonban bukás a vége. (Ugy 
van ! a bal oldalon.) 

Minden erőszakosabbb rázkódtatás kikerülése 
végett szükséges lett volna tehát — ha már az ál-
lamkiadásainakleszállitása az európai viszonyoknál 
fogva lehetlen — módokról gondoskodni, hogy 
az államadósságok ne mélyebben, de minden esetre 

[ azon mértékig szállíttassanak le, a melyen jövőben 
elviselhetők lesznek. 

Szerfeletti áldozatot senkitől sem kívánok: az 
állampapírok tulajdonosai is az ország fiai, kik az 
ország gondoskodására számot tarthatnak. De 
nem méltányos-e, hogy azok is áldozzanak va
lamit, kik eddig legkevesebbet áldozának? 

Az utolsó években az ipar, a földmivelés ked
vező fejlődést nem nyerhetett; a tulcsigázott adók 
nem csak a jövedelmet, de a termelő tőkét is meg-
támadák; az országok ifjúsága dicstelen csatákban 
vérzett. 

Akár Magyarországot, akár a birodalom többi 
országait tekintjük: szomorúság, nyomor, elsze
gényedés mindenütt. 

Nem csak méltányos, de igazságos is tehát, 
hogy azok is áldozzanak, nemtőkéjök, de jövedel
meik egy részével, kik a szabadság és alkotmá
nyosság elnyomására kötött törvénytelen kölcsö
nökhöz hozzájárultak, kik a haza borús napjaiban 
olcsón vásárlott papírjaik biztos kamatait szedték, 
kik néha elbizakodásukban — feledve, hogy van 
még valami szentebb, mint a pénzes erszény, — le
igázott népek legnagyobb csapásait, s még a leg
közelebb múltban a Cbassepot-fegyverek próba-
tétét, védtelen gyermekek mészárlását, a mentanai 
véres napot áremelkedéssel üdvözlék. (Tetszés a 
bal oldalon.) 

Minthogy meggyőződésem szerint csak az 
általam jelzett módon lehet segíteni az állam ba
jain; minthogy minden más eljárás halasztja 
ugyan az elkerülhetien válságot, de annál fájdal
masabbá teszi; minthogy e törvényjavaslat elfo
gadása által mind hazánkban, mind a többi orszá
gokban reményeket ébresztenénk, melyeket csak
hamar csalódás követne: a törvényjavaslatnak 
ellene szavazok. (Helyeslés a bal oldalon.) 

B á n ó Józse f : Tisztelt képviselőház! Ha 
valaki azon kérdést intézné hozzám, vajon mél
tányos-e oly adósságnak kifizetését kívánni, me
lyet se én magam nem tettem, se érdekemben 
nem tettek, ha mondom, ezen kérdést valaki izo
lálva intézné hozzám, azt mondanám: nem ; ha va
laki azon kérdést tenné szintén abstracte, vajon 
Magyarország fizethet-e ily bajos körülményei 
között oly nagy sommát, akkor szintén azt felel
ném: nem; de ha valaki azt kérdi tőlem, vajon 
akarom-e végét látni már azon százados viszálynak, 
mely a monarchiában a legjobb erőket és igy Ma-
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gyarország erejét is fölemészti, és ha azt kérdené 
tői em, akarok-e békében élni szomszédaimmal 
oly módon, hogy ha veszedelem fenyeget bennün
ket, egymást meg fogjuk védeni, ha pedig békesség 
van, akkor vállvetve fogjuk előmozdítani egymás 
jóllétét, és azt kérdené tőlem, hogy ezért mit 
adok ? akkor azt mondanám : ez igen sokat ér, ezért 
kész vagyok nagy áldozatot hozni. (Tetszés a kö
zépen.) És ha valaki nekem azt mondaná továbbá: 
„Én eszköszt nyújtok neked nemzeti életedet tovább 
folytatni, én eszköszt nyújtok neked a jóllétet meg
szerezni, én eszköszt nyújtok neked vér és rázkód-
tatás nélkül behelyezkedni régi alkotmányodba." 
és azt kérdené: „Mit adsz ér te?" akkor azt mon
danám : „Ez oly kincs, melyet eléggé megfizetni 
nem lehet." (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

És t. képviselőház! kik az 1867. 12. t.czikk-
ben nem látnak egyebet, mint jogfeladásokat, nem 
látnak egyebet, mint az önállóság teljes feladását, 
nagyon természetesnek találom, hogy azok vagy 
nem kivannak semmit fizetni, vagy pedig oly fel
tételekhez kötik a fizetést, melyek, ugy szólván, 
egyek a semmit nem fizetéssel. Hanem, t. képviselő
ház ! velem együtt, azt hiszem, e teremben igen so
kan vannak, kik az 1867. 12-k úgynevezett kö
zösügyi törvényekben elemét és csúcsait látják egy 
uj világnak, melyet, meglehet, hogy erőfeszítéssel 
és nehezen fog lehetni csak megnyerni és megtartani, 
de mely — azt hiszem — hogy a hazának jövőjét 
tökéletesen biztositni fogja. Ha én és azok, kik igy 
gondolkoznak, ezen közösügyi törvényekben ilyes
miket látunk, nagyon természetes, hogy áldozni és 
pedig nagy mérvben áldozni is készek vagyunk. 

Igaz, t. képviselőház, hogy a sommá nagy és 
roppant; öt—hat száz millióról van szó, évenkinti 
29 millió kamatfizetéssel; de azt hiszem, azon 
sommá csak akkor látszik oly roppantnak, ha szin
tén izoláltan képzeljük azt: mert vegyük azon 
sommákat, melyeket magokra vállalnának a lajtán-
tuli tartományok, hol 2400—2500 millió fizetésé
ről van szó, akkor ezen sommá nagysága azonnal 
eltűnik. A t. képviselőház és a törvény kimondá 
azt. hogy ezen törvények életbe léptetését azon 
föltételekhez köti, hogy az alkotmány itt is, a Lajtán 
tul is helyre lesz állítva, és igy elismeri azt, hogy a 
lajtántuli népek erkölcsi érdekeit tekintetbe veszi. 
Igy tehát csak arról van szó : vajon akarja-e áldo
zattal is anyagi érdekeiket tekintetbe venni oly 
módon, hogy a teher alatt se mi, se Ők le ne ros
kadjanak? 

Tisza Kálmán t. képviselőtársam azt monda, 
hogy ők is, mi is le fogiink roskadni. Bocsánatot ké
rek, ha erre azt válaszolom, hogy a t. képviselő úr 
okoskodását igen sokban helyeselném és követném, 
csak egy különbséggel. Minden érvei oda mennek 
ki, mintha mi most is ellenséges indulatú absolut 

kormány nyal állnánk szemben; pedig- nem csak hogy 
ellenséges indulatüabsolut kormánynyal nem állunk 
szemben, de e kérdésben semmiféle kormánynyaí 
nem állunk szemben. (Helyeslés a jobb oldalon.) Ez 
egészen uj kérdés: itt nép és nép közötti kérdés 
forog fön. (Elénk helyeslés a jobb oldaton.) Ez véle
ményem szsrint a nagy különbség, midőn az érve
ket mérlegeljük. (Helyeslés a középen.) 

Azt mondta tisztelt képviselőtársunk, hogy 
ők is, mink is össze fogunk roskadni. Én nem tudom, 
hogy vajon a jelen körülmények között czélszerü-e 
azt mondani az egyik népnek és másik népnek 
is, hogy nem lehet eset, hogy ő bajából kibonta
kozzék. Mert, kérem, ez a népet itt is, ott is kétség
be esésig vihetne; és én legalább még addig pél
dát nem tudok a történelemben, hogy lett volna 
oly eset, hogy ha egy nép maga rendelkezik saját 
sorsa fölött —• bármi bajok lettek volna ott — hogy 
azon nép, nem a forradalmi, de a rendes utón is, 
nem tudott volna magán segíteni. (Elénk tetszés a 
középen.) 

Én a t. képviselő urnák erre nézve még csak 
azt akarom mondani, hogy nem tudom, mit gondol 
tehát a t. képviselő ú r? Mert hogy a baj itt van, 
és hogy annak sémi, se azok nem okozói, az vi
lágos. Mit gondol tehát, hogy mit tevők legyünk ? 
Talán összetett kezekkel nézzük, mikor fog azon 
pillanat beállani, midőn mi is, ők is össze fognak 
roskadni? Vagy talán csüggedő lélekkel kezdjük 
meg ásni a sírt és feküdjünk bele? Mert én leg
alább nem tudom, hogy akkor mi más mód lehetne: 
a baj megvan és azon minden áron segíteni kell. 

Igenis maga a t. képviselő úr is azt mondja, 
hogy segíteni lehet, még pedig a statusadósság le
szállítása és a conversio által. Mivel itt is alkotmány 
van és a Lajtán tul is, azt hiszem, hogy ha ilyesmi
nek kellene történni, az csak oly módon történhet
nék, hogy az itteni és a lajtántuli törvényhozás e 
fölött határozna. He a dolog természeténél fogva 
ennek egyszerre, egy időben, talán egy órában kel
lene történnie. Tehát mi történnék? Határozna 
Ausztriának összes statusadóssága felett egy rész
ről Magyarország országgyűlése, más részről a laj-

[ tántuli országgyűlés. Ugyan, kérdem, nem volna-e 
ez a legpraegnansabb kifejezése azon solidaritas-
nak, melyet mi sem akarunk, ép oly kevéssé, mint 
a t. képviselő ú r ? (Ugy van! a középen.) És azután 
kérdem, ha a conversio megtörténhetnék is, hogy 
ha az innét vette volna eredetét, mindenesetre — 

j mivel a lajtántuli népek leginkább vannak érde-
j kelve — az ódium egyenesen a magyar minisztéri

umra esnék és általa az egész nemzetre, és igy azon 
kiegyenlítés, melynek most küszöbén állunk, vissza 
lenne vetve, ki tudja mennyi időre: a bonyolult
ság nagyobb volna és eredményt nem érnénk, 
Én ugyanis ilyen pénzügyi manipulationál je-
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len pillanatban azt látom, hogy az egész monarchia I 
nagy rázkódtatásnak volna kitéve. En pedig azt ' 
hiszem, hogy az a mi érdekünkben nincsen, hogy 
ilyen rázkódtatást előidézzünk. 

Azt mondja továbbá a t. képviselő úr, hogy 
nem lehet most, jelen pillanatban felvenni ezen 
törvényjavaslatot. Ez, gondolom, csak mellékes 
czél; a fó'czéi az volna, hogy Magyarország or
szággyűlése mondaná ki szerinte azt, hogy csak 
akkor és annyit fogunk fizetni, a midőn Magyar
országnak pénztárában a rendes és szükséges ki
adásokon tul még valami marad. Legyen szabad 
erre azon megjegyzést tennem, hogy eddig Ma
gyarország irányában se a rendes, se a szük
séges kiadások nem történtek: ez tény ; hogy azt 
megváltoztassuk az mindnyájunk óhaja. Te
hát ha rendes és szükséges kiadások voln ának 
teendők, kérdeni, mennyi azon összeg, mely ezen 
kategóriába esnék ? Kérdem, vajon elbir-e Ma
gyarország mint rendes és szükség-es kiadást száz 
milliót? Azt hiszem, igen könnyen. Elbir-e 500 
milliót? Azt hiszem, szintén; sőt ugy gondolom, 
ezret is elbir. És igy ebből az következik; hogy I 
mig ezen rendes és szükséges kiadások nem vol
nának kiadva, addig nekünk az államadósságok
ból egy garast sem lehetne elvállalnunk. Ez, tisztelt 
ház, nem egyéb, mint a dolognak elodázása, oly 
messzire, midőn meglehet későn volna, midőn már 
minden romba dőlne. 

És épen ez az, t. ház! mit én legveszedelme
sebbnek látok. Mert, bocsánatot kérek, ki keli 
mondanom, hogy én Ausztriának mostani alaku
lását, az elmúlt idők és az elmúlt évek esemé
nyeit, de sőt még annak szerencsétlenségeit is egye
nesen gondviselésszerű alakulásnak látom ; Auszt
riánakjelenlegi alakzata, jelenlegi phisiognomiája, 
az én véleményem szerint, oly előnyös Magyar
országra nézve, a milyen tán századók óta nem volt. 
(Helyeslés johb, zaj bal felöl.) Ezen alkalmat elsza
lasztani én legalább részemről a legnagyobb poli- ! 
tikai hibának látnám. (H4yesl's a középen.) 

Meghiszem, hogy Európának ezen részében \ 
is meg fognak erősödni a constitutionalis elemek; ! 
de kérdem t. ház, ha mi megakadályoztatand- ' 
juk az egyezkedést, ha minden kérdésnél rideg j 
ellentállást fogunk mutatni, azon kérdés áll elő, j 
vajon mi leszünk-e zászlóvivői ezen constitutio- j 
nalis elemnek ? Előttem legalább ez a döntő szem- i 
pont, s ennek befolyása alatt kész vagyok minden j 
áldozatra. (Élénk helyeslés jobbfelöl.) j 

De tovább megyek, t. ház! En a törté- j 
nelemből legalább azt tanultam, hogy minden | 
nép , melynek sikerült erős alapokra fektetni a j 
constitutionalis létet, mindenik nép majdnem ily j 
phasisokon ment keresztül, mint mi. Ha Angii- | 
ában első Káro ly , II . Károly és II . Jakab ' 
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idejében nagy pazarolások nem történtek vol
na egy részről is, más részről is, ha az állam
nak kincstára mindig üres nem lett volna, az an
gol parlamentnek tán mai napig sem sikerült vol
na oly jogokat vívni ki, mint a milyenekkel most bir. 
És ha ez nem sikerült volna, t. ház. akkor tán mai 
napig sem sikerült volna az angol alkotmányt oly 
alapokra fektetni, mint a minőn az mostanig is oly 
erősen áll. (Helyeslés jobbfelöl. Zaj.jÉn ily állapot
ban látom hazánkat most is, és ezen processusában 
háborgatni az által, hogy ezen terhet el ne vállal
jam, nem akarom. Az angol nemzet ezen cseréért 
egy pillanatig sem habozott elvállalni azon 
terheket, melyek három-négy generationak rósz 
kezelése által nyakába rovattak. 

Belgium, midőn 1830-ban Hollandtól elsza
kadt, nagy statusadósságokat vállalt magára, s ez 
a kis Belgium, a mely alig több mint Magyaror
szág két vármegyéje, mit tett, midőn ezen adóssá
gokat elvállalta? Újra nagy adósságokat csinált: s 
tíz év múlva Belgium egyike volt Európa leg
szabadabb, legvirágzóbb és legboldogabb orszá
gainak. (Helyeslés jobb, nyugtalanság ba felöl.) S ha 
azt kérdem, t. képviselőház, honnan lehet ez a cso-
daszerű eredmény, arra is felel a történet, még 
pedig minden népnek története: mert be van bi
zonyítva, hogy rósz törvénykezés, pazarlás, forra
dalmak s minden neme a rósz kezelésnek nem ké
pesek soha a nemzetnek tőkéjét annyira apasztani, 
mint képes egynehány lánglelkü polgár emelni, 
mint képes a nemzet maga gyarapítani, ha kissé 
rendezett állapot s a szabad institutiok éltető le-
hellete virraszt felette. A nép, t. i. Magyarország-
népe, t. képviselőház, a mely politikai téren oly 
előnyöket tudott kivivni magának, a mely olyan 
kitartást tudott e téren mutatni, azt hiszem, s meg 
vagyok győződve, hogyha a sorompók kinyiinak, 
hogy ezen nép az industrialis: vagy bármi téren 
szintén olyan előnyöket, függetlenséget fog magá
nak tudni kivivni. (Tetszés a középen.) 

S nekem ugy látszik, hogy az élet ez állítást 
már most is kezdi constatálni: mert alig- múlik el 
nap, a melyen oly vállalatok elemei ne lennének 
letéve, a melyekről a közönségnek nincs tudomása, 
de a melyeket, ha fel fognak állani, a közönség bá
mulni fog. S ha körülnézünk, előttünk szemünk 
láttára is oly élet fejlik, mely valóban nagy mérvű 
nemzeti életre hagy következtetni. , 

Én. t. képviselőház, szintén érzem a jelen pil
lanat fontosságát és ünnepélyességét; érzem azt, 
hogy meglehet a mai nap, meglehet a mai 
napok a mi politikai sorsunk fölött fognak hatá
rozni, s különösen, hogy mi képviselők talán poli-
litikai téren ezen napoknak áldozatai is lehelünk. 
(Ellen •mondás a középen. Nyilat Jaivág balflol.) 
Mondom, politikai téren. Hanem bár tudnám azt, 
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hogy a mai nap engem örökre kizár a politikai 
életből, s bár tudnám, hogy e házon kívül polgár
társaim gúnyát vagy megvetését fognám fejemre 
vonni: én nyugodt és vidám lelkiismerettel dobnám 
szavazatomat az urnába, mert meg vagyok győződ
ve, hogy hazánknak ezzel jó szolgálatot teszek. (E-
lénk helyeslés a jobb oldalon.) I 

1865-ben, midőn elbúcsúztam választóimtól. 
(Halljuk, halljuk!) egy tisztes agg férfi lépett ki a 
tömegből s munkától durva, de becsületes kezeit 
fejemre tette s azt monda: „Adjon az Isten az 
urnák jó értelmet." (Nagy derültség a bal oldalon.) 
E szavak mélyen vannak bevésve szivembe; 
minduntalan magammal hordozom; elhoztam ma 
ide a házba is; és azt hiszem jó választást tettem, 
midőn azt mondom, hogy a törvényjavaslatot a rész 
letes tárgyalás alapjául elfogadom. (Helyeslés jobbról.) 

Madarász József : Azt majd az öreg fogja 
megmondani! 

BÓnis S á m u e l : Tisztelt ház! Azon benyo
más után, melyet cultuszminiszter urnák a legkö
zelebbi ülésben tartott, a szabadság mindenhatósá
gát tolmácsló meleg szavai e házban előidéztek, 
megvallom, felszólalnom kissé nehéz volt. Azonban 
a mennyiben én azt tartom, hogy a törvényhozás 
gépezetében az ellenvélemény nyilvánítása az esz
mék tisztázására épen oly szükséges, (Helyeslés) 
mint egy gépezetben az ellenirányban j á ró , de 
ugyanazon ezélra működő kerekek mozgása; (Élénk 
helyeslés) mivel én azt hiszem, hogy az ellenvé
lemény, ha az a tárgy körül forog, soha sem káros, 
(Helyeslés) hanem mindig tisztázza az eszméket, 
s így szükséges — károssá csak akkor válik, ha sze
mélyekre fordul, mert akkor, ugy mint a gépezet
nek a kerekei, ha nem a tárgy körül forognak, 
magokat emésztik fel: (Elénk helyeslés) ezt szemem 
előtt tartom, s ehhez képest nyilvánítom ellenvéle
ményemet. 

Meglehet, szavaim nem fogják azon lelkesedést 
előidézni, melyet a cultusminiszter úr szavai idéz
tek elő; de megvallom, midőn számokról van szó, 
nem is szükséges a lelkesedés; tán inkább szükséges 
o t t a : , , motos componere fluctus." Én megvallom, 
rám is jó benyomással voltak ékes szavai annyiban, 
a mennyiben, ha eddig meg nem lettem volna meg
győződve, ujabban meggyőztek volna arról, minő 
bajnoka és imádója a cultusminiszter úr a szabad
ságnak. Hanem a mennyiben egy teljes erejében 
működő szabadságot, mint létezőt állított föl, és 
antecedensét ekként állította fel, s abból vonta akö- i 
vetkeztetéseket: szabad legyen nekemazt mondanom, 
hogy megtagadván ezen mérvben az antecedenst, 
kénytelen vagyok megtagadni a consequentiát is. 

Azt hallottam e házban — és mert né
zetem szerint örök igazság szava volt, felejthet-
len lesz előttem — a miniszterelnök úrtól, hogy a 

nagyhatalmasságot nem lehet decretálni; és hogy 
mennyire igaz volt ez, bebizonyították a legköze
lebb rá bekövetkezett események. Azt mondom, és 
gondolom, hogy analóg dolgot mondok, ha azt 
mondom, hogy a szabadságot decretálni nem 
lehet. (Helyeslés.) Kell, hogy a szabadság, hogy ha 
azon erővel akar bírni, a mely erővel ha bír, oly 
szépen fejezte ki közoktatásügyi miniszter úr, kell, 
mondom, hogy a szabadság minden attribútumai
val bírjon, mely attribútumok szükségesek arra, 
hogy a mozgást megindíthassa és folytathassa. 

Nem tagadom én a szabadságnak, ezen, habár 
nem teremtő erejét; de ha a szabadságot keletke
zésében ugy körülbástyázzuk, ugy akadályozzuk 
szabad mozgásában, hogy az alig többé szabadság: 
(Helyeslés balfelöl) akkor ezen termő erőnek ered
ményét soha sem fogjuk látni: meglesz a Pygma-
leon szobra, de nem lesz a kőben velő, mely gon
dolkozzék, nem lesz ereiben vér, mely a testet 
mozgásba hozza és képessé tegye a velő gondo
latait kivinni. Ha, mondom, mi most szabadságunk 
hajnalán és megszületésekor, már annak minden 
hatáskörét elveszszük az által, hogy oly bilincseket 
rakunk rá, melyek között mozogni nem képes: a 
jövőben eredményt alig várhatunk, és így a sza
badság csirájában megfojtatik. Szükséges a sza
badságnak, hogy szabadon működhessék, hogy 
bírjon minden attribútummal: és bir-e szabadsá
gunk már minden attribútumaival ? Még nem bir, 
még ezen attribútumokat később kell megnyernünk; 
mindaddig oly terheket, mely terheket el nem vi
selhetünk, nem kell magunkra rakni. Ha oly ter
heket vállalunk el, a mely terhek képtelenné teszik 
a hazát, hogy nevelés tekintetében iskoláinkra va
lamint fordítsunk, képtelenné teszik a hazát, hogy 
földmivelésünket előmozdíthassuk: akkor híjába 
lesznek meg, ha már készen lennének is, vasutaink 
és csatornáink; a gondolkozó elme nem lesz képes 
kivinni czélszerü földmivelést és a nem czélszerüen 
mivelt föld nem fog adni termést a kivitelre, nem 
fogja előállitani azon summát, melyet oly szép 
reményben állított elő közoktatásügyi miniszter 
úr, hogy a szabadság alatt elő fog állni. 

Ez állitásom nem ábránd: a tények logikája 
sohasem ábránd; a ki a számokra épít, ritkán 
fog csalódni. A ki a jobb reményekre épít, ha a 
reménység a körülményekhez képest meghiúsul: 
ellebben a remény ködfátyola, előtte lesznek a fi-
zetetlen és talán fizethetlen milliók, mert a számok 
kérlelhetlenek. 

Azt monda közoktatásügyi miniszter úr: az a 
kérdés, szükségesnek tartjuk-e politikai szempont
ból, hogy a statusadósságokban részt vegyünk? 
Szerintem ez többé nem kérdés. A nemzet kimon
dotta, törvény által kimondotta, hogy a méltányos
ság szempontjából részt fog venni ezen terhekben. 
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Ez tehát kérdés többé nem lehet. Erről nem szóla
nék ; hanem a mennyiben a mikéntje a törvény 
applicatiojának némileg a kérdéssel kapcsolatban 
van, és a mennyiben cultusminiszter úr a kérdést 
alaposan és tüzetesen tárgyalta: csak egy pár szót, 
fogok elmondani. A mint mondám, a nemzet elis
merte azt, hogy politikai szempontból szükség az 
államadósságokban részt vennie. És melyek voltak 
ezen politikai szempontok? Kétféle volt: egyik 
az, hogy szabadságunkat ez áron visszaszerez
zük, és a nemzet önjóllétének szabad fejlesztetését 
önmaga által visszaszerezze; a másik az volt, hogy 
segítsünk ő felsége többi országait annyiban, 
hogy a súlyos teher alatt ők is le ne roskadjanak. 
De a nemzet ezen czél eléréséhez kötött egy felté
telt : azt t. i., hogy olyan legyen a tehervállalás, 
hogy magunk is alatta le ne roskadjunk: mert ha 
a tehervállalás nagyobb lesz, akkor az eszközért 
megöljük a czélt; pedig a tehervállalás csak esz
köz lett volna, hogy t. i. elérjük a szabadságot. 
De ha oly eszközt választunk a czél elérésére, mely 
a czélt lehetetlenné teszi, akkor roszul számítot
tunk. 

Az sem lehet kérdés többé, a mit t. képviselő
társam Kemény Gábor felállított, hogy illetik-e 
Magyarországot az államadósságok ? Hiszen maga 
felolvasta a törvényt: ebből a törvényből láthatja, 
hogy az államadósságok Magyarországot nem il
letik. Mert a törvény világosan kimondja, hogy 
csak méltányosság szempontjából, politikai tekin
tetekből vesz bennök részt Magyarország. Ha ez 
iránt akar tisztába jönni a t. képviselő úr, nem 
kellett volna neki az államadósságok rovatait ol
vasgatni, hanem meg kellett volna olvasnia a ma
gyar törvényeket, s azokból meglátta volna hazánk
nak soha senki által kétségbe nem vont jogát, 
hogy önterheiről, önkiadásairól mindig maga ren
delkezett, és a mi nélküle rovatott reá, mint törvény
telen őt nem illeti. Egyébiránt, amint mondám, 
az többé kérdés nem lehet. A legközelebbi tör
vény óta, melyben a nemzet kimondotta, hogy mél
tányosság szempontjából kész ezen terhekben részt 
venni, többé ezen kérdés elő nem állhat; ' igen is, 
ezen államadósságok egy része, a nemzet Ígérete 
nyomán, már minket is illet. Csak az a kérdés sze
rintem is, mennyiben illet minket ezen teher, s 
mennyiben vegyünk részt ezen teherben ? A kérdés 
csak az applicatio kérdése: és pedig az, hogy a 
törvényjavaslat, mely a ház asztalára letétetett, 
megfelel-e azon czélnak, melyet a XII . t. ez. kitű
zött, hogy segítsünk az örökös tartományokon a 
teher megosztása által ? és egyszersmind megfelel-e 
azon feltételnek, hogy ezen segítség ugy történjék, 
hogy önmagunk is ezen teher alatt össze ne ros
kadjunk ? 

E tekintetben bővebben szólani nem akarok, 
KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. v. 

ismétlésekbe esni nem kívánok; kifejtette nézetei
met tökéletesen Debreczen városa érdemes képvise
lője. Csak egyet az ő érveiből vagyok kénytelen föl
említeni azért, mert az általa emiitett és ajánlott mód
ra, igen tisztelt cultusminiszter úr azt mondotta, 
hogy az jelenleg a nemzetre nézve nagyon káros 
volna: t. i. a reductio. Kérdem, ha a teher oly nagy, 
hogy összesen sem bírjuk meg ; ha az csakugyan 
áll, hogy a teher megosztása után is bekövetkezik is
mét a deficitek korszaka: kérdem, ki lehet-e kerül-
ni a reductiot ? En ezt lehetetlenségnek tartom ; és 
ha elismerem is azt, hogy Európa mostani állásá
ban igen nehéz dolog ily kényes kérdést bolygat
ni, — mert ha az európai események megrohannak 
bennünket, szükségünk volna a hitelre — de ha oly 
szerencsétlen helyzetben vagyunk, a melyről az 
egész világ tudja, hogy a teher megosztása után 
sem leszünk képesek azt elbírni: kérdem, nem ká-
rositja-e hitelünket az, ha az egész világ tudja, 
hogy az események következménye ujabb defici
tek hosszú sora lesz ? (Helyeslés balfelöl.) Ily idő
sült bajok ellen gyökeres curát kell alkalmazni: 
inmedicabile vulnus ense rescinden dum est>: 
nincs annak más módja. 

Annál fogva én részemről, ha azt tekintem,, 
hogy ezen törvényjavaslat megfelel-e a czélnak? 
kénytelen vagyok azt mondani, hogy nem felel 
meg, mivel ő felsége örökös tartományainak se
gítséget nem nyújtunk; ha azt kérdem, megfelel-e 
a feltételnek? azt kell mondanom, hogy azt, vajon 
a feltételnek megfelel-e, abból látom, hogy mennyi. 
lesz a mi kiadásunk, melyet szükségesképen, ha 
anyagi és szellemi érdekeinket előmozdítani és-
magunkat a teher viselésre képesekké tenni aka-r 
juk, szükségesképen fedeznünk kell. 

Ezeknél fogva JTisza Kálmán barátom indít
ványát pártolom. (Elénk helyeslés a bal oldalon.) 

Borcsány i J á n o s : Alig lehet tagadni, hogy 
egy állam sokoldalú közkormányzati és socialis 
érdekeinek sikeres megóvása, sőt nem ritkán ma
gának az állami létnek megmentése is nagy rész
ben a polgárok vagyoni jóllététől, az állami pénz
ügynek kedvező állásától van feltételezve. 

A mely állam mostoha financiális körülmé
nyek közt folytatja hanyatló existentiáját, annak 
fenállása, kivált fenyegető politikai erisisek kö
zepett, mindannyiszor komoly veszélyben forog. 

Kellő segélyforrásokkal rendelkező államok 
ellenben mindenkor oly helyzetben vannak, hogy 
nem csak a civilisatio vívmányait, de védelmi esz
közeiket is a mindenkori szükségletnek megfelelő-
leg sikeresen biztosithatják magoknak. 

Igen találóan emelte ki az anyagi érdekeknek 
fontosságát, különösen állambiztossági szempont
ból, ama genialis uralkodó, ki azt monda, hogy egy 
háború sikeres folytatásához először, másodszor 

45 
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és harmadszor is pénz kell. Sőt.ugy látszik, hogy 
nem csak az állami létnek megmentése, nem csak a 
hatalmi állás érvényesítése, de már magának az 
államnak megalapítása is ezen tényezőnek sikeres 
közrehatásától van nagy mértékben feltételezve. 

A történet e tekintetben igen tanulságos pél
dákat szolgáltat. Tudjuk, mily döntő befolyással 
birt nevezetesen a porosz birodalom megalapításá
ra ama takarékos és okszerű államháztartás, mely 
az ottani uralkodók és államférfiak gazdálkodási 
rendszerében minden időben nyilvánult; nagyha
talmi állásának megalapítására pedig elhatározó 
volt különösen a monarchia alapitójának II . Fri
gyes elődének ritka takarékossága. Ama becsvá
gyó és nagyratöró' uralkodó ugyanis mintegy 60 
millió tallérnyi megtakarított összeget talált ural
kodása kezdetén az állam pénztárában. Nagy ösz-
szeg, tekintve az akkori időket, midőn az osztrák 
birodalomnak összes bevétele nem tett többet 40 
millió forintnál! 

Az anyagi érdekek elhanyagolásának, az ál
lami pénzügyek rendezetlenségének hátrányos kö
vetkezményeit pedig épen saját hazánk múltja tün
teti fel legkézzelfoghatóbban. Tudjuk, hogy az 
ország nemzetközi önállóságát épen azon időben 
vesztette el, midőn az ország pénzügyei a legmos
tohább helyzetben voltak. A mohácsi vésznapokat 
megelőző években ugyanis majdnem szünet nélkül 
üres volt az ország kincstára, elannyira, hogy még 
magának az uralkodónak magán szükségeiről 
is külön törvény által kellé gondoskodnia. 

De ugy látszik, t. ház, hogy a politika terén 
felmerülő kérdéseknek egyike körül sem tévednek 
többször az államférfiak, mint épen a pénzügyi 
kérdés körül. 

Némely államférfiú hajlandó túlbecsülni az 
ország financiális erejét, és nem eléggé indokolt 
költekezésekkel megtámadja a polgárok adózási 
képességét; a másik ellenben ellenkező utakat követ
ve, kész volna inkább az állam czéljait elhanya
golni, kész magát az állami létet is koczkára tenni, 
semhogy egy okszerű kormányzási rendszernek, 
vagy — miről jelenleg tüzetesen szó van — egy 
okszerű financiális transactionak megfelelő segély
források igénybe vételére magát elhatározná. 

De mindkettő egyaránt hibás irányokat kö
vet, mert az államháztartás körüli fukarkodás ép 
oly hátrányos az állami érdekekre nézve, mint 
akár a meggondolás nélküli költekezés. E két vég
letnek kikerülése jellemzi a valódi államférfiú be
látását, képezi a financiális politika úgynevezett 
titkát és egyik üdvös feladatát. 

Én azt hiszem, hogy kellő óvatosság mellett 
itt is legbiztosabb útmutató a történet, melynek 
tanúsaira után indulva, és szig-oruan számbavéve 
azon tényezőket, melyeket kormányunk a kénysze

rűség hatalmánál fogva figyelmen kívül nem hagy
hatott, nem juthatunk más, politikailag lehető bé
kés és méltányos kiegyezési modalitáshoz, mint a 
minőt a kormány jelenleg ajánl. 

Igaz, hogy a teher nehéz és súlyos mindenké
pen, hogy az állam polgárai már csak megfeszített 
erővel viselhetik ama terheket, melyeket egyfelől az 
államháztartás igényei s más részről ezen kilátásban 
levő transactionak intézkedései vállainkra rónak. 
De, t. ház, ezen baj szinte átalánosnak mondható: 
más államokban is, csekély különbséggel, majdnem 
ugyanazon helyzetben vannak az állampolgárok. 

Igaz, hogy az ausztriai államférfiak legutóbbi 
időkben nagy mérvben fokozták nálunk a bajt, 
főleg az által, hogy a nép anyagi érdekeinek ki
fejlesztésére nem fordítottak kellő gondot, hogy 
csupán a költekezések dolgában utánozva a többi 
államokat, nem fejlesztették és nem fokozták egy
szersmind a polgárok adózási képességét is; és in
nen van, hogy Ausztria népei aránylag közelebb 
jutottak a kimerülés válságos pontjához; és most 
közel vagyunk ama kérdés eldöntéséhez, vajon 
a pénzügyek rendezésének kinálkozó két módja 
közül melyik a czélszerü, melyik a helyesebb: 
az államadósságok bármely alakú reductioja"? 
vagy pedig bizva az alkotmányos tevékeny
ség életrevalóságában és biztos eredményében, 
nem volna czélszerübb és megfelelőbb megkísér
teni minden módot és lehetőséget, hogy egyfelől 
az államhiteiezök jogai érintetlenül hagyassanak, 
más részről pedig, hogy a polgárok vagyoni érde
keinek kifejlődése is meg ne hiusittassék ? 

En azon véleményben vagyok.hogy mindengaz-
dálkodásimaximákközöttalkotmányosrendszerünk-
ben mindenesetre az volna a leghibásabb, mely egy 
pénzügyi katastrofával initiálná a maga működését. 

Nekünk már csak azon oknál fogva sem le
het ezen eszközhöz folyamodnunk, hogy ne coni-
promittáljuk vele az alkotmányos tevékenység 
életrevalóságát. Mert vajmi könnyen mondhatnák 
ezen rendszer ellenei, és lobbanthatnák, de talán 
joggal is, szemünkre, hogy azon előnyök, melyeket 
az alkotmányos rendszerben annyira kiemelünk, 
csak névleg élnek, csak eszményi értékkel bírnak, 
ha financiális katastrophán kezdené a gazdálko
dást? Azt minden alkotmányos közreműködés nél
kül menten ők is megtehették volna. Nekünk nem 
szabad, mielőtt politikánk eredményét, ha részben 
is, gyakorlatilag felismerhettük volna, a pénzügyi 
katastrophák politikájához szegődnünk. 

Legyen szabad még néhány észrevételt magá
ra a tárgyra nézve tennem. 

A kérdés az , mily arányban részesül
jünk ezen teherben. Én azt hiszem, hogy a fel
iratokban kifejezett igéretünkhöz képest ezen teher 
nem lehet más . mint méltányos és igazságos, a 
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mérvet pedig mindkét irányban az adózási képes
ség fszolgáltatja: mert ha ez arányon tulmennénk, 
ha azon felül vállalnánk terhet, magunk iránt len
nénk igazságtalanok; ha pedig ezen arányon alul 
maradnánk, a lajtántuli népek vádolnának ben
nünket — nem joggal ugyan, de saját szempont-
jókból — igazságtalan törekvésekkel, holott ne
künk se jogunk nincs, se száudokunk nem le
het büntetni a lajtántuli népeket. Ha mi azon 
államférfiakat sújthatnék, kik oktalan gazdál
kodási rendszerűkkel a financiális bonyodal
makat előidézték; ha a terheket a népek válla
iról az ő vállaikra róhatnék : ennek igenis vol
na értelme; de az ottani népek e tekintetben 
ép oly bűntelenek, mint a mily bűntelen a mi sa
ját népünk. A politikai transactio szelleme és 
iránya, az együttlét és szövetség politikája egy
aránt követelik tőlünk, hogy ne helyezzük ma
gunkat az osztó igazság és politikai eszély köve
telményeivel ellentétbe. Én nem hihetem, hogy e 
miatt a teher alatt összeroskadnánk. Nekem a tör
ténelem egészen más tanúságot nyújt reményül s 
e bonyodalmas helyzetben megnyugtató vigaszta
lásul. Én hazámat az alkotmányos elv birtokában 
látván, határozottan szebb jövőnek látom elébe 
menni. Voltak már más államok is hasonló hely
zetben, só't nehezebb körülmények közt is. Hosz-
szas háborúk, belzavarok alatt kimerült a polgárok 
adózási képessége talán még nagyobb mérvben 
is, mint ezt jelenleg nálunk tapasztaljuk. És mégis 
ma ezen államok Európa legvirágzóbb államai. 

Midőn Anglia a XVII . század forradalmát be
fejezte, oly válságos pénzügyi helyzetben találta 
magát, hogy méltán lehetett tartani ujabb forra
dalom kitörésétől. Egyesek kapzsisága által még 
a forgalomban lévő pénzdarabok is megcsonkít
tattak, elannyira, hogy a pénz kerek alakja merő
ben négyszögletűvé lett, és a közforgalomban ugy 
tették a pénzdarabokat mérlegre, mint az árut 
magát. A pénzügyminiszter nem tudván a dolgon 
másképen segíteni, kölcsönt hozott javaslatba. De 
a parlament tagjai annyira idegenkedtek ezen men
tő szertől, hogy esaka legnagyobb erőfeszítéssel 
tudta akormány a parlament többségének helyeslé
sét kinyerni. Azzal álltak ug3Tanis elő az ellenvéle-
ményü parlamenti tagok, a mivel ez alkalommal 
elő állanak a mi ellenvéleményt! képviselőtársaink: 
hogy nem birja'megaz ország, hogy ez eljárást ok
vetlen pénzkrisis, bukás és több efféle fogja követ
ni. De mondhatlanul csalódtak, mert Anglia ezen 
első kísérlet után még többször is egymás után 
ugyanezen mentő szerhez folyamodott, és mind
annyiszor a legkielégitőbb sikerrel. E rendszer
nek, valamint az okszerű államgazdasági maximák 
meghonositáaának köszönheti Anglia nem csak el
értéktelenült valutája helyreállítását a múltban ; 

de, mert a terheket egy későbbi kor vállaira rótta, 
s ez által saját terhén könnyített , oly mesés gaz
dagságra és oly meglepő gyorsasággal emelkedett 
a nemzet vagyoni jólléte, mely valóban példa nél
küli, ugy a régibb, mint az ujabb államok törté
netében. 

Átalában a történelem azt mutatja, hogy 
az államok forradalmi epochák befejezése után 
emelkednek legmeglepőbben vagyoni jóllét tekin
tetében, 

í g y volt ez, mint mondám, Angliában, igy 
volt Francziaországban is Napóleon eltávolítása 
után. A restauratio népszerűtlen emberei alatt is 
alig pár év múlva és nem egy évtized alatt oly 
meglepőleg emelkedett Francziaország vagyoni 
jólléte, hogy egy ép ugy népszerűtlen, mint igen 
nagy terhet megbírt: t. i. a visszatért emigránsok
nak elvesztett vagyonukért adott 1000 millió 
franknyi kárpótlást; só't még az államadósságok 
kamatait is reducálhaita, de koránsem a hitelezők 
jogainak megsértésével, hanem a ki az 5°/0-et ka
matozó állampapír helyett a 4 °/0 -est elfogadni nem 
akarta, annak a tőkéjét fizették vissza. 

Poroszországban a hét éves háború alatt a nép 
annyira elszegényedett, hogy midőn a kormány 
az adónak újból felemelését javaslatba hozta, a 
nép nem is zúgolódott többé, hanem hangosan 
felkaczagott. A kormány pedig ebben oly komoly 
irányú kritikát látott, hogy jónak látta rögtön 
máskép intézkedni. A napóleoni hadjáratok alatt 
még inkább elszegényedett Poroszország. A fran-
czia proconsulok zaklatásai s a győzőnek nyo
masztó adórendszere majdnem a kétségbeesésig 
vitték a népet. Szándékosan tette ezt Napóleon, 
mert gyűlölte a poroszokat, és győzelmi elbizott-
ságábanki is mondta, hogy oly szegénynyé fogja 
tenni a porosz aristokratiát, hogy Berlin utczáin 
koldulni fogja kenyerét. És majdnem egy szóig 
teljesítette fenyegetését, mert a waterlooi napok 
alatt majdnem szünet nélkül éhezett a porosz had
sereg, és Blüchernek a fővezérnek kellett egy vál
tót aláírni, mely azután néhány német kereske
dőnek és Wellington herczegnek pártfogása alatt 
az angol bankban realizáltatott, s igy szereztek az 
éhező halseregnek élelmi szereket. S mégis mivé 
lett ma Poroszország ? Vajon szükséges-e ezt bő
vebben megmagyaráznom még azoknak is, kik 
egy nép életrevalóságában, áldozatkézségében és 
mindezeknek kitnaradkatlan következményeiben 
kételkednek ? 

Mindebből én, t. ház, csak azt következtetem, 
hogy nincs oly súlyos helyzet, melyből egy nem
zet eszélyességgel, erélylyel és szabadságszeretet-
teí ki ne emelkedhetnék; más részről pedig azt, 
hogy áldozatok nélkül még egy nemzet sem lett 
nagygyá egy nemzet sem nyerte vissza szabad -
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ságát, sem önállóságát, sem függetlenségét, de jól
létét sem. Maga az 1848-diki küzdelem is nem 
csak véráldozatokba került nemzetünknek, de te
temes pénzáldozatokba is ; s tévednek, a kik azt 
hiszik, hogy az 1848-diki állapotnak folytatása 
talán oly csekély áldozatokba került volna a nem
zetnek. Hiszen Kossuth Lajos, mint pénzügymi
niszter, szintén hatvanöt millió költségvetést prae-
liminált 1849-re, s hogy ezt kiteremthesse, kilá
tásba helyezte mindazon indirect adóknak beho
zását, melyeket a jelen kormány is fentartani 
kénytelen. 

T. ház, elismerem, hogy azon áldozatok, 
melyekre a nemzet késztetve van, igen tetemesek; 
de ne feledjük, hogy a mi áldozatot hozunk, hoz
zuk a polgárok nyugalmának. hozzuk az alkot
mány biztosságának érdekében. E két tényezőnek 
védszárnyai alatt hiszszük mi a honpolgárok bol
dogságának alapját biztos kézzel megvethetni. E 
h i t , e remény s e meggyőződés képezi a mi ösz-
szes politikánknak legnemesebb indokát, elhatá
rozásainknak legszilárdabb sarkkövét. De, mert a 
terhet se elviselhetlenuek nem tartom, se ha azt 
visszautasítanék, ennél kedvezőbb pénzügyi trans-
actiot politikailag lehetőnek nem tartok: egész meg
nyugvással elfogadom a miniszteri javaslatot a rész
letes tárgyalás alapjául. (Helyeslés a középen.) 

Beniczky Gyula: T. képviselőház! Ha a 
tárgyalás alatt levő törvényjavaslatoknak el-vagy 
el nem fogadása attól függene, mi mellett hozat
nak fel döntőbb, helyesebb érvek, ugy azokhoz, mi
ket t, képviselőtársam és elvbarátom Tisza Kálmán 
e tárgyra nézve oly világosan és szabatosan elmon
dott és utána több elvtársaim vitattak, fölösleges 
volna még valamit hozzá tenni. 

Ha van egy átalános axióma, ugy axióma az, 
hogy senki magára józanul és becsülettel több 
terhet nem vállalhat, mint a mennyit elbir; már 
pedig, ha mi e törvényjavaslatokat elfogadjuk, 
ugy a mint elénk terjesztettek és a mint a köz
ponti bizottság által ajánltatnak: önként nagyobb 
terhet vállalunk magunkra, mint a mennyit az ab-
solut hatalom a boldogtalan emlékű 18 év alatt 
bár mikor is tüzzel-vassal tőlünk behajtani képes 
volt; pedig, hogy nem az ő akaratán, de a lehetet
lenségen múlt rajtunk többet kizsarolni, azt mind
nyájan éreztük. így állván a dolog, mivé lesz azon. 
előny, melyet a központi bizottság előadója első 
helyen hangsúlyozott, és mely első pillanatra, után-
számitás nélkül elvitázhatlanul igaznak is tetszik, 
hogy t. i. mindig jobb a közmegegyezéssel hosszas 
Időre vagy épen megváltozatlanul megállapított te
her azon összegnél, melyet a hatalom önkénye 
szükségeinek növekvő aránya szerint vet ki és 
szed be? mondom, mivé lesz azon előny, ha az ön
ként elvállalni szándékolt teher nagyobb az Ősz

szegnél, melyet a hatalom legnagyobb erőmegfe-
szités és minden kímélet félretétele mellett is tő
lünk kisajtolt? Hogy pedig ezen ösazeg nagyobb, 
az számokkal bizonyítható be azon adatokból, me
lyeket igent, pénzügyminiszter úr — sajnos ugyan, 
csak szóval — méltóztatott az osztályokban elő
adni,* mely adatokból egy kis kiigazítással ésután-
számitással világosan kiderül, hogy a mi kiadása
ink ezen terhek elvállalása után jövedelmeinket 
több millióval túlhaladják. A ki erről még mosta
náig meg nem győződött, meg fog győződni a költ
ségvetés előterjesztése alkalmával. 

A túloldalról Komárom városa érdemes képvi
selőjének szemére vettetett, hogy a hányad meghatá
rozását szorosan számvetési eredményhez kötötte. 
Ezt én igen helyeslem és természetesnek találom; 
s azt állítom, hogy a közösügyi hányad, a status
adósság, szóval minden financziális kérdés megol
dásánál fő, és majdnem egyedüli tekintettel a 
számokra kell lenni; azt állítom, hogy épen ezen 
kérdések azok, melyeket se sophistikus okosko
dásokkal elburkolni és szépíteni nem lehet, se 
bárminemű magasabb politikai tekintetekből a nem
zetre rátukmálni nem szabad, ha azok a mathesis 
csalhatlan szabályai szerint annak erejét túlhalad
ják. (Helyeslés a hal oldalon.) 

T. képviselőház! van-e, lehet-e a föld kerek
ségén józan, igazságos ember, ki a magyar nem
zetnek loyalitását, sőt önmegtagadással határos 
generositását ne legyen kénytelen elismerni akkor, 
midőn az azon statusadósságok kamatainak fede
zéséhez, melyek őt jogilag legkisebb részben sem 
illethetik,mely adósságokból előny ére és j avara soha 
egy fillér sem fordíttatott, de igenis fordíttattak száz 
meg száz milliók alkotmányának, állami létének 
megsemmisítésére, (Helyeslés a hal oldalon) minde
nével hozzájárul, a mire még elkerülhetlenbelszök-
ségleteinek és a közösügyi hányadnak fedezése után 
jövedelmeiből fenmaradt? meghagyatván mind
azon indirect adónemek, melyek az ország lakosa
inak természetével és szokásaival merőben ellen
keznek , meghagyatván az adók azon túlhajtott 
magasságon, melyekről maga a mostani pénzügy
miniszterünk is azt monda egy időben, hogy azok 
már nemcsak a jövedelmet emésztik fel, de a tőkét 
is megtámadják? 

Egy feltétel lenne, t. képviselőház, mely mel
lett én is hajlandó volnék a bekövetkezhető jobb 
jövő reményében jelenlegi erőnket meghaladó ösz-
szeget is elvállalni a statusadósságból: ez a tőkék 
végleges megosztása. Vállaljunk el azokból egyszer 
mindenkorra egy meghatározott összeget; de az 
elvállalás után szűnjék meg minden közösség és 
solidaritas, és az elvállalt részt kezeljük mi önállóan, 
miden idegen beavatkozás nélkül. (Helyeslés a bal 
oldalm.) 
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Azon ellenvetésből, hogy a statusadósság tő
kéi az unificatioig meg nem oszthatók, én a logika 
szabályai szerint nem azt következtetem, hogy hát 
azok örök időre osztatlanak és közösek maradja
nak, hanem igenis következtetem azt, hogy várjuk 
be az unificatiot, szabjunk annak eszközlésére egy 
vagy egy pár évi zárhatáridó't, addig pedig járul
junk az osztrák statusadósságok kamatainak fe
dezéséhez annyival , a mennyi jövedelmeinkből 
saját belszükségleteink s a közösügyi hányad fede
zése után felmarad. (Helyeslés a bal oldalon.) Azon 
ellenvetésre pedig, hogy az 1867-dik évi XH-dik 
törvény nem a statusadóssági tőkék egy részének 
elvállalásáról, de csak azok kamatainak fedezésé
hez valéjárulásrólszól, bátor vagyok megjegyezni, 
hogy miután a t. képviselő ház többség emások érde
kében és kívánságára jónak és szükségesnek látta 
több lényeges, állami létünket garantirozó törvé
nyeinket részint felfüggeszteni, részint megváltoz
tatni, sőt miután a t. képviselő ház többsége az általa 
alkotott 186 7-dik XII . t. ez.-nek is épen szerintem 
leglényegesebb pontjaihoz, azokhoz, melyek azon 
feltétekről szólanak, melyeknek teljesítésétől az 
egész t. ez. életbe léptetése tétetett függővé, nem 
ragaszkodik oly szigorúan, mint azt a törvény vi
lágos szavai rendelik: nem látom át, miért ne vál
toztassuk meg még a XII. t. czikk azon pontját is, 
melynek következései hazánkra csak károsak és 
vészthozók lehetnek ? 

Feltéve, de meg nem engedve, hogy én már 
most meghatározhatónak vélném azon összeget, 
melylyel a statusadósságok kamataihoz járuljunk; 
feltéve, de meg nem engedve,hogy én a törvényjavas
latban ajánlott összeget elfogadhatónak, és olyan
nak tartanám, melyet a nemzet elbir : a törvény
javaslatot, ugy a mint van, még akkor sem fogad
hatnám el. Nem fogadhatnám el először, mert an
nak 3-ik pontjával megbarátkozni egyátalábannem 
tudnék soha; másodszor, mert annak egyes pontjai 
egymásnak ellentmondanak; és harmadszor, mert 
én abban a solidaritast kizárva egyátalában nem 
látom. 

A harmadik pont szerint a meghatározott ösz-
szeg további változás alá nem eshetik: ezen tétel 
már önmagát elitéli. Tegyük fel. hogy a pénz 
embereinek a bécsi reichsrathra gyakorolt befolyá
suk által még egy időre sikerülni fog saját érde
kűkben , a népek rovására, hogy statusbankrot-
tot ne mondjanak, a reduetiot, devalvatiot még 
egy időre elhalasztani: ennek természetes követke
zése lesz, hogy azon birodalom népei, mely uj 
gazdálkodását magának pénzügyminiszterének val
lomása szerint is 45 — 50 milliónyi, másoknak ta
lán helyesebb számítása szerint 90—95 milliónyi 
deficittel fogja megkezdeni, ennek természetes kö
vetkezése, mondom, az lesz, hogy azon birodalom 

népei azt fogják mondani, hogy ők ezen terhek 
súlya alatt összeroskadnak, ha a szövetséget képező 
magyar birodalom népei rajtok nagyobb mérvben 
nem könnyitenek. 

Mi történik ekkor, arra én felelni nem tudok. 
De igenis félek, hogy hivatkozni fognak azon tör
vénybe igtatott nyilatkozatunkra, melyet sokan 
már most mint örök időre kötelező Ígéretet szeret
nék emlegetni, mely szerint kijelentjük, hogy ké
szek vagyunk mind azt, a mit — önállásunk és 
alkotmányos jogaink sérelme nélkül — tehetünk, a 
törvény szabta korlátokon tul is, a méltányosság 
alapján, politikai tekintetekből megtenni, hogy a 
súlyos terhek alatt ő felsége többi országainak 
jólléte, s azzal együtt a mienk is össze ne ros
kadjon. 

Igenis félek, nem fogják-e akkor, az osztrák 
birodalom mellőzhetlen fenállhatásának érdekében, 
az elkerülhetlen szükség beálltával azt mondani, 
hogy már most fizessen Magyarország az állama
dósság kamatainak fedezéséhez évenkint 40 — 50 
milliót. Akkor ez lesz alkotmányunknak ára, vala
mint most sokan, nem csak bizodalmas körökben, 
de nyilvánosan is vallják, hogy bizony sok ez a 
29 millió, de ha tetszik az alkotmány, ez annak 
az ára, tessék elvállalni a 29, illetőleg 32, 33 mil
liót is. (Helyeslés a balon.) 

Ha pedig csakugyan bekövetkezik az, a mi 
nagy áldozatokkal elhalasztható ugyan egy kis 
időre, de végképen el nem maradhat, értem a sta-
tusbankrottot, vagy legalább egy nagyobb mér
vű devalvatiot: miként lesz a 3-ik pont a mi érdeke
inkkel s az igazsággal összeegyeztethető, ha a de-
valvatio oly mérvű lesz, hogy ránk a legkedvezőt
lenebb, a másik fél által követelt arány szerint 
sem esnék 29 illetőleg 32 milliónyi, évi járulék? 

Hogy a törvényjavaslatnak pontjai egymás
nak ellenmondanak, azt igen röviden a 3-ik és 
9-ik paragraphus felolvasásával s összehasonlításá
val lesz szerencsém bebizonyítani. 

A 3. pont így szól: s 1869. január 1-től 
kezdve, a magyar korona országai az államadóssá
gok kamatai fedezéséhez 29,100,000 forintnyi ál
landó, további változás alá nem eső évi járulékot 
fizetnek, ebből 12 millió forintot érez pénzben." A 
9. pont így szól: „Mind a magyar korona orszá
gainak, mind ő felsége többi országainak tetszé
sére hagyat ik , államadóssági kamatjárulékukat 
az adóssági kötvények törlesztése vagy készpénz
beli tőke visszafizetése állal csökkenteni. A törlesz
tett adósság-összeg kamatainak meg-felelő összeg 
ez esetben a törlesztő pénzügyi kormányzat hozzá
járulási tartozásából levonatik." 

Ha az első §. áll, és a tőke állandó, további 
változtatás alá nem eshető, akkor a 9. §-nak nincs 
értelme, vagy az abban kifejeztetni szándékolt 
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előny illusorius. Ha pedig 9. §. értelmében valami 
utón módon sikerülne valaha Magyarországnak 
ezen kamatjárulékot csökkenteni, akkor az első §. 
azon határozott kifejezése: „állandó s további vál
tozás alá nem eshető," hibás és hamis. (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

A solidaritasra nézve már megjegyeztem, hogy 
én addig, mig az államadósságokra azon elv marad 
érvényben, hogy azok elválaszthatlanok és eloszt-
hatlanok, addig, mig mi ezen el nem osztott és igy 
közös adósság kamataihoz törvény által örök időkre 
hozzájárulni kötelezve vagyunk: én a solidaritasra 
nézve álokoskodásokkal és kétértelmű §-kal maga
mat megnyugtatni képes nem vagyok. (Helyeslés 
a bal oldblon.) 

B u j a n o v i c s Sándor: T. képviselőház! Sen
ki által kétségbe nem vonathatik az. hogy Magvar
országot az osztrák államadósságok elvállalására 
jogilag kötelezni nem lehet; de ebből még nem 
következik az, hogy politikai és méltányossági 
szempontból magunkat az államadósságok egy ré
szének elvállalására kötelezve ne érezzük. Jogta-
lan bár, törvénytelen bár, de bevégzett s megmá-
sitkatatlanul bevégzett tényekkel állunk szemközt. 
Tényekkel, melyek a népek, nagyrészt a külföld 
anyagi érdekeit képviselik, melyeket tekintet nél
kül hagynunk alkotmányos jogfogalmaink szerint 
tökéletesen törvényes és jogos, de állami létünk 
megszilárdítása, hitelünk megállapítása érdekében 
se helyes, se eszélyes nem volna. Azért tör
vénytelen bár az osztrák államadósság egész ki
terjedésében, ugy keletkezési módjára, mint hova 
fordítására nézve; s fordíttatott bár az osztrák ál
lamadósságok nagy része oly czélok valósítására 
és oly elvek támogatására, melyeket határozottan 
elítélek: nem tartózkodom mégis kijelenteni, misze
rint ezeknek egy részét elvállalni igen kész vagyok: 
mert forduljak bár a conjecturalis politika meze
jére, vagy merítsek bár a casuistika kiapadhatlan 
forrásából, oly kedvező eshetőséget föltalálni nem 
vagyok képes, melynek beállása hazánkat, mely 
jogilag kötelezve nincs és nem is lehet, tényleg az 
államadósságokban való részvéttől tökéletesen föl
mentené. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

A népek anyagi érdekei s hitelviszonyai mai 
fejlett, egymásra kölcsönösen visszaható állapotá
ban bizonyossolidaritas van: s beláthatlanbonyo
dalmakat, az érdekek éles összeütközését s önma
ga irányában a legkárosabb visszahatást idézné 
elő az, a IÍ ezen érdekek bármelyikét tekintetbe 
venni nem akarná. Ha emlékezetem nem csal, 
10.000,000 franknyi követelés kifizetésének meg
tagadása índitottaEurópaegyik hatalmas fejedelmét 
évek előtt a távol világrészben tizszer, talán száz
szor annyiba kerülő fegyveres beavatkozásra. Mi
nő ellenszeriVet, az érdekek mily összeütközését, 

állami hitelünk mii}7 koczkáztatását, s minő nem 
jogi, de tényleges következményeket vonna maga 
után az illető államhitelezők s azok kormányai 
részéről az államadósságok elvállalásának részünk
ről teljes megtagadása akár most, akár a jelen 
fenálló állami kapcsolat felbontása s uj állami 
alakulásunk esetén : ennek megítélését a t. házra 
bízom. Azon tekintetekhez tehát, melyeket az 1867. 
12-ik t. ez. 53 , 54. és 55-ik §§-ai az államadóssá
gokban való részvételünkre nézve kijelölnek, a 
politikai szempontoknak és méltányosságnak az 
én meggyőződésemre még egy uj döntőleg beha
tó szempontja, a politikai kényszerűség és eszé-
lyesség el nem odázható tekintete járul. 

Itt nem tehetem, hogy Várady Gábor t. kép
viselőtársamnak a múlt ülésben mondott példájára, 
azon családfőről, ki a szomszéd neje lába elé teszi 
összes vagyonát, mig otthon saját gyermekei éhez
nek és fáznak, ne válaszoljam, hogy a példa nem 
volt szerencsésen választva. (Zaj. Halljuk!) Hiszen 
t. képviselőtársam velem együtt meg van győződ
ve, hogy nincs e teremben senki, a ki könnyel
műen és megfontolatlanul és az ország érdeke el
lenére járulna az államadósságokhoz. Hasonlítunk 
mi igenis, t. ház, azon családfőhöz, ki, mert szom
szédja düledező háza összeroskadás esetén saját 
házát is szétzúzással fenyegeti, nem felebaráti sze
retetből, de hogy a maga házát megmentse a 
pusztulástól, erejéhez mérten járul szomszédja, s 
vele együtt saját háza tatarozásához. (Zaj. Halljuk!) 

Ezen elvekből indulva ki, előttem a kérdés 
az, vajon a törvényjavaslatban meg van-e a jogi 
szempont kellőleg óva, s a solidaris kötelezettség 
eszméje jövőre is kizárva? és vajon az elvállalan
dó összeget az ország elbirja-e a nélkül, hogy a 
teher súlya alatt összeroskadjon? 

E kérdések elsejére határozott igennel vála
szolok. A törvényjavaslat szövege oly világos és 
határozottan kizár minden solidaritast, hogy abból 
a solidaris kötelezettség eszméjét csak ugy és ak
kor lehet kimagyarázni, ha nem egész szerves 
összefüggésében és nem egész értelmében és szel
lemének kifejtésében, hanem csak egyes tételeit 
és szavait elvontan tekintjük. 

A mi a kérdések másikát illeti, nem csodálko
zom azon, hogy a nézetek e tekintetben eltérők: 
mert bár a számtani tételek tárgyilagos bonezo-
lást és elemezést igényelnek, abból a következte
tést kiki saját subjectiv nézletmodorából meríti; 
s vajmi nagy itt a különbség, már csak a külön
böző kedélyhangulatunknál fogva is : az egyik pl. 
komorabb, a másik derültebb színben látja a jövőt. 
Én a nélkül, hogy a vállalandó teher nagyságát 
kicsinyelném, s a nélkül, hogy a jövőre nézve tul-
vérmes reményeket táplálnék, níerem állitni. hogy 
a vállalandó összeg, tekintve az egész fedezendő 
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szükséglet nagyságát, tekintve hazánk közgazda
sági, adózási, lélekszám! és kiterjedési viszonyait, 
nem lépi át a méltányosság korlátait. Igaz, a teher 
nagy, a teher súlyos; de az állami életben ugrás 
nem lévén, a súlyos viszonyokból nincs könnyű 
kibontakozás. Igaz, hogy a terhet az ország csak 
nagy áldozattal lesz képes elbirni; de a teher nagy
ságának ismerete és nemzetünk férfias küzdelme 
első lépés arra, hogy az áldozatot elbírjuk. (Elénk 
helyeslés a jobb oldalon.) 

Debreczen városa érdemes képviselője azon ál
talam is hőn ápolt óhajtástól vezéreltetve, hogy a 
magyar államháztartásban az egyensúly fentar-
tassék, egy módot jelölt ki az államadósságok után 
fizetendő évi járulék megállapítására nézve, s e 
mód a következő: vétessenek a magyar állam ösz-
szes jövedelmei számítási alapul, s abból levonván 
az ország belkormányzati s közösügyi kiadásai 
szükségletét, a fönmaradandó összeg fordíttassák 
az államadósságok után fizetendő' járulék fedezé
sére. Azonban nem fejtvén ki bővebben ezen esz
mét tisztelt képviselőtársam, az, egyéni felfogásom 
szerint, kétféle magyarázatot enged meg. Vagy 
nem mondatik ki határozott összeg, s csak mint 
elv állíttatik fel az, hogy a fenmáradó összeg a já
rulék fedezésére fordittassék: s ez esetben vagy a 
hozzájárulás illusoriussá tétetik, vagy a meggaz-
dáíkodás az állam háztartásban lehetlenné válik. 
Vagy pedig a másik magyarázat szerint a magyar 
állam jelenlegi, ez évi bevételét vévén fel számí
tási alapul, s ebből levonván a mondott szükség
letet, a fenmaradó összeg mondassák azon határo 
zott, és változás alá nem eső összegnek, melylyel 
az államadósságok terheinek fedezéséhez járulni 
kívánunk: s akkor számításainkban talán közel 
állunk, de a deficitet a jövőre nézve egészen kike
rülni képesek nem leszünk. Az államélet fejlemé
nyét, s igy a deficitek kérdését előre meghatározni 
alig lehet. Én azt hiszem, hogy rendezett közjogi 
viszonyok, rendezett belügyi kormányzat, állami 
érdekeinknek s anyagi szükségleteinknek kellő 
számításba vétele és férfias ernyedetlen munkásság 
képesitni fognak bennünket deficit nélkül is fen-
állani a jövőben s Isten segélyével még megtaka
rítást is tenni. 

Ennél fogva járulok a törvényjavaslat elfo
gadásához. (Elénk helyeslés, éljenzés jobiról és a kö
zépen.) 

Szontagh P á l (nógrádi) : T. képviselőház ! 
Igen tisztelt barátom Tisza Kálmán urnák tegnap
előtti előadásánál fogva —• valódi léleknyugalom-
mal mondom itt, még ma is, a tárgyalás második 
napján — felmentve éreztem magamat attól, hogy 
a szőnyegen levő tárgyhoz azon szempontból 
ügyekezzem szólani, melynél fogva annak lénye
gét ez idő szerint alaposan tárgyalni lehetetlen, 

épen azért, mert azon alap, melyre a javaslatnak 
épitve kellene lennie, Magyarország állami költ
ségvetése jelenben még ismeretlen valami. 

De felmentve érezhetem magamat még annál 
fogva is, mit az 1867. XII. törvényczikk 54-ik§-a 
tartalmaz azon feltételekről, melyek mellett Magyar
ország- az osztrák államadósság' terhének viseléséhez 
részben járulni ígérkezett: értem azon kikötést.hogy 
ezt csak azon esetben és oly módon hajlandó tenni, 
ha azzal saját romlását nem eszközli, a mire szintén 
Nógrád vármegye egyik képviselője az imént vo
natkozott. 

A tárgy epochalis fontossága azonban ar
ra még is késztet, hogy azon másik szempontra 
nézve, melynél fogva ezen ügynek törvényhozási 
eldöntését az osztrák államadósság kamatai reduc-
tiojának utján kellett volna elintézni, ejtsek néhány 
szót. (Halljuk!) 

A mint e tárgy jelenleg előttünk áll, arra lát
szik nekem alkalmasnak, hogy azon nagy elvi 
harczot, melyet a productiv tőkének, a fölbirtok
nak, s a földet mivelő millióknak érdeke vív — 
nem az ipar és kereskedelem érdekeivel, mert ezek 
nem ellentétesek, sőt egymással karöltve járnak s 
egymást előmozdítják — de érdekeivel azimproduc-
tiv tőkének, a tőzsdék frequentatorainak, a papir-
gazdaságnak, a nyerészkedőknek, s azoknak ér
dekeivel, kiket divatos amerikai műszóval pénz-
csinálóknak neveznek, mondom, hogy ezeknek har-
czát ne csak elmérgesitse, de épen ezeknek győ-

| zelmével s amazok letiprásával végezze be. 
Tisztelt barátom Trefort Ágoston csak a múlt 

napokban monda amaz emlékezetes szavakat: dol
gozzunk s ne ábrándozzunk. Arany, és soha eléggé 
nem méltányolható s szivre veendő szavak ! De 
higye el igen tisztelt barátom, higyék meg és 
vegyék szívökre önök is, uraim ! dolgozik a mos
toha-apailag megadóztatott földbirtok, dolgoznak 
annak mivelői eleget; s önök csak oly jól tudják, 
mint én, hogy mig ezek nem ábrándoznak, csak 
dolgoznak és legnagyobb részben szűkölködnek, 
azalatt a tőzsdék fejedelmei, és a papirkirályok, s 
ezek udvaronczai és uszályhordói — ha ábrándoz
nak-e? nem tudom, de hogy nem dolgoznak és 
élveznek, bizonyosnak tartom. 

És még azt ismerem állítani, hogy a földbir
toknak munkája, vagyis azon küzdelem, melyet 
az adóteher és adónemek elviselhetetlensége ellen 
folytat, már is hasonló ama régi fogház-fegyelmi 
módszerhez, mely szerint a megfenyítendő egy 
vízzel tölt edénybe helyeztetve kénytelen volt a 
mind-mind magasabbra emelkedő vízből folyton me
regetni, hogy a befulás veszélyétől meneküljön. 

Pedig, mig ezekre igazán illik a nagy fran-
czia forradalmár mondása.hogy a hazát sarujok sar-

1 kán magokkal nem vihetik, amazoknak haza-
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j a ott van, hol a tőzsdei árkelet hullámzása leg-
nagvobb nyerességekkel kecsegtet. 

Igen, de ismét és ismét, és minduntalan rej
telmes dodonai szózatként, majd fújják, majd dör-
gik füleinkbe, hogy „magasabb állami szempon
tok szinvonalára magasabb álamférfiu felfogásra 
kell emelkednünk" e viszonyok elintézése körül. 

De a magyarázat mindegyre elmarad, s a ho
mályban tapogatódzó „alattvalói észnek" nem ma
rad fen egyéb, mint attól tartania, hogy azon fá 
tyolos óriási alak, mely ezen jelszók hangoztatá
sával rémit, utoljára is, egy szép reggel, elnyeli 
ama bepólyázott gyönge csecsemőt, melyet mi ár
tatlan apai örömünkben „parlamentarismusnak" 
kereszteltünk. 

És itt jogosítottnak érzem magamat, azt kérdez- ! 
ni a mélyen tisztelt oktatás- és cultusügyér úrtól, hol j 
vannak, avagy honnan fognak előteremni ez eset- ! 
ben, s az ilyen és ehhez hasonló hivatkozások mel- í 
lett ; a meglevő, s mint sokaknak ugy látszik, vi- j 
szonylag nem csekély mértékben meglevő szabad- j 
ságnak ama biztositékai, melyek minket ama min
den valószínűség szerint ruinosus testvéri áldozat- ] 
készségünkért az anyagiakban, az erkölcsiekre 
nézve kártalanítsanak és megnyugtassanak ? (Élínk ' 
tetszés a bal oldalon.) 

Töredelmes szivvel vallom be, uraim, nem j 
vagyok oly irigyletre méltó lelki állapotban, hogy ! 
Shaksperet soha ne ismertem volna, {Derültség) ' 
s igy nem tehetek arról, hogy ilyesek emlegetésé- | 
re, a tőle olvasottakból majd e mondat: „szó, szó, i 
szó ! majd emez :" okok, okok, okok ! mintha bizony 
az okok oly olcsók volnának, minta vadszeder," j 
minduntalan fülemben zsong. 

Pártolom Tisza Kálmán véleményét. (Éljen- j 
zés balfelöl.) 

Török Sándor (nógrádi): A napirenden | 
levő tárgy alkalmat nyújt arra, hogy financiális 
és anyagi viszonyainkra egy futó pillantást ves- ' 
sünk. Bocsánatot kérek, ha e fontos kérdésben, j 
szavazatom igazolása tekintetéből, néhol a napi- ! 
rendtől eltérek : mert azt hiszem, hogy e kér- i 
dést jelen állapotunk érintése nélkül tárgyalni , 
alig lehet. 

Korunk veszélyes kórállapotának tekintem 
azt, hogy a forgalmat közvetitő csere-eszköz, a 
pénz, s a tőke, mely a vagyonosodás fő eszköze, 
oly viszás irányban érezteti befolyását, mely az 
állam s a polgárok, különösen a termelő osztály 
érdekeivel merev ellentétben áll. Es ez irány, a 
melylyel én megbarátkozni nem tudok, az, mely a 
nagy kamatozásokkal összekötött államadósság 
rendszerének minden ímproductiv rósz következé
seivel fenyegeti a társadalmat. 

A mióta a közhitel eszméjét feltalálták, s hírne
ves tudósok és theoretikusok, a hasznos beruházás 

gyümölcsözésének szempontjából kiindulva, azt bi
zonyos panaceának, az anyagi felvirágzás fő esz
közének s aranybányának keresztelek, átalános-
sá vált azon szokás, miszerint az államok ily köl
csönök utján fedezik pénzszükségleteiket. 

Nem lehet tagadni, hogy ez eljárás igen meg-
könnyité az állam czéljainak s a kormányok szán-
dokainak végrehajtását, mert nem lévén többé szük
ség összegyűjtött kincsekre és hipothekára, a köz
hitel oly bő pénz-forrást nyitott számukra, mely 
— mint az írásban „az özvegyasszony olajos kor
sója" — kiapadhatlan. 

Es megindult e nyomon az egész civilizált 
világban a gazdálkodás. Adósságok halmoztattak 
adósságra, nem, mint eredetileg a tudósok felálli-
ták, hasznos beruházás, hanem gyakran udvarok 
pazarlása, hiu politikai czélok és az önuralom ér
dekében. 

Hogy mily zavarba ejté ez a pénzügyeket, 
bizonyítja az eredmény, mely mindenütt szomorú 
alakban, de nálunk a legritkitóbb színben tűnik 
elő, és eszközlé: 

1. Hogy egy nagy birodalom népe néhány 
pénztőzsér adófizetőjévé vált. Az előttünk fekvő 
adatok s az évenkint fizetendő kamatok eléggé 
bizonyítják ez állítás valóságát. 

2. Az államadósságok nagy tőkéket igén}rel-
vén, a productiv munkától elvont kisebb tőkéknek 
összehalmozása egyrészt megfosztá azt életerejé
től, másrészt annyira megszaporitá az improdultiv 
üzletek mindenféle nemeit, s a nagy számú kötvé
nyek elárusitásából folyó papirspeculatiokkal ösz-
szekötött börzejáték kiterjedésének oly fokára há
gott, miszerint elmondhatjuk, hogy a reális munka 
ily káprázó üzérkedések mellett valóságos guny-
tárgygyá vált. 

3. A közhitel mértéktelen használata megala-
pitá az uzsorát, nem csak az államháztartásban, ha
nem a íoglalkozások minden nemeiben: mert 
az állam példájára egyesek is drága pénz haszná
latára lőnek utalva. 

4. Szülője lőn mindazon bajoknak, melyek a 
pénznek az ímproductiv üzletek felé folytonos gra-
vitálásából szoktak eredni. 

Ennek bizonyítására, azt hiszem, nem kell 
egyéb példát felhozni, mint azt, melyet saját állapo
tunk vizsgálataiból meríthetünk. 

Kérdem, van-e munka e hazában, mely a szé
delgő üzérkedéssel kiállja a versenyt? létezik-e 
üzlet, mely nagyobb nyereséggel kecsegtetne, mint 
a minőt e soknemü ímproductiv foglalkozások 
nyújtanak ? 

Pedig oly államban, hol a termelő munka 
nem fizeti ki magát, megszűnt minden haladás. 

Nem látjuk-e például, hogy földmivelésünk 
néhány évek óta már pang ? Ne mystificáljuk ma-
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g u n k a t egy jobb év kecsegtető képe által, hanem 
tekintsük a szomorú valót. Igen is ott állunk, hogy 
a 18-ik évi folytonos zsarolás, s a bekövetkezett 
rósz évek a földbirtokosok tőke vagyonát támad
ván meg, a drága pénz használata mellett azok
nak nagy része a bukás szélére jutott. 

Pedig ez hazánkban, mint kiválólag földmi-
velő országban, nagy figyelmet érdemlő körül
mény. 

Nem látjuk-e azon akadályokat, miket a pénz 
drágasága gördit az ipar emelkedésének elébe? 
Hiszen ki fektetné be pénzét jelenleg egy iparvál
lalatba, midőn azt a pénzkereskedés utján sokkal 
nagyobb haszonnal forgathatja ? 

Nem tapasztaltuk-e legközelebb, hogy a köz
lekedési eszközök, s illetőleg a kereskedés emelé
sére szükségelt pénzt, habár relatíve fenforgó vi
szonyokhoz képest tűrhető, de abstracte véve 
mégis csak áldozattal valánk képesek előteremteni'? 
Es ez nem a mi hibánk, sem a minisztérium hibá
ja, ennek oka a fennálló, s nagy részben az állam
adósság rendszere által előidézett pénzviszonyok
ban rejlik. 

Igen is uraim, a munka nélküli gyors meg
gazdagodás korszakunk jelleme, s azon egyedüli 
bálvány, mely ellenállhatlan erővel tereli le a szel
lemileg elsatnyult henye emberek tömegét az im-
productiv üzérkedés pályájára. 

Nem látjuk-e, hogy némely emberek, érték 
hiányában, nagy nominális összegekkel rendel
kezve, rövid idő alatt igen könnyű módon nagy 
vagyonhoz jutottak ? S hogy e fajta emberek a 
szegény dolgozó nép gúnyja, a legnagyobb fény
űzéssel élnek ? 

Igen is látja a nép azt. hogy ily viszonyok 
között, s ily üzletekkel szemben reális munka nyo
morult kereseti móddá aljasult. 

Hová fog ez vezetni ? Nem támadt-e kétség 
a nép lelkében a társadalmi lét jövője felett? Nem 
kötelessége az államnak ezen bajokból kifejlőd
hető, s a társadalmi lét alapjait megrenditő crisi-
seknek elejét venni ? Nem kötelességünk-e nekünk 
e szomorú állapot további fejlődését megakadá
lyozni ? 

Más országok viszonyait hozzák fel ellenünk, 
például Angliáét, mely állam roppant adóssága 
mellett az anyagi jólét legmagasabb fokára emel
kedett. 

Igaz, hogy ez állam történelmében és poli
tikai életének kifejlésében a mienkhez több ha
sonló mozzanatot találunk, de anyagi viszonj-aink 
korántsem hasonlítanak egymáshoz. Tudjuk, hogy 
ott a közhitel eszméje minden utóbajaival együtt, 
s ezzel kapcsolatban a pénzviszony nem oly mó
don s nem oly formában fejlődött mint itt. S a 
midőn ott az átalános vagyonosodást előmozditá, ! 

HÉPV. H. NAPLÓ. 1865/,. v. 

itt a basznos beruházás szülte anyagi felvirágzás 
helyett nem hagyott hátra egyebet számunkra 
azon tehernél, a minek rendezéséről jelenleg ta
nácskozunk. Egy mostoha apának hagyatéka az, 
minek rendezése akkor tűzetik ki feladatunkul, 
midőn azt csak nagy áldozattal vagyunk képesek 
eszközölni. 

Ebből láthatjuk tehát, hogy a mi öröklött ba
jaink, azért mondom öröklött, nehogy azokat va
laki a mi és kormányunk intézkedésének vagy 
hanyagságának tulajdonítsa, — mondom öröklött 
bajaink nem oly természetilek, miken a napiren
den levő kérdés eldöntése, a teher elvállalása 
vagy egyszerű megtagadása által rögtön segíteni 
lehetne. 

Átlátom én, hogy az osztrák államadósság 
egy részének elvállalása nemcsak politikai okok 
és adott szavunk köteleznek, hanem követeli azt 
tőlünk saját subsistentiánk és jövőnk biztosítása. 

! Meg vagyok arról is győződve, hogy a jelen vi-
! szonyok között, az élőnkbe terjesztett alkunál job-
j bat nem is tehettünk volna. De a midőn ily nagy, 
I rendkívüli teher elvállalására adom szavazatomat, 

kötelességemnek tartom kinyilatkoztatni, hogy én 
e törvényhozás nemesebb feladatát nem egyedül 
e teher rendezésében, hanem inkább azon módok 
alkalmazásában keresem, melyek a bajt gyökere
sen orvosolva, a visszaesést lehetetlenné, a terhek-
bőli kibontakozást pedig lehetővé tegyék. 

És ebben rejlik a jövőnek garantiája. Csak a 
jövőben helyezett remény leend képes eloszlatni 
a teher elvállalásából keletkező aggodalmakat. 

Ha tény az, hogy a rólunk nélkülünk contra-
hált terhek alól semmi módon nem menekülhetünk, 
miről én meg vagyok győződve: ugy valamint egy 
részről nem lehet feladatunk, hogy tán jogi szem
pontból megtagadjuk azt, mit tényleg viselni kény-
telenittetünk, mert akkor megtörténhetnék, hogy 
ismét rólunk, nélkülünk tán, a mi hátrányunkra 
fognának rendeztetni • ugy más részről ez adósság 
elvállalása és rendezéséből folyó kötelességünk 
egész erővel oda működni, hogy e teher elviselé
sét lehetővé és tűrhetővé tegyük. 

Mi csak azon erkölcsi és gyakorlati eszközök 
által lehet utóiérhető, melyek egyrészt a fenálló 
állapot iránti bizalmat, más részt a nép adóképes
ségét növelendik. 

Sokan velem együtt — a terhek nem nagy
voltából és szaporodásából következtetve, vigasz
talást látnak a bevételek és kiadások között kilá
tásba helyezett, sőt e törvényjavaslat egyik sza
kaszában megrendelt — sulyegyen helyreállításá
ban. 

A 18-ik évi ferde közös gazdálkodás után 
nagy haladásnak tekintem azt ; ismerem az önkor. 

46 
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mányzat előnyeit s eddigi eredményeit, melyek 
egy szebb jövőnek biztos alapját képezik. 

De ne csodálkozzunk azon, ha egy hosszas 
zsarolás által anyagilag megrongált és elkesere
dett nép, vagy annak egy része, mely ez átalános 
romlást idézett rendszer maradványai, institutioi 
és közegei által még mindig környezve látja magát, 
kétévi politikai diseussiok után, biztatások és Ígé
retek helyet, tőlünk egy kézzelfogható practicus 
eredményt vár ; s valamint egy részről vigaszta
lást nem lát a létező terhek stabilitálásában. ugy 
más részről a halasztás s a folytonos negatioban 
sem lel megnyugvást; hanem óhajtva várja anya
gi kérdéseinek mielőbbi megoldását, égető szüksé
geinek kielégítését, s nem annyira a terhek leszál
lítását, mint az általa gyűlölt rendszer és adóne
mek megváltoztatását. 

Ismerem én azon akadályokat, melyek kor
mányunk legjobb akaratának útjában állanak; de 
véleményem az, hogy azokat minden áron le kell 
küzdenünk, nehogy azon ösvényre tereitessünk, 
hol a gyűlölt sistemák iránti ellenszenvvel mind
untalan küzdve, haladásunk bizonytalanná váljék, 
sőt tán kitűzött ezélunk is veszélyeztessék. 

Megvallom, e kérdés tárgyalásánál nem volt 
szándékom vitatkozásokba bocsátkozni, miután 
Tisza Kálmán képviselőtársam nyilatkozatából 
láttam, hogy a dolog érdemére názve elvi különb
ség nincs közöttünk. 

De Várady képviselőtársam egy hasonlatot 
hozott fel, mit szó nélkül nem hagyhatok. Ha jól 
fogtam fel, ö párhuzamot vont egy részt a szomszéd 
ember háza előtt lerakott kincsek miatt éhező me-

zitlábos gyermekek, más részt az államadósság el
vállalásának ténye között. Megvallom, hogy az 
ügyesen vont párhuzamot, a vitatkozás éles és 
czélszerü fegyverének tartom, a poesist pedig az 
emberek phantasiájára ható hatalmas eszköznek 
tekintem. De bocsánatot kérek, — meglehet, rósz 
ízlésem, vagy rósz felfogásom az oka, hogy az 
általa felhozott párhuzamban — egy részt nem 
lelem fel sem a hasonlat azonban fókellékét, mely 
a midőn talál egyszersmind győz; sem a poesis 
azon magasztos irányát, mely a midőn gyönyör
ködtet, egyszersmind felvilágosit. 

Mindezeknél fogva tehát a napirenden lévő 
kérdésben, én részemről, az adósságban való rész
vét vagy nem részvét feletti principialis vitába 
nem bocsátkozom, mert azt hiszem, hogy ez iránt 
már megválasztatásunk alkalmával mindnyájan 
tisztában voltunk, sőt feliratainkban is nyilatkoz
nék. A saját bizottságunk által kiszámított összeg
ben annyival inkább is megnyugszom, mert azt 
hiszem, hogy ekérdésnek, nem a számtan és mél
tányosság alapján, hanem az érdekek szempont
jából leendő eldöntése,könnyen veszélyeztethetné 
azon ügyet, a kiegyenlítés nagy munkájának be
fejezését, mit e hongyülés egyik főföladatául tű
zött ki. 

Pártolom a törvényjavaslatot. (Helyeslés jobb
felölj 

E l n ö k : Holnap 10 órakor folytatjuk a tár
gyalást. 

Az ülés végződik d. u. 13/4 órakor. 
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A római számok az üléseket jelölik, melyekben az illető ügyek előfordulnak, az arab számok a lapokat, hol az illető szónokok 

fölszólalásai vagy beszédei kezdődnek, vagy szólási szándékuk van följegyezve. 

Abaujmegye kérvénye CLHI, CLVIII, CLX, CLXXVII. 
Adaiak kérvénye CLXXI. 
Albert János és Tamás kérvénye CLXXV. 
Alberti esizmadiaczéh kérvénye CLXXVII. 
Alelnök választása CLXXVII, CLXXVIIL 
Almásy Sándor 36, 40, 50, 55, 67, 70, 172, 179. 
Almásy Sándor interpellatiója CLXIII, CLXVI, 
Almásy Sándor és társai indítványa CLXVII. 
Alsó-Csernáton község kérvénye CLXXIII. 
Ambrózy Lajos b. (ifj.) szabadságot kap CLXXVII. 
Andies Tádé kérvénye CLXXVII. 
Andrássy Gyula gr. 10, 11, 12, 29, 212,238,239,265, 

284, 309, 314, 320, 345. 
Angyal József panasza CLXXVII. 
Angyal Pál halála CLIII. 
Antal János kórvénye CLXXIII. 
Antalfy Károly választási Ugye CLIII, CL VI. 
Apponyi György gr. lemondása CLIII. 
Aradmegye kérvénye CLIII, CLXXII. 
Aranyos-szék kérvényei CLXXVIIL 
Asboth Lajos kérvénye CLXXX. 
Acs község kérvénye CLXXI. 
Ághó község kérvénye CLXXII. 
Államadósság CLVI, CLX, CLXXVII, CLXXXIII, 

CLXXXIV. 
Arvaniegye kérvényei CLIII, CLXXII. 
Árvamegyei tanítók kérvénye CLIII, CLXXII. 

Babirád Mátyás kérvénye CLXXVII. 
Bacsinszky István kérvénye CLXV. 
Baksa József panasza CLXVIII. 
Balász Ferencz kérvénye CLXXII. 
Ballá József panasza CLXIX. 
Baltazár György kérvénye CLXVII. 
Baracz Pál panasza CLX. 
Baranyamegye kérvényei CLIII, CLXIX, CLXXVII. 
Baranyai községek kérvénye^ CLXXII. 
Barkasszó lakosainak kérvénye CLXXI. 
Barkóczy György és társai kérvénye CLXXXI. 
Barsmegye kérvénye CLX. 
Barsmegyei gazd. egyesület kérvénye CLXXXI. 
Bartal György szabadságot kap CLXXIII. 

Bartenschlaeger Ferenez kérvénye CLXXII. 
Batek Rozália és társai kérvénybe CLXVII, CLXXII. 
Bágyog község kérvénye CLXXVII. 
Bánó József 57, 131, 349. 
Bánó Miklós 149, 156. 
Bántó Ferenezné kérvénye CLXII. 
Bedő Lajos kérvénye CLXXII. 
Bencze Mihály kérvénye CLXXII. 
Beniczky Gyula 141, 356. 
Beniczky Gyula mint előadó CLXIII, CLXXVII. 
Berde Mózes lemondása CLIII. 
Berde Mózes választási ügye CLVII, CLIX. 
Beregmegye kérvénye CLVIII. 
Bernald Dénes és társai kérvénye CLXXX. 
Bernáth Zsigmond 254, 300, 327. 
Berzeviczy Miksa kérvénye CLIII. 
Besze János 9, 13, 24, 43, 60, 90,92, 93, 94,190, 203, 296 
Besze János indítványa CLVIII, 
Beszterezebánya város kérvénye CLXVII. 
Bethlen Farkas gr. 269, 272. 
Bezerédj Kristóf kérvénye CLXXVIIL 
Békésmegyei gazdasági egylet kérvénye CLXVII. 
Bélrogoz község kérvénye CLXVII. 
Bicske mezőváros kérvénye CLXXII. 
Biharmegye kérvényei CLX, CLXXI. 
Bizottságok üléseiről a miniszterek értesitendök CLXXII. 
Blána Szilárd kérvénye CLXXII. 
Bobory Károly 79. 
Bobory Károly határozati javaslata CLXV. 
Bobory Károly interpellatiója CLXV. 
Bolmány község kérvénye CLXIV. 
Borbély Ferenez kérvényei CLXX, CLXXIII, CLXXVII. 
Borcsányi János 44, 142, 353. 
Boros Bálint 194. 
Boros Bálint választási ügye CLIII, CLVI. 
Boros Sámuelné kérvénye CLXXII. 
Bortermelők és szőlősgazdák kérvénye CLXXVII. 
Bosnyák Tada panasza CLXXIV. 
Botka Anna és Magdolna panasza CLXIX. 
Bónis Sámuel 7, 13, 14, 25, 29, 35, 38, 46, 48, 49, 50, 53, 

57, 62, 64, 67, 87, 105, 106, 184, 195, 202, 
205, 213, 215, 229. 239, 250, 309, 344, 352. 

46:: 
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Böszörtnényi László 53, 92, 149, 288. 
Böszörményi László nyilatkozatai CLXVI, CLXXIV. 
Böszörményi László sajtópöri ügyei CLXII—CLXVI, 

CLXXII, CLXXIV, CLXXV. 
Brassó város és vidék kérvénye CLXXVII. 
Brassói keresk, és iparkamra kérvénye CLIV, CLXXXIV. 
Bricseja község kérvénye CLXXVII. 
Bródi egyházközség kérvénye CLXXII. 
Bugányi Imre terve CLXXVII. 
Birjanovics Sándor 358, 
Bundán Dénes kérvénye CLXXIII. 

Conrád Mór választási ügye CLIII, CLV1. 
Cyntula Mátyás kérvénye CLXIX. 

CSanády Sándor 302. 
Császár község kérvénye CLXI. 
Csengery Antal 309, 321. 
Csengery Antal mint előadó CLXXVII-CLXXIX, 

CLXXXI. 
Csengery Imre mint előadó CLVI, C LXXVIII. 
Csengery Imre mint jegyző CLIV—CLVI, CLXXIX— 

CLXXXIV. 
Csernátony Lajos 123, 124, 126. 
Csernátony Lajos választási ügye CLIII, CLVI. 
Csetneki uradalmi községek kérvénye CLXXIII. 
Csetnekvölgyi papirgyárosok kérvénye CLXXII. 
Csiky Sándor 55, 126, 127, 199, 200, 345. 
Csiky Sándor interpellatiója CLXVI, CLXXXIV. 
Csintalan Lajos kérvénye CLXXII. 
Csurgó Újváros község kérvénye CLXXVII. 

CZeglédiek kérvénye CLVIII. 
Czehovszki Leo kérvénye CLXXX. 
Czifra János kérvénye CLVIII. 

Dad község kérvénye CLXI. 
Dapsy Vilmos 67, 144. 
Daurer József kérvénye CLIII. 
Dani Ferencz 256. 
Dani Ferencz interpellatiója CLXXVIII. 
Dániel János választási ügye CLIII, CLVI. 
Deák Ferencz 32, 60, 113. 159, 239, 327, 328. 
Deáky Lajos 46, 231. 
Debreczen város kérvényei CLIII , CLVIII, CLXXII} 

CLXXVIII. 
Debreezeni Ferencz kérvénye CLXVIII. 
Debreezeni honvédegylet kérvénye CLXXII. 
Debreezeni zeneegylet kórvénye CLXXII. 
Denicke Károly kérvénye CLXXVII, 
Deny^ázó József kérvénye CLXXII. 
Derekasy András kérvénye CLXXIII. 
Detrich Zsigmond 35, 188, 200. 
Devecser mváros kérvénye CLXXVIII, 
Dimiírievics Milos mint jegyző CLXI, CLXII, CLXIV, 

CLXV, CLXVII—CLXXV, CLXXVII. 

I L K I T I M U X A T U . 

Dimovics Konstantin kérvénye CLXXV. 
Dobozy Ferencz kérvénye; CLXXII. 
Dobóczky Igaáez 250. 
Dobrzánszky Adolf 170, 325. 
Dobsina mváros kérvénye CLXXII. 
Domonkos János kérvényei CLV, CLXXI, CLXXVII. 
Dósa Elek halála CLXXVI. 
Dózsa Dániel 249, 250. 
Dőry Ádám halála CLIII. 
Drágfy Sándor választási ügye CLXIII, CLXIX. 
Dröszler Károly panasza CLXVII. 
Duna-Szerdahely mváros és vele kapcsolatos községek 

kérvénye CLXXVII. 

Ebedi birtokosok kérvénye CLIII, CLXXVII. 
Ecsedi birtokosok kérvénye CLIII, CLXXVII. 
Edelspacherféle gyűjtemény ügye CLXVI, CLXXIV, 

CLXXXIV. 
Eger város kérvénye CLIII, CLXXVII. 
Emberger Károly kérvénye CLXXVII. 
Eötvös József b. 52. 59, 63, 65, 74, 97, 98, 99, 106, 

174, 342. 
Eötvös Tamás halála CLVI. 
Eperjes város kérvényei CLXIII, CLXVII, CLXXIV, 

CLXXVIII. 
Ernszt József kérvénye CLXXIII. 
Erős Lajos szabadságot kap CLVIII. 
Eszék város kérvénye CLXXXI. 
Esztergom város kérvényei CLXVII, CLXXVII. 
Esztergomi honvédegylet kérvénye CLXXII. 
Eszterházy^ Kálmán gr. lemondása CLIII. 

Édes Albert 43. 
Édes Albert választási ügye CLIII, CLVI. 
Érsekújvár város és társai kérvénye CLXXVII. 

Faragó Ferencz 170. 
Farkasd község kérvénye CLXXVIII. 
Fáy Ferencz kérvénye CLXXVII. 
Felső-Fekérmegye kérvényei CLXIX, CLXXX. 
Fiedler Gyula kérvénye CLV, CLXXVII. 
Fiume város emlékirata CLXXIV. 
Fogaras vidék kérvénye CLXXVIII. 
Fogler László kérvénye CLXXII. 
Forró Miklós kérvénye CLXXV. 
Forster György kérvénye CLXXII. 
Freiseisen Gyula választási ügye CLXXV, CLXXXII. 
Frics Lajos kérvénye CLXXIII. 
Friedmann József kérvénye CLXIII. 
Fuchs Ignácz kérvénye CLIII. 
Fülepp Lipót 170. 

Gajzágó Salamon 43, 184, 203, 236, 237, 250, 256, 327. 
Gajzágó Salamon interpellatiója CLXXVII. 
Gajzágó Salamon mint előadó CLIX, CLX, CLXXIII, 
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Gajzágó Salamon mint jegyző CLVII—CLX, CLXH— 
CLXIV, CLXVII—CLXXVIII. 

Gellyér Nándor emlékirata CLXX. 
Gengl Ferencz kérvénye CLXIX. 
Gergelyi György kérvénye CLXXVII. 
Gergelyi Tivadar kérvénye CLXXVII. 
Geszti Ferencz kérvénye CLXXVII. 
Ghyezy Ignácz 275, 328. 
Ghyczy Kálmán 12, 15, 24, 28, 29, 36, 44, 57, ;66, 114, 

193, 213, 229, 256, 266, 306, 308, 310, 319, 320. 
Glozsán község panasza CLIII, CLXXVII. 
Gorove István 188, 190. 
Gozsdu Manó 49. 
Gócs Gyula panasza CLXIX. 
Graenzenstein Gusztáv választási Ugye CLX. 
GrUnhut Dávid panasza CLIII, CLXXIIL 
Gubody Sándor 284. 
Guggenberger Józsefné kérvénye CLIII. 
Gull József választási Ugye CLV, CLIX. 
Gutay Péter kérvénye CLXXVII. 

Gyéres község kérvénye CLXIV, CLXXII. 
Gyöngyös mváros kérvénye CLIII, CLXXII. 
Gyöngyösi kereskedő testület kérvénye CLXIX. 
Gyöngyösi földmivesek kérvénye CLXIX. 
Győrmegye kérvénye CLXXIV. 
Győr város kérvényei CLXH, CLXXI, CLXXVIII. 
Győrvidéki gazdasági egyesület kérvénye CLXXXII. 

Haas Károly panaszai CLXV1II, CLXIX. 
Hodziga község kérvénye CLXXVII. 
Hajdúkerület kérvényei' CLXIII, CLXVIII. 
Hajnóczy Sámuel kérvénye CLXXIIL 
Halász Boldizsár 8, 13, 38, 53, 56, 57, 84, 182, 185, 191, 

199,216, 221, 222. 
Halász Ignácz panasza CLXXVII. 
Halmi község kérvénye CLXXVII. 
Halmosy Endre választási Ugye CLV, CLIX. 
Hanka Ignácz kérvénye CLXXIIL 
Hasonszenvi orvosegylet kérvénye CLXXII. 
Hányad CLVI, CLX, CLXXVII—CLXXXI, CLXXXIII. 
Háromszék kérvényei CLXIX, CLXXIV. 
Hegyaljai városok és községek kérvénye CLXXII. 
Helpa község kérvénye CLXXV. 
Hergeszthaymer András kérvénye CLXXIIL 
Hermán János kérvénye CLXXVIII. 
Hertelendy Kálmán választási Ugye CLIV, CLVL 
Hevesi ügy CLXIII, CLXVI-CLXXI. 
Hollán Ernő 31, 32. 
Hollóháziak kérvénye CLXIX. 
Horvát Boldizsár 7, 39, 45, 53, 54, 215, 231,235,236, 238. 
Horváth Imre kérvénye CLIII. 
Horváth János kérvénye CLXXII. 
Horváth József kérvénye CLIII. 
Horváth Lajos 49, 213, 219, 220. 
Horváth Lajos mint előadó CLXVI, CLXXIV, CLXXV. 

Horváth Lajos mint jegyző CLIII, CLIV, CLXI, CLXV, 
CLXVI, CLXXV—CLXXXIV. 

Hosszú József lemondása CLIII. 
Hosszú József mint előadó CLXIX, CLXXIIL 
Hosszú József választási Ugye CLIII, CLVI. 
Hosszuhetényi lakosok kérvénye CLXXVIII. 
Hosszumezö község kérvénye CLXXVII. 
Hódmezővásárhelyi kerületi tanitók kérvénye CLXXVII. 
Honig Frigyes kérvénye CLXXVII. 
Hősfy Vilmos kérvénye CLXXII. 
Hrabovszky Zsigmond választási ügye CLVI, CLIX, 

CLXXIIL 
Hubay Gusztáv kérvénye CLXXII. 
Hudaciko György kérvénye CLXXII-
Hunfalvy Pál 346. 

Igazoló bizottság kiegészítése CLVI. 
Iglay András és társai kérvénye CLXXVII. 
Iíléssy Sándor kérvénye CLXXII. 
Illosvay Rezső kérvénye CLXXII. 
Iloncza község kérvénye CLXXVII. 
Ireg mváros kérvénye CLXXVII. 
Ivánka Imre 38, 44. 118, 149, 179, 203, 204, 230, 

237, 279. 
Ivánka Zsigmond 66. 

Jakubján község kérvénye CLXXII. 
Jaksa János és társai kérvénye CLXXIIL 
Jankovics György kérvénye CLXXVIII. 
Jámbor Pál 202. 
Jegyzőválasztás CLXXVIH, CLXXX, CLXXXI. 
Jekelfalussy Lajos lemondása CLIII. 
Jelen Pál kérvénye CLX. 
Jendrolovics János kérvénye CLXIII. 

I Joannovics György választási Ugye CLIII, CLVI. 
: Jókai Mór 63, 89, 207, 281. 
| Jókai Mór interpellatiója CLXXIV. 
\ Jasth József 67, 170, 183, 188. 

| Kacskovics Ignácz 135. 
| Kandó Kálmán választási Ugye CLVIH, CLXXIIL 
| Karády Ignácz kérvénye CLXH. 
I Karczag testvérek kérvénye CLXXVII. 

Kassa város kérvénye CLXX, CLXXVII. 
Katona György kérvénye CLXXII. 
Kautz Gyula 273. 
Kazinczy István választási ügye CLIV, CLVI. 
Kállay Ödön lemondása CLVIII. 
Károlyi Ede gr. 30. 
Keglevich Béla gr. 9, 46, 217. 
Kemény Gábor b. 258, 260, 276, 332. 
Kemény Gábor b. mint előadó CLVII. 

! Kernse község kérvénye CLVIH. 
' Kereskedelmi szövetség 1. Vám- és kereskedelmi szövet

ség alatt. 
Kerkápoly Károly 64, 216, 317. 
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Kerkápoly Károly mint előadó CLXXVII, CLXXXHI. 
Kethely község kérvénye CLXI. 
Kefhelyi József választási ügye CL1II, CLVI. 
Kécsai gör. kath. románok kérvénye CLXXIII. 
Képviselőházi tisztek kérvénye CLX1V. 
Képzőművészeti társulat kérvénye CLXXII. 
Kérvényi bizottság jelentése CLXXII, CLXXIII, CLXXVII, 

megujitása CLXXII-CLXXIV. 
Kézdi-Vásárhcly város kérvényei CLXVII, CLXIX. 
Király üdvözlése CLV, köszönete CLVI. 
Királyi Pál mint előadó CLVI, CLXXIII. 
Királyné üdvözlése CLXXV, köszönete CLXXVII. 
Kicsindi birtokosok kérvénye CLIII, CLXXVII. 
Kis-Kőrös mváros kérvénye CLXXVII. 
Kiskőrösi volt jobbágyok és zsellérek kérvénye CLXXVII. 
Kis Laka község kérvénye CLXVII. 
Kisorosziak kérvénye CLXVIII. 
Kiss Antal kérvénye CLXXVIII. 
Kiss Antal panasza CLXXX. 
Kiss Bálint kérvénye CLXXIII. 
Klapka György választási ügye CLXVI, CLXIX. 
Klein Dávidné kérvénye CLXXVII. 
Knezevics Gergely panasza CLXXV. 
Koes község kérvénye CLXI. 
Kocsis József kérvénye CLXV. 
Kolovein Ferencz kérvénye CLXXVII. 
Kolntacz Stipan és neje panasza CLXXIV. 
Komárommegye kérvénye CLXXXII. 
Komáromy Károly kérvénye CLXXVII. 
Kornhoffer Károly kérvénye CLXXV. 
Kossik János kérvénye CLXVII. 
Kossuth Ferencz választási ügye CLXIII, CLXIX. 
Kossuth Lajos (id.) levele CLXVI. 
Kossuth Lajos (id.) választási ügye CLXXX. 
Kovácsik János kérvénye CLXXVII. 
Kovách László 35, 55, 183, 185, 188. 
Kovách László interpellatiója CLXIII, CLXVI. 
Kozárdi birtokosok kérvénye CLIII, CLXXVII. 
Kozma Mihály kérvénye CLXXII. 
Kónyi község kérvénye CLXXVII. 
Költségvetés CLXIII, CLXXVII. 
Köszönet a M. T. Akadémiának CLXXVII. 
Köhalomszék kérvénye CLXIX. 
Kövárvidék kérvényei CLIII, CLXXII, CLXXVIII. 
Kiajna község kórvénye CLXXL 
Krajova község kérvénye CLXVII. 
Krasznamegye kérvénye CLIII, CLXXII. 
Kratz Mihály kérvénye CLXII. 
Krzisch Frigyes kérvénye CLXXVII. 
Kuba János 265, 327. 
Kuba János interpellatiója CLXXIX. 
Kudlik István 87. 

Kulifay János kérvényei CLX, CLXXXI. 
Kupuszina község kérvénye CLX. 
Kurcz György 61, 95, 179, 201. 

Lakatos Ferencz kérvénye CLIII. 
Lauer Márk kérvényei CLXXII. 
Lázár Dénes mint előadó CLXXXII. 
Lázár Kálmán gr. 149. 
Lebkanics Vazul és társai kérvénye CLX. 
Lehel Tihamér panasza CLXXVIII. 
Liebl György és Anna kérvénye CLXIX. 
Losonczy József kérvénye CLXXIV. 
Lónyay Menyhért 5, 16, 17, 18, 24, 26, 29, 30, 51, 183, 

186, 187, 251, 255, 258, 265, 266, 296, 303, 
305, 307, 313, 325, 326, 327, 328. 

Lukavszky Ferenczné kérvénye CLIII. 
Lukács György lemondása CLXXVIII. 

Macellariu Illés lemondása CLIII. 
Macellariu Illés választási ügye CLVIII, CLX. 
Madarász József 8, 9, 11, 41, 49, 53, 58, 59, 126, 165, 

167, 181, 214,228,229, 258, 259,260, 327, 
346, 352. 

Madarász József indítványa CLVI. 
Madarász József interpellatiója CLXVI. 
Majthényi Dezső választási ügye CLIII, CLVI. 
Majthényi József b. lemondása CLIII. 
Majthényi József b. választási Ugye CLVI, CLIX. 
Majthényi László b. főrendi jegyző 28. 
Makláry István kérvénye CLXXVII. 
Makói csizmadiaczéh kérvénye CLXXVII. 
Makray László 325. 
Manojlovics Emil 51, 58, 67, 182, 186. 
Manojlovics Emil interpellatiója CLXV. 

j Marmarosmegye kérvényei CLIII, CLXIX, CLXXII. 
Martinovics József kérvénye CLXXVII. 

i Mayer Lőrincz kérvénye CLIII, 
| Márton Jakab kérvénye CLIII, CLXXVII. 

Mező Kaszon lakosainak kérvénye CLXXL 
Mészáros Flórián és neje panasza CLV, CLXXVII. 
Mihályi Péter 170, 193, 302. 
Mihályi Péter mint jegyző CLXXXIV. 
Mikó Imre gr. 207, 252,253, 254, 255, 256. 
Miklósvárszék kérvényei CLXIX, CLXXIV. 
Miletics Szvetozár 213. 
Miletics Szvetozár indítványa CLXXIV. 
Miletics Szvetozár interpellatiói CLXXIV. 
Milecz József kérvénye CLXXIII. 
Mohay János kérvénye CLXVIII. 
Molnár Endre választási ügye CLXXXIlI. 
Molnár Sándor kérvényei CLXXII. 
Muszel János kérvénye CLXXVIII. 
Múzeumi tárgyak átvétele CLXXVIII. 
Muzslai birtokosok kérvénye CLIIÍ, CLXXVII. 

Nagy Gábor kérvénye CLXXVII. 
Nagy Ignácz 149, 158, 159. 
Nagy János kérvénye CLXXII. 
Nagy Miklós panasza CLXIX. 
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Nagybánya város kérvénye CLIII, CLXXII. 
Nagy-Iginánd község kérvénye CLXI. 
Nagy-Kanizsa város kérvénye CLXX. 
Nagy-Várad város kérvénye CLX, 
Naplóbiráló bizottság kiegészítése CLXXVIII, CLXXX, 

CLXXXI. 
Naszály község kérvénye CLXI. 
Nánai birtokosok kérvénye CLIII, CLXXVII. 
Nánássy Benjámin kérvénye CLXVII1, CLXXVIII. 
Neudorf község kérvénye CLX. 
Neumann Sámuel terve CLXXVII. 
Ncumayer György és társai kérvénye CLXXIII. 
Neutra Katalin kérvénye CLX. 
Német-Boly mváros kérvénye CLXXII. 
Német-Gencs község kérvénye CLXIV. 
Német Károly 6, 7, 35, 170, 183, 185, 193. 
Németh Károly indítványa CLIV. 
Németh Károly mint előadó CLXXII. 
Névszerinti szavazás CLXXL CLXXV, CLXXX, CLXXXI. 
Nicolies Sándor 348. 
Noszlopy Antal választási ügye CLV, CLIX, 
Nógrádmegye kérvénye CLXVIII. 

Nyarad község kérvénye CLXXVII. 
Nyáry Pál 43, 63, 64, 67, 72, 218, 220, 303. 
Nyéky András panasza CLXXVIII. 

Olgyay Lajos 139, 140. 
Olgyay Lajos választási ügye CLX, CLXI1I. 
Oraviczai kereskedő s iparos testület panasza CLXXVIII. 
Ormos Sándor választási ügye CLIII, CLX, CLXXIII. 

Ónossy Mátyás 170, 203. 
Ó-Telek község kérvénye CLXXVII. 

Öcsöd község kérvénye CLXXII. 
Öregfalu község kérvénye CLXXVII. 

Örladányi belbirtokosok kérvénye CLXVII. 

Papfalvi Konstantin választási ügye CLVI, CLIX. 
Pap József kérvénye CLXXVII. 
Pap Lajos 70. 
Pap Máté választási ügye CLVI, CLIX. 
Pap Mór 62. 
Pap Mór választási ügye CLIII, CLIV, CLX. 
Pap Pál 134. 
Pap Zsigmond 170. 
Patay István 9, 50, 53, 56, 57, 146, 179, 202, 229, 283. 
Paucz József kérvénye CLXXIII. 
Perczel Mór 16, 42, 97, 98, 99, 103, 182, 261, 284, 324. 
Perczel Mór és társai interpellatiója CLXXIX, CLXXX 

CLXXXII. 
Perczel Mór választási ügye CLIII, CLVI. 
Pesti csizmadiaczéh kérvénye CLXXVII. 
Pesti nyomdászok kérvénye CLXIII, CLXXII. 

Petrovácz mváros kérvénye CLXXVII. 
Petykó György kérvénye CLXVII. 
Pécs város kérvénye CLXVII. 
Pénzügyi bizottság CLXXVIII. CLXXXII, CLXXXIV 
Péter Imre kérvénye CLXV. 
Pfaff Józsefné kérvénye CLV, CLXXVII. 
Philimon Miklós kérvénye CLX. 
Piskó község kérvénye CLXXVII. 
Pinkovics Dénes kérvénye CLXXII. 
Podmaniczky Ármin b. lemondása CLIII. 
Pohorella község kérvénye CLXXV. 
Policzer Salamon kérvénye CLXXVIII. 
Pontos Ferencz kérvénye CLXXX. 
Poor László kérvénye CLXIII. 
Pozsony város kérvényei CLXXL 
Pozsonyi jogakadémia kérvénye CLXVII. 
Prámer Ambrus kórvénye CLXXVIII. 
Prugberger József mint előadó CLXXVII. 
Pulszky Ferencz 49, 53, 58, 59, 67, 103, 106, 109, 113, 

124, 140, 143, 159, 176, 188, 199, 201, 202, 
238, 344. 

Pulszky Ferencz interpellatiója CLXXVII, 
Pulszky Ferencz mint előadó CLXXVII. 
Pnskariu János 254. 
Pyrker Mária kérvénye CLVIII. 

Bachler János kérvénye CLXXVII. 
Radics Ákos 206, 254. 
Radics Ákos interpellatiója CLXXIV, CLXXVIII. 
Radics Ákos mint jegyző CLIII—CLXI, CLXIII—CLXVÍ. 

CLXXIV, CLXXVIII-CLXXXIV. 
Rannicher Jakab választási ügye CLIV, CLVI. 
Rataina község lakosainak kérvénye CLXXL 
Ráczfalu község kérvénye CLXIV. 
Ráday László gr. 67, 94. 
Ráday László gr. mint jegyző CLXVI, CLXVII. 
Ránd község kérvénye CLXXVII. 
Ráth Károly közvádló kérvényei CLXII, CLXXII. 
Ráth Károly lemondása CLIII. 
Regéli János jutalmazása CLXIII. 
Reiser Lipót kérvénye CLXXII. 
Rozsnyovszky F«rencz panasza CLXXVII. 
Rozsnyó város kérvénye CLXXII. 
Rózsaági Márton kérvénye CLIII, CLXXII, 

Sárosmegye kérvényei CLIII, CLXII, CLXXII, CLXXVII. 
| Sárosmegyei ügyvédi kar kérvénye CLXXXI. 

Schaumburg-Lippe hg. és társai kérvénye CLXXIV. 
Sehrőder Keresztély kérvénye CLXXVII. 
Sehweiger Henrik kérvénye CLITI, CLXXVII. 
Segesvárszék kérvénye CLXIX. 
Seregély! Sándor kérvénye CLXV. 
Selmeczi bányászakadémiai ifjúság kérvénye CLXXII. 
Siád község kérvénye CLXVII. 
Simay Gergely 64,140, 191, 254,255. 
Simay Gergely interpellatiója CLXXVITI. 
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Simay Tódor kérvénye CLffl, CLXXVII. 
Simonyi Lajos b. 67, 338. 
Sipos Ferencz szabadságot kap CLIX. 
Siskovics József halála CLIÜ. 
Skorutovszky Alajos kérvénye CLXXII. 
Soltész Vilmos kérvénye CLXXIV. 
Somlyó-Vásárliely mváros kérvénye CLXXVIII. 
Somogymegye kérvénye CLXXV. 
Somogyi László választási ügye CLXVI, CLXIX. 
Somossy Ignáez 254, 294. 
Somssich Pál 8, 13, 28, 29, 33, 36, 45, 48, 66, 118, 167, 

170, 176, 202, 214, 235, 259, 295. 
Somssich Pál indítványa CLXIJ. 
Somssich Pál mint elnök CLV1I, CLXXIX. 
Sopronyi községek kérvénye CLXXII, 
Stef'anidesz Henrik 183, 186. 
Stefanidesz Henrik választási ügye CLIII, CLVI. 
Strasznoff Sámuelné kérvényei CLXXVII. 
Sustra község és társai kérvénye CLXXVII. 

SZabolcsmegye kérvénye CLXXVIII. 
Szabó Imre (pápai) választási ügy& CLIII, CLVI. 
Szabó István kérvénye CLXXVII. 
Szakács község kérvénye CLXVII. 
Szakolcza város kérvénye CLXXXHI. 
Szalay Gábor kérvénye CLXII. 
Szammer Pálné és fia kérvénye CLXII. 
Szaplonczay József 193. 
Szatmármegye kérvénye CLIII, CLXXII. 
Szatmár-Németi város kérvénye CLHI, CLX, CLXVII, 

CLXXII, CLXXVII, CLXXVIII. 
Szatmárnémeti gör. kath, románok kérvénye CLXXIII. 
Szász Károly 170, 230, 254. 
Szász Károly választási Ugye CLIII, CLVI. 
Szász Mózes kérvénye CLXXH, 
Szegedi csizmadiaczéh kérvénye CLVIII. 
Szegedi törvényszék panasza CLXXVIII. 
Szegilang község kérvénye CLXXX. 
Szegszárdi czéhek kérvénye CLX. 
Szelestey László 170. 
Szelle Imre kérvénye CLXXXHI. 
Szemlér János kérvénye CLXXIII. 
Szemőd község kérvénye CLXI. 
Szend község kérvénye CLXI. 
Szentes város kérvénye CLXXII. 
Szentesiek kérvénye CLXni. 
Szentesitett törvényczikkek kihirdetése CLVI CLXVI. 
Szentiványi Adolf választási ügye CLVHI, CLX. 
Szentiványi Károly mint elnök CLHI—-CLVI, CLVHI— 

CLXXVm, CLXXX-CLXXXIV . 
Szerecsen Lajos kérvénye CLXXVIII. 
Székács József 187. 
Székesfehérvári iparosok kérvénye CLXI. 
Székesfehérvári lakosok kérvénye CLIV. 
Szénássy Sándor kérvénye CLXXH. 
Szilágyi Bertalan kérvénye CLX, CLXVII. 

Szilágyi Lajosné kérvénye CLXXX. 
Sziágy-Nagyfalu község kérvénye CLXXVII. 
Szirmay Pál lemondása CLIII. 
Szirmay Pálné kérvénye CLXXVII. 
Szlávy József 197, 199. 
Szobolin község kérvénye CLXXVII. 
Szolnoki választó kerület kérvénye CLXXII. 
Szontagh Pál (nógrádi) 65, 143, 187, 199, 359. 
Szontagh Pál(nógrádi) mint előadó CLXXH, CLXXIII, 

CLXXVH. 
Szőke Mihály kérvénye CLXVHI. 
Szőlőgazdák és bortermelők kérvénye CLXXVII. 
Szpák János kérvénye CLXHI. 
Sztajonovics Lázár kérvénye CLXXII.. 
Sztojacskovics Sándor választási Ugye CLVI, CLIX. 
Szulyovszky Gusztáv kérvénye CLXIII. 

Tamásfalviak kérvénye CLXVIH. 
Tarnóczy kövület i\gye CLHI, CLXXn. 
Tassy József kérvénye CLXXXIV. 
Teleki Domokos gr. (id.) 63. 
Temesmegye kérvényei CLXXVH, CLXXVIII. 
Temesvár város kérvényei CLVHI, CLX, CLXXVIII. 
Terney György kérvénye CLXXVH. 
Teutseh György szabadságot kap CLXXI. 
Tinku Ábrahám választási ügye CLHI, CLVI. 
Tisza Kálmán 9, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 54, 56, 64, 

65, 68, 71, 173, 174, 176. 270, 272, 316, 329. 
Tisza Kálmán índitványa CLXVII. 
Tiszai ág. hitv. egyházkerület kérvénye CLXX1H. 
Tiszalöki kerületbeli községek kérvénye CLXXIII. 
Tiszóez mváros kérvénye CLXXHI. 
Tolnay Károly 170. 
Tordamegye kórvénye CLXXVIII. 
Torda város kérvénye CLVHI. 
Tornyos József kérvénye CLXIX. 
Tófalva község kérvénye CLXVII. 
Tótaradácsiak kérvénye CLXXII. 
Tóth Lőrincz 250. 

Tóth Lőrincz választási ügye CLHI, CLVI. 
Tóth Vilmos 58, 64, 80, 179. 
Tök község kérvénye CLXXVII. 
Török József kérvénye CLVni. 
Török Sándor (gömöri) választási ügye CLni, CLVI. 
Török Sándor (nógrádi) 360. 
Törvényjavaslat (államadósságról) CLVI, CLX, CLXXVII, 

CLXXVIH, CLXXXHI, CLXXXIV. 
(hányadról) CLVI, CLX, CLXXVII—CLXXXI. 
CLXXXIH. 

„ (vasutak és csatornák telekkönyvezéséről) 
CLXXVII. 

„ (vasuti kölcsönről) CLVII—CLX. 
„ (vám- és kereskedelmi szövetségről) CLVI, 

CLX, CLXXVII, CLXXVIII, 
„ (zsidók egyenjogositásáról) CLXXVII. 

Törvénykezési bizottság kiegészítése CLXXIV. 
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Trauschenfels Emil választási ügye CLII1, CLVI. 
Treíort Ágoston 65, 103, 148, 293. 
Trenesénmegye kérvénye CLXXVIL 
Tníiináez Púi lemondása 0LD1. 
Trifunácz Pál választási Ugye CLIV, CLVI, OL1X. 
Tucka Pálné kérvénye CLXXIL 
Tulka község kérvénye CLXXVU. 
Turóezmegye kérvényei GLXVU, CLXXVU. 
Tnroezi bizottsági tagok kérvénye CLIII, CLXXIL 
Turóezszentmártoni szláv társulat kérvénye CLX. 

Udvardy Gynla kérvénye CLXXIL 
Ugocsai oroszok kérvénye CLXXXI1. 
Ujfaln lakosainak kérvénye CLXXJ. 
Újvár község kérvénye CLXXVIL 
Újvidék város kérvénye CLXXIII. 
Urházy György választási Ugye CLIII, CLVI. 

Vadnay Lajos 8, 147. 203, 230. 
Vajda István kérvénye CLXVII. 
Vallner Antal kérvénye CLXIX. 
Varga József kérvénye CLXXXIL 
Vasmegye kérvénye CLXXVIL 
Vasat (alföld-fiumei) CLXVII, CLXXII, CLXXIV, CLXXV, 

CLXXVIL CLXXVIH, CLXXXL 
,, (arad-kottorói) CLXXIV. 

sbuda-fimiiei) CLXX, CLXXIL CLXXV. 
(debreezen-szatinár-szigeti) CLIII, CLVHI, 
CLX. CLX1, CLXXII. CLXXVin. 
(garamvölgyi) CLXXV. CLXXVU, CLXXXL. 

„ (györ-grátzi) CLXXVIL CLXXXIL 
(hatvan-miskolezL CLIII, CLXIX, CLXXIL 

., (kassaprzemisliJ CLXII, CLXXIL 
,, (kassa-szigeti) CLXX, CLXXIL 
.. í nagy várad-kolozs vár-brassói) CLVH1. 

CLXVII, CLXIX, CLXXII, CLXXIV''. 
CLXXVII, CLXXVUL CLXXX. 

., (nyiregyháza-nagykárolyi) CLXXVUL 
(pest-oderbergi) CLD3, CLX, CLXVII, CLXXIL 

„ (szerencs-szígeti) CLVIII, CLXXH, CLXXV. 
Vasutak és csatornák telekkönyvezése CLXXVIL 
Vasúthálózat CLXVII. CLXXII. 
Vasúti kölcsön CLLIÍ -CLV, CLVIi-CLX. CLXV1. 
Vi>y Béla b. 67. 84. , 
Váczi választók kérvénye CLXXIL 
Vám- és kereskedelmi szövetség CLVi. CLX. CLXXVIL 

Vámossy József kérvénye CLXXII. 
Várady * Gábor 4. 13, 15, 58, 61, 64, 82, 185, 190. 191 , 

192, 397. 200, 203. 213, 225, 230, 338. 
Várady Károly és neje kérvénye CLXXIIL 
Várjon Gábor kérvénye CLXXII. 
Velki Julia kérvénye CLXXX. 
Verbay János kérvénye CLXVII. 
Veszprémmegye kérvénye CLXXXII. 
Veszprémiek kórvénye CLXXII. 
Veszprémpalotai csapóczéh kérvénye CLXXVII. 
Veszter Pál kérvénye CLXXIIL 
Vezér Nándor terve CLXXV. 
Vidák Józsefné kérvénye CLXXIIL 
Vietorisz János lemondása CLIII. 
Vinkler József kérvénye CLXXIIL 
Vladár Tamás választási ügye CLXIX, CLXXIÜ. 
Vörösmarti h. h. egyház kérvénye CLXXV. 
Vrabély György panasza CLXXV, CLXXVIL 
Vnkovics László kérvénye CLXXXL 

Wackerné s társai kérvényei CLX. 
Vv'allach Mihály és társai kérvénye CLXXVII. 
Wass Sámuel gr. 287. 
Weisz József panasza CLXXXiV. 
Weisz Tivadar kérvénye CLIV, CLXXVU. 
Weiszmann Lipót kérvénye CLXIII. 
Wenekheim Béla b. 36, 50, 51, 54, 207. 
Wesselényi József b. választási ügye CLIII, CLXXIIL. 

Zalamegye kérvénye CLXXVIII. 
Zalaiak kérvénye CLXXU. 
Zárt ülés CLXXXIL 
Zichy Antal 170, 182, 201, 227. 
Zichy Antal mint előadó CLX, CLXXIIL 
Zichy József gr. (id.) interpellatiója CLXXIX. 
Zichy József gr. (ifj.) lemondása CLU1. 
Zichv József gr. (ifj.) választási ügye CLXIU, CLXIX, 

CLXXV, CLXXVII, CLXXXIL 
Zimándy Ignácz kérvénye CLXXIIL 
Zmeskall Mór 170. 
Zudor Zsigmond kérvénye CLXXV. 
Zsarnay Imre 190, 197. 
Zsarnay Imre mint előadó CLXXIIL 

| Zsedényi Ede 12. 16, 23, 37, 38, 199, 203, 215, 282, 283. 
i Zsidók egyenjogositása CLXXVII. 
| Zsigmondy Pál kérvénye CLXXVU.. 
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