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CLXYI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 30-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 . 

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 
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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. 




