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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. 
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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 



318 CLXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Deci. 5, 1807.) 

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-
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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 
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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 * 




