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AZ ELSŐ K Ö T E T 

1. o r s z á g o s ü l é s 1869. ápril 22-én. (A korelnök és korjegyzők elfoglalják helyöket. Az 
országgyűlés ünnepélyes megnyitásának helye és ideje bejelentetik. Pest városa néhai 
József főherczeg nádor szobrának leleplezésére hiyja meg a képviselőket.) 

2. o r s z á g o s ü l é s 1869. ápril 24-én. (A korelnök jelenti, mikor fogadja a király a ház 
tagjait. A trónbeszéd felolvastatik.) 

3 . o r s z á g o s ü l é s 1869. ápril 26-án. (Választások ellen érkezett kérvények bemutatása. A 
képviselők beadják megbízó leveleiket.) 

4. o r s z á g o s ü l é s 1869. ápril 27-én. (Választások ellen érkezett ujabb kérvények mutat
tatnak be. Bogdán Vincze és Kerkapoly Mór szabadságot kapnak. Sorsolás az osztályokba. 
A főrendek átküldik a kir. leiratot, mely által elnökeik kineveztettek.) 

5. o r s z á g o s ü l é s 1869. ápril 30-án. (A korelnök, az osztályok jelentései alapján, kije
lenti, melyik kategóriába való mindenik képviselő.) 

6. o r s z á g o s ü l é s 1869. május 1-ón. (Tisza László megbízó levele és választások elleni 
kérvények mutat tatnak be. Az állandó igazoló bizottság tagjai kijelentetnek. A rendes 
elnök és jegyzők megválasztatnak és helyet foglalnak. A két kerületben megválasztott 
képviselők felhivatnak, hogy a legközelebbi ülésben nyilatkozzanak, melyik kerület vá
lasztását fogadják el.) 

7. o r s z á g o s ü l é s 1869. május 5-én. (A háznagy, a bíráló bizottságok, a kérvényi, a 
gazdasági s a naplóbiráló bizottság megválasztása. A két helyen megválasztott képvi
selők ujolag felszólítana:ók, hogy a legközelebbi ülésben nyilatkozzanak, melyik válasz
tást fogadják el. A fiumei országos bizottság Ugye napirendre tűzetik. Szathmáry László, 
Degenfeld Gusztáv gr., Malter Miksa és Grujescu Lázár megbízó levelei bemutattatnak. Az 
igazoló bizottság jelenti megalakultál. Az államadósságokat ellenőrző bizottság beadja 
jelentését. A ház hivatalnokai s a hírlapi közlések iránt a ház javaslatok tételét határozza 
el. Klapka György szabadságot kap.) 

8. o r s z á g o s ü l é s 1869. május 7-én. (Melas Vilmos megbizó-levele s kérvények bemu
tatása. Ivánka Imre ós Lónyay Menyhért kielégitőleg, Babes Vincze kitérőleg, Madarász 
József pedig épen nem nyilatkozván kettős választásuk iránt, a két utóbbi felhivatik, 
hogy a legközelebbi ülésben nyilatkozzanak, melyik választást fogadják el, különben a 
ház fogja eldönteni. A trónbeszód iránti intézkedés napirendre tűzetik. A tegnapi szava-
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zások eredménye kihirdettetik. A bíráló bizottságok tagjai, kettő kivételével, leteszik az 
esküt. A kifogásos választások a bíráló bizottságoknak kiadatnak. A fmme-ügjd országos 
bizottság teljes megújítása elhatároztatik, s rá a szavazás azonnal megtörténik. A hír
lapi közések iránt javaslat tétetik. Ónossy Mátyás bíráló bizottsági tag utólag föleskü
szik. A tanácskozási osztályok megalakíthatnak.) . . . . 42 

í). o r s z á g o s ü l é s 1869. május 8-án. (Kérvények s Kosuth Ferencz lemondása benyujtat-
nak. Paulini Tóth Vilmos a Slovenska Matica termébe történt katonaszállásolás miatt 
interpellálja a kormányt. A fiumei bizottságra történt szavazás eredménye kihirdettetik. 
Huszár István bizottsági tag utólag felesküszik. A trónbeszédre adandó válaszfelirat ja
vaslatának elkészítése végett bizottság választása határoztatik. Irányi Dániel a királyi 
testőrség iránt interpellálja a kormányt.) . . . . • • • • 52 

10. o r s z á g o s ü l é s 1869. május 10-én. (A horvát országgyűlés át irata a határőrvidéki 
erdőségek s több vasútvonal ügyében, kérvények s Buttyán László megbízó levele beniu-
tat ta taak. Madarász József és Babes Vincze kettős megválasztatásuk iránt nyilatkoz
nak. Tisza László, Degenfeld Gusztáv gr., Szathmáry László és Maller Miksa igazoltatván, 
osztályokba soroltatnak. Ivánka Imre és Luksics Bódog, Huszár István és gömöri Török 
Sándor bíráló bizottsági tagok egymással helyet cserélni utasít tatnak. A gazdasági bi-

" zottság jelentést tesz a ház hivatalnokairól s az aprilhavi költségvetésről, mely utóbbi 
elfogadtatik. A válaszfelirati bizottság tagjai megválasztatnak.) 60 

11 . o r s z á g o s ü l é s 1869. május 13-án. (Sümeghy Ferencz halála bejelentetik. Hivatalos 
átiratok és kérvények mutat tatnak be. Császár Bálint a fogarasvidóki dacoromán izga- ' 
tások, Schvarcz Gyula a testi fenyítések miatt interpellálja a kormányt, mely az utób
bira nézve azonnal válaszol is. Irányi Dániel törvényjavaslatot nyújt be a, testi fenyíték 
megszüntetése iránt. A felirati bizottság beadja javaslatát. Tisza Kálmán, Simonyi F^rnő 
és társai, végre Miletics Szvetozár szintén nyújtanak be egy-egy fölirati javaslatot. A 
felirati javaslatok tárgyalása napirendre tűzetik. Berecz Ferencz, Theil István, Eszter
házy! Pál gr., Jankovics Miklós, Pilisy Lajos, Csiky Sándor, Várady János, Tóth Kálmán, 
Jókai Mór, sopronyi Török Sándor, ifj. Szőgyény László, "Wodianer Béla, Érkövy Adolf, 
Oláh Mklós igazoltaknak nyilváníttatnak. A kifogásos képviselőknek egyelőre lakbér 
nem adatik. A nyomtatványok iránt kötött szerződések, valamint a hírlapi közlésekre 
vonatkozó javaslat, helybenhagyatnak.) 63 

12 . o r s z á g o s ü l é s 1869. május 20-án. (Lónyay Gábor és Benedikty Albert megbízó le
velei, Bónis Sámuel lemondása és kérvények bemutattatnak. Ciotta János a fiumei vasút, 
Miletics Szvetozár az osztrák-magyar kormány szándoklatai iránt Bosznia irányában 
interpellálja a kormányt. Az I. bíráló bizottság Keglevich Béla grófot, a IV. ujabban 
indokoltan Dániel Mártont, Patrubány Gergelyt, Klapka Györgyöt, a IX. szintén ujab
ban indokoltan Wodianer Bélát, Érkövy Adolfot, Oláh Miklóst, sopronyi Török Sándort, 
ifj. Szőgyény Lászlót, a VIII. Justh Kálmánt, Wodianer Albert bárót, Szeniczey Ödönt 
igazoltaknak jelenti. A kormány felel Paulini-Tóth Vilmos interpellatiójára. Németh 
Albert a Heves megye irányában alkalmazott kormányi eljárás iránt interpellálja a kor
mányt. A válaszfelirati vita elkezdődik. Zárt ülés.) 76 

13 . o r s z á g o s ü l é s 1869. május 21-én. (Kérvények bemutatása. Tisza László szabadságot 
kap. Az illető bíráló bizottságok Kollár Antal megválasztását igazoltnak, Ráday László 
gr. megválasztását pedig megsemmisitettnek jelentik. Tisza Kálmán indítványozza, hogy 
a kormányhivatalra kinevezett képviselők mondjanak le. A kormány felel Irányi Dániel 
inetrpellátiójára. Kis János vasúti ügyben, Henszlmann Imre elöljárók által megrendelt 
testi bántalmazások iránt interpellálja a kormányt. Az állandó igazoló bizottság Melas 
Yilmost és Buttyán Lászlót igazolt képviselőknek jelenti, kik is osztályokba soroztatnak. 
A,gazdasági bizottság előterjeszti a ház május havi költségvetését s a ház határozatát 
kéri ki az elnök és háznagy dijaira nézve. A válaszfelirati vita tovább foly.) . . . 96 



14. o r s z á g o s ü l é s 1869. május 22-ón. (Kérvények bemutatása. A biráló bizottságok je
lentik, hogy Kimanóczy Ferenczet, Kemónjdy Jánost, Zlinszky Györgyöt, Eöry Sándort 
igazolták, Miletics Szvetozár megválasztását pedig vizsgálat alá boesátandónak határoz
ták, minek következtében a kiküldendő vizsgáló föleskettetik. A válaszfelirati vita to
vább foly.) 122 

15. o r s z á g o s ü l é s 1869. május 24-én. (Kérvények bemutatása. Paulini-Tóth Vilmos meg
újítja interpellatióját a „Slovenska Matiea* ügyében. Hoffmann Pál a budapesti lakhiány, 
Szirmay Ödöu pedig a fagykárok miatt interpellálja a kormányt, mely az elsőre azonnal 
válaszol is. Az illető biráló bizottságok jelentik Horváth János, Dőry János, Somossy 
Ignácz, Kautz Gyula, Mocsáry Lajos, Dobsa Lajos, Zichy Nándor gr. és Pulszky Ferencz 
igazoltatását, Rákóczy János választásának pedig vizsgálat alá bocsáttatását. Dapsy 
Vilmos lemond. A május havi költségvetés, az elnöki és háznagyi tiszteletdíjak, végre a 
házbeli hivatalnoki és szolgaállomások megállapittatnak. Egy biráló bizottsági tag helyé
nek betöltése s a házi könyvtár felállítására vonatkozó javaslat beadása határoztatik. 
A válaszfelirati vita tovább foly.) 148 

16. o r s z á g o s ü l é s 1869. május 25-én. (Kérvények bemutatása. A kormány felel Ciotta 
János és Kis János interpellatióira, mely felelet tárgyalása napirendre tűzetik. Kralye-
vics Benő vasúti ügyben, Szathmáry Károly somogyi előjárók által elkövetett testi hán
tások, Bobory Károly a fagykárok miatt interpellálják a kormányt. A májushavi költ
ségvetés végleg megállapíttatik. Szavazás egy biráló bizottsági t agra s a könyvtári bi
zottság tagjaira. A felirati vita tovább foly. Kemény István b., mint megválasztott bi
ráló bizottsági tag, leteszi az esküt.) . 173 

11. o r s z á g o s ü l é s 1869. május 26-án, (Csáky Tivadar gr. szabadságot kap. Kérvények 
bemutatása. Az igazoló bizottság jelenti, hogy Benedikty Albert és Lónyay Gábor iga
zoltattak, Rákóczy János választásának megvizsgálásával pedig Thury Sámuel, Kiss 
Lajos és Ziclry Ferraris Viktor gr. bízattak meg, kik is föleskettetnek. Az illető biráló 
bizottságok jelentik, hogy ináramarosi Pásztélyi János és Csörghe László igazoltattak. A 
válaszfelirati vita tovább foly.) 194 

18. o r s z á g o s ü l é s 1869. május 28-án. (Az illető biráló bizottságok jelentik, hogy Drágfy 
Sándor választása vizsgálat alá bocsáttatott, Degenfeld Béla gr. igazoltatott, Halász 
Boldizsár választása pedig megsemmisíttetett. Kérvény bemutatása. Jókai Mór a salgó
tarjáni kőszénbánya-társulat iránt interpellálja a kormányt, mely azonnal válaszol. A 
felirati vita tovább foly.) 218 

19. o r s z á g o s ü l é s . 1869. május 29-én. (Kérvények bemutatása. Az illető biráló bizottsá
gok jelentik, hogy Krajcsik Jánost igazolták, Huszár Imre választását pedig vizsgálat 
alá bocsáttatni rendelték. Ugyancsak több biráló bizottság, működését befejezvén, beadja 
jegyzőkönyvét. Az állandó igazoló bizottság jelenti, hogy Drágfy Sándor megválasztásá
nak megvizsgálására Paczolay Jánost jelölte ki, a ki is azonnal leteszi az esküt. Kuk 
Jenő a hivatalos statistikai közlemények iránt, Huszár Imre a telepitvényi községek 
ügyében, Perczel Béla vasúti ügyben interpellálják a kormányt. A kormány a birói ha
talom gyakorlásáról s a birói felelősségről törvényjavaslatokat terjeszt elő. A válaszfel
irati vita tovább foly.) 247 

20. o r s z á g o s ü l é s 1869. május 31-én. (Benyujtatik Wirkner Lajos megbízó levele. Az 
ország főtörvényszékeinek megnyitó ünnepélyes ülésére küldöttség indíttatik. Degenfeld 
Gusztáv gr. és Barta Lajos szabadságot kapnak. Az illető biráló bizottságok jelentik, 
hogy Buttler Sándor gr. és Ciotta János igazoltattak. Kérvények mutat tatnak be. A 
kormány felel Huszár Imre interpellatiójára. A válaszfelirati vita tovább foly.) . . . 272 

21. o r s z á g o s ü l é s 1869. június 1-én. (Kérvénj'ek bemutatása. Fülepp Lipót lemond. A 
VH-ik biráló bizottság jelenti, hogy Szathmáry Király Lászlót igazolta; a IX-ik, hogy 
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működését befejezte. A májusban tett s még el nem intézett javaslatok, indítványok és 
interpellátiók jegyzéke bemutattatik. Az állandó igazoló bizottság jelenti, hogy Huszár 
Imre választásának megvizsgálására Aezél Pétert, Orczy Elek bárót és Ivacskovics Györ
gyöt jelölte M, a kik is leteszik az esküt. A válaszfelirati vita tovább foly. A kormány 
törvényjavaslatokat nyújt be a vámkezelési költségekről, négy- és nyolczforintos aranyok 
vereteséről s az idei ujonezozásról.) 302 

22. o r s z á g o s ü l é s 1869. június 2-án. (Jelentés a fötörvényszékek ünnepélyes megnyitásáról. 
Kérvények bemutatása. Várady Gábor fiumei események, Ivánka Imre vasúti ügyben 
interpellálja a kormányt. Az igazoló bizottság jelenti, hogy Wirkner Lajost igazolta, ki 
is azonnal beosztatik. A felirati vitában vég beszédek tartatnak.) . . 322 

23. o r s z á g o s ü l é s 1869. június 3-án. (Az illető biráló bizottságok jelentik, hogy Pethes 
József igazoltatott, Németh Albert választása pedig vizsgálat alá bocsáttatott. Kérvények 
bemutatása. Jankovics Miklós pénzügyi közegek eljárása iránt interpellálja a kormányt. 
Dietrieh Ignácz indítványt tesz egy baranyamegyei választásra vonatkozó levél valódi
sága megvizsgálására. A felirati vitában a harmadik vég beszéd megtartatván, a bizott
ság válaszfelirati javaslata név szerinti szavazás utján átalánosságban elfogadtatik.) . . 350 

24. o r s z á g o s ü l é s 1869. június 4-én. (Kérvények -bemutatása. Az elnök jelentést tesz az 
osztályok miként történt alakulásáról. Schvarcz Gyula az 1848. III. t. ez. 19. §-a fel
függesztése iránt interpellálja a kormányt. A válaszfelirati javaslat részleteiben elfo
gadtatik.) l 364 

25. o r s z á g o s ü l é s 1869. június 8-án. (A válaszfelirat hitelesíttetik. Kérvények bemuta
tása. Az illető biráló bizottságok beadják jegyzőkönyveiket, s jelentik, hogy Rákóczy ' 
Jánost, Gál Endrét, Fehér Miklóst, Papp Zsigmondot, Gruescu Lázárt és Kézsmárky Jó
zsefet igazolták, Szék}- Péter választását pedig vizsgálat alá bocsáttatni rendelték. Gonda 
László határozati javaslatot nyújt be a reformkérdések sora iránt. Tisza Kálmán a tör-
vénymagyarázási jog iránt interpellálja a kormányt. A központi bizottság jelentést tesz 
a frankos aranypénzek, a vámkezelési költségek s az idei ujonezozás iránti törvényja
vaslatokról. A kormány törvényjavaslatot nyújt be a birák s bírósági hivatalnokok át
helyezése s nyugdíjazása iránt, s ez, valamint a törvénykezésre vonatkozó többi tör
vényjavaslat is, az osztályokhoz utasittatik. A kormány újra nyilatkozik a fiumei és 
éjszakkeleti vasutügyről. Állandó vasúti bizottság felállítása s a fiumei vasútra nézve még 
az idén törvényjavaslat előterjesztése határoztatik. Az elnök sürgeti a naplóbirálást.) . 389 

26. o r s z á g o s ü l é s 1869. június 11-én. (Mocsonyi Jenő és Madarász Jenő megbízó levelei 
és kérvények mutattatnak be. Almásy Sándor hevesmegyei ügyekben kétszeresen, Szup-
pan Zsigmond a volt erdélyi tüzkármentő társulat iránt, Csiky Sándor, Brogyányi Vin
cze és Táncsics Mihály vasúti ügyben, Kapp Gusztáv a királyföldi törvényhatóságok, 
Jókai Mór a pest-váczi országút iránt interpellalják a kormányt. Az állandó igazoló bi
zottság Németh Albert választására Huszár Istvánt, Széky Péterére pedig gömöri Török 
Sándort jelölvén ki. a vizsgálatra kiküldöttek leteszik az esküt. A kormány válaszol 
Tisza Kálmán interpellatiójára s viszont kérdést intéz az interpellálóhoz, s a ház a kor
mány válaszát, név szerinti SZ3/V ciZ'ÜS alapján, tudomásul veszi. A Julius 4-ére egybehívandó 
delegatió képviselőházi tagjainak megválasztása napirendre tűzetik.) 410 

27. o r s z á g o s ü l é s 1869. június.12. (Kérvények s hivatalos okmányok bemutatása. Schvarcz 
Gyula külön földmivelósi minisztérium s szegényügyi közeg fölállítása iránt interpellálja 
a kormányt. A kormány felel Szirmay Ödön, Bobory Károly és Jankovics Miklós inter
pellatiójára. Az idei ujonezozásról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalános
ságban név szerinti szavaaas utján elfogadtatik. Miletics Szvetozár perbe foghatása kéretik.) 429 

28. o r s z á g o s ü l é s 1866. június 14-én. (Miletics Szvetozár szabadságideje meghosszabbít-
tatik. Irányi Dániel a Pécsre küldött kir. biztos iránt, Borlea Zsigmond postai ügy-



IX 

ben interpellálja a kormányt. Kérvények bemutatása. A kormány benyújtja a Szerbiával 
és a Dunafejedelernségekkel kötött pósta-szerződést az illető törvényjavaslattal, valamint a 
régebben kötött ilynemű szerződésekre vonatkozó törvényjavaslatokat. Tisza Kálmán indítványt 
tesz a kormány törvenyertelmezö utasítási joga iránt. Andrásy Gyula gr. felel Miletics 
Szvetozár interpellatiójára. Szavazás a delegatió képviselőházi "tagjaira. Vasúti, pénzügvi 
és mentelmi bizottságok felállítása határoztatik. Az idei ujonezozás iránti törvényjavaslat 
részletes tárgyalás alá vétetik s megállapíttatik. Az 1868. VII. t. ez. bővítése és módo
sítása iránti törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban elfogadtatik s rész
letes tárgyalása megindul.) 

Lap 

450 

Fontosabb sajtóhibák az első kötetben: 
Lap Hasáb Sor Hiba * Igazítás 

36 a tárgymutatóban 4 felülről meghívó megbízó 
72 2 14 alulról János J e n ő 

143 1 11 felülről bella geri bella geri piacúit nullos habitura triumphos. 
155 2 1 alulról 14 17 
210 2 19 1'8 alulról szükségnek szökésnek 
219 1 1 alulról 15 18 
255 I 1 alulról 16 és 17 19 és 20 
271 1 22 alulról az 

SE 

ez 
271 2 18 felülről közügyi • * közösügyi 
272 1 14 felülről feloldozását feláldozását 
272 1 23 felülről ez e 
287 2 20 alulról » Martens 

tatora 
" után e két szó igtatandó: eommen-
Lawrenee 

290 1 2 alulról ezer két ezer 
324 1 26 alulról a „nem" szó kitörlendő 
356 1 9 , 8 alulról annak nem azon eooperatio annak, nem azon cooperationak, 
391 2 1 alulról 32 35 
392 2 2 alulról 28 33 
392 2 1 alulról 29 34 
393 1 6 felülről 16 és 17 19 és 20 
393 1 1 alulról 20 *• 29 
434 2 1 alulról 20 23 
451 2 1 alulról 36 39 és 40 
452 1 1 alulról 37 41 
456 2 1 alulról 20 23 
461 2 1 alulról 18 21. 
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I. országos ülés 
1869. aprii 22-kén 

P r i b é k A n t a l k o r e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgya i : A korelnök és korjegyzők elfoglalják helyöket. Az országgyűlés ünnepélyes megnyitásának helye 
és ideje bejelentetik. Pest városa néhai Jóasef fó'hg nádor szobrának leleplezésére hivja meg a képviselőket. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedeko-
vics Kálmán, Eötvös József b., Gorove István, 
Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre 
gr., Wenckheim Béla b., később Andrásy Gyula gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10\ órakor. 
(Felkiáltások: A korelnök foglalja el szé

két! Boczkó Dániel!) 
B o c z k ó D á n i e l : Uraim! Hallom, hogy 

én vagyok kiszemelve korelnöknek. (Nem kisze
melve, hanem legidősb!) Talán nem is én vagyok 
a legöregebb. En csak 1789-ben születtem, de-
czember elsején, ez pedig még* nem épen nagy 
kor, csak 80 év. {Derültség.) Egyébiránt, uraim, 
én szeretném elfoglalni a korelnöki széket; de 
négy hő ö*ta tartós köhögésben szenvedvén, en
nek folytán meggyengült egészségem valőban nem 
engedi , hogy ebbeli kötelességemnek kellőkép 
megfelelhessek. Azért kérem a korban utánam 
következőt kijelölni, én a korelnöki széket annak 
átengedem. (Felkiáltások a szélső bal felől: Tán
csics Mihály! jobb felől: Pribék Antal! Pribék 
Antal korelnök éljenzés közt elfoglalja az elnöki 
széket; Jankovics Miklós, Jurka Vazul, Perényi 
Zsigmond b., JRadó 'Kálmán, Széll Kálmán és 
Zichy-Ferraris Viktor gr. pedig, mint korjegyzők, 
Mrüle sorakoznak.) 

K o r e l n ö k (állva): Első megjelenésünk 
eme magasztos perczében tisztelettel üdvözlöm 
önöket, uraim, tiszt, képviselő társak! 

Már a legközelebb lefolyt országgyűlés is, 
megértve a haladó korszellem követelményeit és 
sürgetve az események rohama által, elte'rt ré
gibb országgyűléseink cselekvési módjától, és nem 
foglalkozott többé a hiányos törvények igazit-
gatásávaí, hanem férfias szilárdsággal fogott az 

ujj átér enités, az ujjáalkotás nagy művéhez. Sok 
nehézséggel küzdve bár, de elhárítva az útjába 
gördülő akadályokat, SZÍVÓS kitartással sikerült 
az alkotmányépület alapját biztos és szilárd alapra 
tennie , megőva és körvonalozva egyszersmind 
nemzeti függetlenségünket is. 

Nekünk is, tiszt, képviselőtársaim, nem ma
rad más feladat, mint felfogva a rövid szünidő 
alatt megszakadt működés fonalát, folytatni al
kotmányunk kiépítésének nagy művét, és az előbbi 
országgyűlés alatt letett épületet a megkezdett 
irányban és szellemben betetőzni. 

Nagy és nehéz feladat ez, és nagy a fele
lősség, mely ebből ránk nehezül. En azonban 
bízom a gondviselésben, bizom tiszt, képviselő
társaimnak hazafias érzületében, erélyében , buz
galmában , bölcseségében , s hiszem. hogy ez 
irányban folytatott működésünkért az utókor há
láját és elismerését ki fogjuk érdemelni. [Elénk 
éljenzés^ 

Én, t. képviselő társaim! mint a ház leg
idősebbjeinek egyike, ez alkalommal önöknek e 
munkához erőt, egészséget, kitartást és szeren
csét szivemből kívánok. {Éljenzés.) 

A mi igénytelen személyemet illeti, azt tar
tom, nem épen nagy gyönyör a legidősebbek 
közé tartozni; miután azonban a sors ezt így 
rendezte el, életem legboldogabb napjai közé 
számitandom azon néhány napot, melyek alatt a 
tiszt, képviselőház , tanácskozásait télies 
berendezéséig ideiglen vezetni fogom. {Éljenzés.) 
Azonban szokásos nyíltságomnál fogva be kell 
nekem is vallanom, hogy, már régebben megro
hant szembetegségem folytán, egy idő óta igen 
nehezen és keveset olvasok, s innen van, hogy 
a tisztelt háznak szabályait, szokásait, ügymene-

1* 
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tét, azon szabatossággal, a mint azt korelnöki 
minőségemben tudnom kellene, nem tanulmá
nyozhattam. Tisztelettel kérem ennélfogva a t. kép
viselőket, hogy téves lépteimet útba igazitani, bot
lásaim iránt kegyes elnézéssel lenni és bölcs taná
csaikkal engem támogatni méltóztassanak.(.EZ/ere2ás.) 

Magamat mindnyájoknak összesen és egyen
kint kegyeikbe és szívélyes barátságába aján
lom. {Éljenzés.) 

{Leülve:) Méltóztassanak már most a kör
jegyzők helyeiket elfoglalni. 

S z é l l K á l m á n k o r j e g y z ő {olvassa): A 
korjegyzők a következők: Jankovics Miklós, Jurka 
Vazul, Perényi Zsigmond b., Radó Kálmán, Széll 
Kálmán, Zichy-Ferraris Viktor gr. {Éljenzés. A 
nevezettek helyet foglalnak.) 

K o r e l n ö k : Van szerencsém jelenteni, 
hogy f. hó 24-én, az az szombaton, ő felsége 
Budán a várlakban fogja az országgyűlést ün
nepélyesen megnyitni. (Hány órakor?) 12 óra
kor. A megjelenés fél tizenkét órakor lesz. (Hol?) 
En azt tartom, hogy tán 11-kor itt jönnénk 
össze.= (Felkiáltások: Budán!) Tehát a várpalo
tában méltóztassanak megjelenni. 

I r á n y i D á n i e l : Uraim! . . 
K o r e l n ö k : Minekutána szólni méltóztat

nak, a szólni kívánókat Radó Kálmán korjegy
ző ur fogja jegyezni. 

I r á n y i D á n i e l : T. képviselőház! Az 
1848. IV. t. ez. azt rendeli, hogy az ország
gyűlés Pesten tartassák, miből azt lehet követ
keztetni, hogy áz országgyűlésnek Pesten kell 
meg is nyittatni, és ezt igy értette az idézett 
törvénynek hozatala után a közvetlenül itt Pes
ten tartott országgyűlés, a mely nem csak hogy 
itt tartatott, hanem István nádor kir. helytartó 
által itt is nyittatott meg. Ezen törvény eltö
rölve nincs, ezen törvénynek következőleg élet
ben kell maradni. Tudom ugyan, hogy 1865-ben 
más szokás követtetett, midőn is az országgyű
lés Budára ment át a megnyitásra, valamint tudom 
azt, hogy a berekesztés tavaly szintén Budán 
ment véghez. Hanem én azt gondolom, ezen 
két példa a törvény ellenében nem vétethetik 
tekintetbe, ezen két példa az élő törvényt nem 
erőtlenithette meg. 

Azonban, hogy ha ezen tekintet nem fo
rogna is fen, ha erre nem helyeznének is nagy 
fontosságot, lehetetlen, uraim, mellőznünk egy 
másik körülményt: azt, hogy azon várpalotán, 
melybe az országgyűlés rneghivatik, nem a nem
zeti lobogó lengedez. (3fozgás a jobb oldalon, helyes 
lés a szélső bal oldalon.) Emlékezem ugyan, hogy 
a múlt országgyűlés alatt, midőn ezen kérdés 
szóba hozatott, egyik igen tisztelt képviselő tár
sunk a feketesárga lobogó jogosultságát azon 
állitássaí igyekezett igazolni, hogy az az ural-

kodó család czimere, jelvénye. Ámde ha ez igy 
volna is — pedig az én szerény véleményen szerint 
nincs igy, mert a kétfejű sas nam az uralkodó 
családnak, hanem a néhai német és azután oszt
rák birodalomnak jelvénye volt — de ha ez igy 
volna is, azt tartom, hogy annak legfeljebb az 
uralkodó ház magán épületein lehet helye, de 
nincs helye az ország középületein, a milyen a 
budai várlak is, és nincs helye különösen akkor, 
midőn a magyar király a magyar országgyűlést, 
a magyar nemzet képviselőit fogadja, hogy az 
országgyűlést ottan megnyissa. (Igaz! a szélső 
bal felől.) 

Én azt gondolom, uraim, hogy ez sérti a 
magyar ember érzetét, sérti a magyar nemzet 
képviselőinek méltóságát és sérti egyúttal a tör
vényt is. Az 1848 : 21 . t, ez. ugyan is, mely 
a nemzeti színről és az ország czimerérŐl szól, 
azt rendeli, hogy: „minden középületeken s köz
intézeteken minden nyilvános ünnepélyek alkal
mával és minden magyar hajón a nemzeti lobogó 
és az ország czimere használtassák.a Már hogy 
a budai kir. palota az ország épülete, s hogy 
az országgyűlésnek megnyitása nemzeti ünnepély, 
ez, ugy hiszem, kétségtelen. 

Én ennélfogva, uraim, felszólitandőnak tari 
tom a minisztériumot, hogy alázatos kérelem
mel ő cs. és apóst. kir. felségénél kieszközöln-
sziveskedjék, hogy a budai várpalotáról a feke
te-sárga lobogó levétetvén, az a nemzeti lobo
góval pótoltassák. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Nem fogja tenni! 

M a d a r á s z J ó z s e f : Ez a 48 ! 
I r á n y i D á n i e l : Azt gondolom, uraim, 

hogy ez a milyen törvényes, olyan méltányos 
kivánat, és arról is meg vagyok győződve, hogy 
ez viszhangra és teljesítésre fogna találni. 

Azok is, uraim, a kik különben fel nem 
akadva azon, hogy nem Pesten nyittatik meg 
az országgyűlés, Budára is hajlandók lennének 
felmenni, valamint én, úgy barátaim, nem va
gyunk hajlandók a feketesárga lobogó alatt a 
magyar országgyűlés megnyitásában részt venni. 
(Jobbról: Tessék!) 

Ezt szükségesnek tartottam kijelenteni ma
gam és barátaim igazolása végett. 

C s a n á d y S á n d o r : T. ház ! (Nincs ház!) 
Reménylettem, sőt hittem, hogy a magyar kor
mány hivatalos kötelességéből kifolyólag az 

j 1848-ki 21-ik, már kiráí yi eskükkel is szen
tesitett azon törvónyezikkelynek életbe léptetése't 
eszközlendi, mely Magyarország czimerének és 
színeinek ősi jogaiba visszahelyezését rendeli, 
parancsolja. S ezt reményleni, hinni jogosítva 
voltam annál inkább, mert a legközelebbi időben 
bevégzett országgyűlés folyta alatt két ízben 
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volt szerencsém az emiitett törvény érdekében 
felszólalni. Miután azonban felszólamlásomnak a 
mai napig sem lett kivánt sikere, felhívom a 
kormányt, intézkedjék, hogy ős Budavár or
maira a nemzeti lobogó tűzessék ki. Mert való
ban, uraim, igen meglepő látvány volna az, ha 
ott és akkor, a hol és midőn a magyar 
nemzet törvényhozó testülete a koronás király-
lyal együtt tanácskozik, feketesárga lobogó dí
szelegne, mely lobogó látása engem azon meg
győződésrevisz, hogy az az átalános hit és meg
győződés, hogy Magyarország Ausztriának pro-
vincziája. {Helyeslés a szélső bal oldalon, nevetés 
johhfelŐl.) 

P a t a y I s t v á n : Ezt már, reménylem, 
csak elfogadják? 

M a d a r á s z J ó z s e f : Senki sincs, a ki 
ellene szólna; tehát elfogadtatik. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r - e l 
n ö k : (Halljuk, halljuk!) Midőn a terembe lép
tem, az előttem szóló egyik képviselő ur előa
dásának csak egy részét hallottam ugyan, de ha 
jól fogtam fel, a következő nézeteket méltóztatott 
kifejteni. 

Először nem találja helyesnek azt, hogy az 
országgyűlés nem Pesten, hanem Budán nyitta-
tik meg. Erre a törvényt méltóztatott fel
hozni. 

Én megvallom, egyátalában nem helyesel
hetem nézetét. Szűkkeblű nézetnek tartom Pes
tet és Budát nem Magyarország egyetemes fővá
rosának tekinteni, szőrszálhasogatásnak és nem 
egyébnek, ha most, midőn érdekünkben van, hogy 
a kettő együtt európai nagy város legyen, a ha
tósági különbségeket akarjuk előtérbe tolni, és 
agy tüntetni föl a dolgot, hogy az országgyűlés 
nem a fővárosban nyittatik meg, ha Budán lesz 
megnyitva. 

Méltóztatott továbbá mondani, hogy ezen 
eljárás nem felel meg a gyakorlatnak. Megval
lom, nem igen búvárkodtam a múlt formasá
gaiban, hanem annyit tudok, hogy 1848 előtt és 
után folytonosan az volt a gyakorlat, a mely azon 
kegyelettel és tisztelettel is, melylyel Magyaror
szágon mindenki mindig a korona és a király 
iránt viseltetik, a legjobban megegyeztető: hogy 
t. i. a király saját palotájában nyitotta meg az 
országgyűlést. Minden alkotmányos ország egyik 
elve, a formák tekintetében, a régi szokáshoz és 
gyakorlathoz ragaszkodni; nem látom át, miért 
térnénk most el ettől. 

Azt is mondotta a t. képviselő ur, hogy a tör
vény, mely azt rendeli, hogy minden középületen 
és közintézeten nemzeti zászló legyen, nincs végre
hajtva. Méltóztassék széles Magyarországon szét
nézni, és azt fogja látni, hogy a kormány nem 
várta felszólalásukat, hogy a törvénynek teljes 

érvényt szerezzen; de ugyanakkor kénytelen lesz 
elismerni, hogy a budai vár nem közintézet, ha
nem ő felségének, a királynak palotája {Nyug
talanság a szélső baloldalon), és igen természetes 
az, hogy a királyi palotán ő felségének magán 
czimere és színei használtatnak, épen úgv, mint 
más saját lakán saját czimerét tűzi ki. 

A mi azt illeti, hogy ez az osztrák biroda
lom czimere volna: kénytelen vagyok ismét be
vallani, hogy a heraldikában sem vagyok igen 
jártas és általában a czimerek keletkezését nem 
igen igyekeztem kutatni; annyit azonban minden 
előkészület nélkül bátran merek mondani, hogy 
ama lobogó csak mint ő felsége saját lobogója 
és saját czimere van kitűzve. (Ellenmondás a szél
ső baloldalon.) Ugy hiszem, hogy ama czimer 
ezelőtt csakugyan a német birodalom czimere 
volt, s ugy emlékezem, hogy akkor három szine 
volt: vörös, fekete és arany; egy belőle kima
radt, s a két szin vétetett fel. Most azonban, is
métlem, e czimer mint ő felsége, a királyi család 
fejének magár* czimere használtatik; e czimer ér
telme tehát változott. Megtörtént ez nemzeti lo
bogóknál is. Horvátország lobogója fehér és vö 
rös volt, 1848-ban gyakorlatba vétetett a kék 
szin, s most mindenki elismeri, hogy ez Horvát
ország lobogója. Miért? Mert Horvátország annak 
kívánja tekintetni. Azon lobogó, melyet Buda 
vára ormain látunk, ő felsége, a dynastia fejének 
magán lobogója, és ha feltüzetik, azt jelenti, 
hogy az uralkodó család feje, ki magyar király 
és osztrák császár egy személyben, Budán tar
tózkodik. 

Azt hiszem tehát , hogy mindezeket szem
ügyre véve, a t. ház teljesen meg fog nyugodni 
abban, hogy a megnyitás az eddigi szokás sze
rint és az eddigi módon történjék. (Helyeslés.) 

D e á k F e r e n c z : A mi az országgyűlés 
megnyitását illeti, ha az országgyűlés szükséges
nek látja, hogy e részben határozzon és végle g 
intézkedjék, tegye meg ez iránt intézkedését akkor, 
midőn már alakulva lesz. (Helyeslés.) Most meg
alakulva nem vagyunk, és igy a czeremonialéknál, 
habár törvényen alapuló dolgoknál is, az eddigi 
gyakorlatot megváltoztatni nekünk jogunk nincs 
is. Irányi Dániel képviselő ár eltalálta az igaz 
utat. A kinek meggyőződése ellen van, az nem 
fog Budán megjelenni, a ki pedig meggyő
ződésével megegyeztetheti, az meg fog jelenni. 
(Helyeslés.) 

A mi a lobogót illeti, én azon zászlót 8 
felsége lobogójának tekintettem és tekintem min
dig; de nem nyomhatom el azon óhajtásom ki
jelentését, hogy azon tény közben, midőn az or
szággyűlés megnyittatik, a magyar lobogó is fel-
huzassek (Zajos helyeslés és taps), mert habár az 
királyi palota, de ezen tény alatt egyszersmind 
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a magyar törvényhozás összességének, a nemzet
nek és a fejedelemnek színhelye. {Tartós he
lyeslés és éljenzés.) 

Véleményem az, hogy ne ereszkedjünk most 
olyan vitatkozásokba, melyek fölött, szemben a kö
zelebbi gyakorlattal, ügy sem határozhatnánk, 
hanem a ki megegyeztetheti a maga saját meg
győződésével, az el fog menni az országgyűlés 
megnyitására, a ki nem egyeztetheti meg, az nem 
fog elmenni. Sem a házszabályok, sem a törvény 
nern parancsolja, hogy valamennyi képviselő
nek ott kell lenni. Nem is volt ott soha vala
mennyi a megnyitáson, annál kevésbbé a bere
kesztésen. {Derültség.) Elmennek azok, a kik jó
nak látják az elmenést, és elmaradnak, a kik nem 
akarnak elmenni; a megnyitás megtörténik. Ha 
jövőre más intézkedést akarunk tenni, szabadsá
gában áll az országgyűlésen mindenkinek indít
ványt tenni a megalakult országgyűlésnek. a 
melyet aztán maga rendé szerint tárgyalni 
fogunk, és a ház határozni fog. Most azonban 
az ilyennel csak az időt vesztegetnők. 

Én arra kérem a tiszt, elnökséget, hogy a 
mi még a házszabályok szerint teendő, az tör
ténjék: azaz méltóztassék kijelenteni, mely na
pon és mely órában tartatik a megnyitás utáni 
legelső ülés, hol aztán megbiző leveleinket is be
mutatjuk. {Atalános helyeslés.) 

I r á n y i D á n i e l : Az előbb szólott tiszt. 
képviselő urnák azon kijelentésére, mintna a ház
nak nem állna jogában a mai nap határozni. 
{Zaj) kénytelen vagyok észrevételt tenni. Midőn 
az előbb nyilatkozni szerencsém volt, nem tet
tem indítványt, és nem akartam határozatot pro-
vocálni; hanem azt gondolom, hogy e részben 
mégis szükséges megóvnunk a ház jogait. Mert 
én nem tartom azt, mintha nekünk a mai nap 
nem volna jogunk határozni, {Zaj. Felkiáltá
sok : Nincs is!) és mintha mindaddig, mig a ház 
végleg megalakulva nincs, nekünk azon utón kel
lene haladnunk, melyet elénk akár a kormány, 
akár a múlt országgyűlés házszabályai kijelölnek. 
Mert kérem, uraim, hiszen most Budára hiva
tunk meg, hanem, hát ha tetszenék a kormány
nak minket Bécsbe is meghívni? (Fölkiáltások 
jobb felől: Mért nem Bukarestié vagy Turinba?f 
Kérdem, akkor is tartoznánk-e engedelmeskedni ? 
{Nevetés jobbról.) Én ezt, uraim, csak annak nieg-
czáfolására hoztam fel, mintha nekünk nem volna 
jogunk harározni a mai napon. (Nincs is!) 

Egyébiránt a mi az előttem szólott tiszt. 
képviselő úrnak azon véleményét illeti, hogy a 
feketesárga zászló az uralkodó család czimere 
és jelvénye, nem akarom ismételni, a mit e rész
ben mondottam; hanem azért engedelmet kérek, 
hogy azon állításra, mintba a magán czimert köz
épületen is lehetne használni, egy észrevételt 

tehessek. A magán czimert szerintem csak ma
gán épületen lehet használni, épen ugy, mint te
szem azt, az örökös főispán, habár mindig a 
megyeházban laknék is, a maga czimerét a me
gyeházán nem használhatná. (Zaj.) Vannak, 
uraim, más uralkodó családoknak is családi czi-
mereik, hanem azért azon palotákon, melyekben 
laknak, a nemzet színei lengedeznek. így van 
Francziaországban, Olaszországban és máshol is. 
Francziaországban pl. az Orleans, épen ugy a 
Bonaparte-család a nemzet lobogóit használja, 
nem a maga családi czimerét. Csupán ezt akar
tam kijelenteni észrevételképen. 

Határozatot provocálni nem akartam, csak 
magunkat igazolni, hogy miért nem fogunk át
menni Budára. 

K e g l e v i c h B é l a g r . : Nekem a le-
| folyt vitára csak azon megjegyzésem van, hogy 
| minden esetre azok közé számitom magamat, a 

kik igenis örömmel fogják üdvözölni a nemzeti 
zászlót, ha az a királyi lakon látható lesz. Nem 
is erre nézve akarok tehát észrevételt teani, ha
nem arra nézve, hogy azon képviselő társunk 
előadása után, ki ezen kérdést szóba hozta, ugy 
tűnhetnék föl, mint ha valaki megjelenését vagy 
meg nem jelenését attól föltételezné, hogy miféle 
zászló leng a királyi lakon? Meglehet, lesznek 
sokan, a kik más okból nem mennek el Budára, 

\ és én azok nevében és a magaméban kijelentem, 
hogy kötelezőül nem fogadhatom el mint indo
kot azt, hogy a ki meg nem jelenik, azért ma
rad el, mert ilyen vagy olyan zászló leng a ki
rályi lakon. (Helyeslés.) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Azok után, miket igen tisztelt barátom 
Deák Ferencz méltóztatott mondani, csak azt 
vagyok bátor megjegyezni, hogy az intézkedé
sek már meg is tétettek arra nézve, hogy akkor, 

í midőn az országgyűlés Budán meg fog nyittatni. 
j és igy a kir. palota egyszersmind az országgyü-
I lés színhelyévé is lesz, ott a magyar és horvát 

zászló tűzessék ki. (Helyeslés.) E tekintetben 
tehát Irányi képviselő ur felszólalására egyáta-
Jában nem volt szükség. 

Egyúttal kénytelen vagyok a t. képviselő 
ur állításainak egy részét helyreigazítani, a fö
lötti sajnálkozásom kifejezése mellett, hogy a 
külföldről nem méltóztatott biztosabb adatokat 
szerezni. 

Azt méltóztatott mondani: igy van ez Fran
cziaországban, igy van Olaszországban. A mi 
Olaszországot illeti, ott egyátalában nincs igy, 
hanem egészen ellenkezőleg, t. i. nem Olaszor
szág három szine, hanem a Savoya-ház szinei azok. 
melyek úgy a tiszti jelvényeknél, valamint min-

I denütt és minden alkalommal használtatnak. 



1. országos ülés april 22. 1869. 

A mi pedig azt illeti, hogy habár az ural
kodó háznak bizonyos czimere van, annak — 
mire nézve még a megyeházat is például mél
tóztatott felhozni — ott, hol az ország lobogó
járól van szó, helye nincs ; erre azt jegyzem meg, 
hogy Magyarországban az Anjou-korban és Má
tyás idejében, Francziaországban az előbbi kor
ban mindig a családi czimer használtatott az or
szág jelvényéül is. 

T i s z a K á l m á n : A mi a fenforgó kérdést 
illeti, én részemről minden félreértés kikerülése 
végett, kénytelen vagyok legelőször is azt nyil
vánítani, miszerint abban, hogy Magyarország 
királyának laka nem Magyarország tulajdona 
és így nem az állam tulajdona, egyet nem 
érthetek a miniszterelnök úrral. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Azt nem mondtam, hanem hogy királyi 
palota ! (Ugy van! jobb felöl.) 

T i s z a K á l m á n : Ennek kijelentése után, 
és fentartva magamnak a jogot, hogy a mi a 
kitűzendő zászló kérdését illeti, szólhassak hozzá 
akkor, mikor annak helyét és idejét látandom, 
(Helyeslés) most részemről magam is bátor va
gyok nyilvánítani azt, hogy én annak kimondá
sát, hogy az országgyűlés Budán nyittatván 
meg, oda törvény értelmében nem lehet menni, vagy 
magának a zászló kérdésének jelenben felhozását 
nem helyeslem és az ez iránt tett nyilatkozatot 
pártolók sorába magamat nem sorolom. (Helyes
lés jobh felől és a bal középről.) Én azt tartom, ne
künk most, mig a ház meg nem alakul, változ
tatni a legközelebbi gyakorlaton nem lehet, és 
e miatt nem félek attól, hogy épen ugy mint 
Budára hivattunk, hivathatnánk Pozsonyba és 
Bécsbe is : mert valamint nekünk, mint meg nem 
alakult háznak még nincs jogunk az eddigi gya
korlatot megváltoztatni, ugy nincs rajtunk kivül 
másnak sem, tehát nincs joga senkinek ahhoz, 
hogy bennünket máshova hivjon, mint a hová 
a gyakorlat szerint meg voltunk híva, és ha ez 
történnék, minden határozat nélkül is egysze
rűen elmaradna az egész összejövetel. (Helyeslés.) 
Különben tudom azt is, hogy az 1865-iki or
szággyűlés megnyitásakor nem volt és nincB a 
ház keblében pártárnyalat . . . (De igen is van!) 
Nem mondom, hogy nincsenek egyes párt-egyé
nek, hanem nincs pártárnyalat, mely épen Bu
dán és ugyanazon zászló alatt meg nem jelent 
volna, megjelent pedig akkor, midőn még nem 
voltunk szerencsések ő felségében törvényes ko
ronás királyunkat üdvözölhetni; és így ha nem 
volt párt és pártárnyalat, mely akkor azt nem 
tartotta volna helyesnek megtenni: nem hiszem 
— egyének jogát mindig elismerve — hogy 
párt vagy pártárnyalat legyen, mely ma ezen 

alapot vehesse föl arra — helyesen és alaposan 
— hogy Budán meg ne jelenjék. 

M a d a r á s z J ó z s e f : Tiszt, képviselők! 
(Zaj. A szószéhre! Derültség. Szónok a szószékre 
lép. Atalános derültség.) Debreczen városa csapó-
utczai és péterfiai képviselőjének (Derültség) 
előttem felszólalása késztet engem néhány perezre 
a t. képviselők türelmét fárasztani. (Zaj. Hall
juk!) Azt méltóztatott ugyanis mondani először, 
hogy a gyakorlatot, a múlt országgyűlés gya
korlatát ezen még meg nem alakult ház által 
megváltoztatni nem kívánja. Erre nézve vagyok 
bátor azon megjegyzésemet tenni, mikép az 
1848-iki törvények meghozatala után a nemzet 
és koronás király által egyetértőleg alkotmá
nyosan összehívott és alakult országgyűlés csak 
a 48-iki volt, összehívása kezdetén; és igy re
ménylem, be fogja Debreczen városa tiszt, kép
viselője látni, hogy a múltkor, 1865-ben, a nem 
koronázott magyar király által összehívott or
szággyűlés által tett gyakorlat nem azonosittat-
hatik azon gyakorlattal, melyet 1848-ban tör
vényes király által törvényesen összehívott or
szággyűlés és képviselőház ténylegesen élvezett. 
(Ellenmondás^) Uraim! mindent lehet megezá-
folni és helytelenül is mondani; hanem engedjék 
meg nekem, hogy miként önök helyeseknek hi
szik saját nézeteiket, szabad legyen ellenvéle
ményemet, törvényre alapított nézetemet, helyes
nek találni. (Szabad! Tessék!) És igy másodszor 
szerényen bátor vagyok a t képviselő ur előa
dására megjegyezni, hogy ha a múlt országgyű
lés alatt nem volt pártárnyalat és nem voltak 
egyének, kik e részben nyilvánították, hogy nem 
mennek és fölmentek, tehát valószínűleg azt le
het most is következtetni, hogy ez most is igy tör
ténjék: bocsánatot kérek, vannak körülmények, mi
dőn még egy nemzet fejedelmével ki akar egyezni, 
akkor azon párt — például, melyhez én is tar
tozom — elnéz sokat és kötelességének tartja 
elnézni; midőn azonban már egy nemzet meg is 
koronázta királyát, és azon koronázott király és 
kormánya hívják össze az országgyűlést, akkor 
a létező törvényt fentartani én azért is köte
lességemnek tar tom, mert nagyon jől tudom, 
hogy az ellenkező, elnézett t gyakorlat a törvény 
érvényét meggyengítheti. És én legalább azt 
hiszem, hogy Irányi képviselő társam csakis azért 
adá elő véleményét, miként a törvénynek való
ságos szelleme és rendelete a nem-törvényes kor
szakban behozott, tehát nem-törvényes gyakorlat 
által meg ne gyengittethessék. (Zaj.) 

K o r e l n ö k : Senki sem kivan a tárgyhoz 
szdlani ? (Szünet.) Ugy hiszem, miután a ház 
nincs alakulva, határozat e tekintetben nem ho-
zathatik. 



, 2. országos ölés april 24. 1869. 

Legközelebbi összejövetelünket hétfőn, vagyis 
26-án reggeli 10 órakor fogjuk megtartani. 

Van még szerencsém tisztelettel jelenteni, 
hogy néhai József főhg nádor szobra jövő va
sárnap fog lelepleztetni, mely ünnepélyre Pest 
városa a tisztelt képviselőházat meghívja. A meg
hívó levelet a jegyző ur fel fogja olvasni. 

Z i c h y - F e r r a r i s V i k t o r g r . k o r -
j e g y z ő (olvassa a meghívó levelet.) 

K o r e l n ö k : Egyéb tárgy nem lévén, az 
ülést berekesztem. 

Az ülés végződik d. e. ií1/í órakor. 

£• országos ules 
1869. april 24-én 

P r i b é k A n t a l k o r e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A korelnök jelenti, mikor fogadja a király a ház tagjait. A trónbeszéd felolyasíatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrást/ 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös József b., 
Festetics György gr., Gorove István, Lónyay Meny
hért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. u. 21/4 órakor. 
K o r e l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai 

ülés jegyzökönyvét Perényi Zsigmond b. kor-
jegyző' ur fogja vezetni: a szólani kívánók neveit 
Radó Kálmán korjegyző fogja jegyezni. 

Holnapután, azaz 26-án, fogja ő felsége a 
t, házat fogadni, a mely alkalommal egyszers
mind a személyes bemutatásig megfog történni. 
[Hány órakor f) Déli 12 órakor. Tizenkettedféí 
órakor méltóztassanak tehát megjelenni a teremben. 

D e á k F e r e n c z : Miután az ünnepélyes 
szertartás közbejő, a megbízó levelek bemuta
tása végett hétfőn tíz órára hirdetett ülést alig 
lehet ezen órában megtartani. Nem volna-e jó 
az ülést 9 órára tenni? (Atalános helyeslés.)Egy 
óra alatt megtörténhetik a megbízd levelek be
adása. 

K o r e l n ö k : A hétfőn 10 órára kitűzött 
ülés tehát 9 órakor fog tartatni. 

S z é l l K á l m á n k o r j e g y z ő : Engedje 
meg a t. ház, hogy mint jegyző egy kérdést in
tézzek a t. képviselőházhoz. Kivánja-e a múlt 
összejövetelt országos ülésnek tekinteni? paran
csolja-e ennélfogva annak jegyzőkönyvi fölvé

telét és parancsolja-e a jegyzőkönyvet most vagy 
a következő ülésben felolvastatni ? (Némelyek: 
összejövetel volt, nem országos ülés! Ma van az 
első ülés!) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! A múlt 
ülésnek bizonyosan elkészült a jegyzőkönyve. Az 
rendes ülés volt, habár a korelnök elnöksége 
alatt tartatott, és igy azt gondolom, j e gy z ő 
könyve mindenesetre hitelesítendő. (Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n k o r j e g y z ő (olvassa 
az april 22-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

K o r e l n ö k : T. ház! A minisztériumtól 
vettem ő felségének mai napon tartott trónbe
szédét. (A korjegyzőhöz fordulva :) Méltóztassék 
azt felolvasni. (Halljuk!) 

Z i c h y - F e r r a r i s V i k t o r g r . k o r 
j e g y z ő (olvassa a trónbeszédet, melynek számos 
helyét megéljenzík.) 

K o r e l n ö k : A most fölolvasott trőnbe-
széd, melyet Zichy-Ferraris Viktor gróf kor
jegyző át fog vinni a mélt. főrendekhez, ki fog 
nyomatni és a t. ház tagjai közt szét fog osz
tatni r). 

A jövő ülés hétfőn lesz reggeli 9 órakor. 
T á r g y a : a megbízó levelek beadása. 

Az ülés végződik d. u. 23/4 órakor. 

l) Lásd az Irományok 1. számát. 



3. országos ülés 
1869. april 26-án 

P r i b é k A n t a l k o r e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Választások ellen érkezett kérvények bemutatása. A képviselők beadják megbizó leveleiket. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Eötvös József b., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 9l/i órakor. 
K o r e l n ö k : Az ülést megnyitom. 
A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog felolvas

tatni. 
P e r é n y i Z s i g m o n d b . k ö r j e g y z ő 

(olvassa az april 24-én tartott ülés jegyzőkönyvét 
a trónbeszédről szóló pontig.) 

V á r a d y G á b o r : T. ház! A jegyzőkönyv 
ezen pontjára van észrevételem. Nincs rendén 
és nincs is szokásban, hogy a trónbeszédre azon 
észrevétel tétessék, hogy az „közhelyesléssel fo
gadtatott. '' (Ugy van!) 

K o r e l n ö k : A jegyzőkönyv ezen pontja 
Várady Gábor képviselő ur kivánsága élteimé
ben fog kiigazíttatni. 

Perényi Zsigmond b. körjegyző 
(végig olvassa a jegyzőkönyvet.) 

K o r e l n ö k : A múlt ülés jegyzőkönyve 
hitelesíttetik. A mai ülés jegyzőkönyvét Janko
vics Miklós korjegyző ur fogja vezetni, a neta-
láni szólókat Perényi Zsigmond b. korjegyző 
ur jegyzi. 

Több rendbeli kérvény adatott be több kép
viselő ur megválasztatása ellen, melyeket jegy
zékbe tétettem. Méltóztatnak kivan ni, hogy azok 
kivonatban felolvastassanak? (Nem szükséges! Töb
ben: Halljuk, halljuk!) Tehát a névsor föl fog ol
vastatni. 

P e r é n y i Z s i g m o n d b . k ö r j e g y z ő : 
Kérvények adattak be a következő képviselők 
ellen. (Olvassa:) Rákóczy János, Pulszky Fe
rencz, Dőry János, Csörghe László, Széky Pé
ter, Pethes József, Huszár Imre, Grueszku Lázár, 
Babes Vincze, Somossy Ignácz, Csiky Sándor, 
Erkövy Adolf, Sümeghy Ferencz , Szeniczey 

Ödön, Zliaszky György, Eszterházy Pál gr., 
Ciotta János, Miletics Szvetozár, Krajcsik János, 
Pásztélyi János, Ráday Lászlő gr., Wodianer 
Albert bárd, Keményfy János, Kézsmárky Jó
zsef, Németh Albert, Drágfy Sándor, Kautz 
Gyula, Wodianer Béla, Eöry Sándor, ifj. Szögyény 
László, Jókai Mór, Patrubány Gergely, Dániel 
Márton, Degenfeld Béla gr. 

K o r e l n ö k : Összesen 32 kérvény adatott 
be. Még egyet hoztak m a ; de minekutána 
nem volt hozza csatolva az 1000 frt lefizetéséről 
szóló nyugta, azt visszautasítottam, hogy a hiányt 
pótolják. (Helyeslés.) 

A mai ülés arra volt határozva, hogy a 
képviselő urak választási jegyzőkönyveiket bead
ják. Méltóztassanak azokat a ház asztalára letenni. 
(Felkiáltások: A korjegyzők szedjék össze!)Méltóz
tassanak tehát a jegyzőkönyveket a korjegyzők
nek átadni. 

B ó n i s S á m u e l : A házszabályok értel
mében a képviselők választási jegyzőkönyveiket 
.a korjegyzőknek adják át, kik azokat jegyzékbe 
veszik. (Felkiáltások: Azok veszik át!) A ház 
asztalára nem jó lesz letenni, mert ott el is té
vedhetnének. (A korjegyzők át fogják venni!) 

(A képviselők beadják választási jegyzőköny
veiket). 

K o r e l n ö k : A beadott jegyzőkönyvek 
összeszedetvén, délután elkészül a képviselők be-
tüsoros névjegyzéke és holnap megalakittathatik 
a kilencz osztály. Tehát holnap 10 órára kérem 
a tisztelt képviselőket megjelenni, mikor is az 
osztályok meg fognak alakíttatni. 

Ma pedig HV2 órakor méltóztassanak a bu
dai várpalotában megjelenni. 

Több tárgy nem lévén, az ülést ezennel 
berekesztem. 

Az ülés végződik d. e. 9%/í érakor. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 18|f. I. ?; 



4. országos ülés 
1869. april 27-ikén 

P r i b é k A n t a l k o r e l n ö k l e t e a l a t t . 

* 

Tárgyai: Választások ellen érkezett ujabb kérvények mutatnak be. Bogdán Vincze és Kerkapoly Mér sza
badságot kapnak. Sorsolás az osztályokba. A főrendek átkiildik a kir. leiratot, mely által elnökeik kineveztettek. 

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

Az ülés kezdődik d. e. Í0l\4 órakor. 

K o r e l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét 
vezetni fogja Radó Kálmán, a szólok neveit jegyzi 
Perényi Zsigmond b. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve, hitelesítés vé
gett, fel fog olvastatni. 

J a n k o v i c s M i k l ó s k o r j e g y z ő (ol
vassa az april 26-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

K o r e l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Ujabb kérvények jöttek be : Oláh Mihály, 

Jankovics Miklós és Majoros István megválasz* 
tatása ellen. Az utolsó kérvényhez nem volt hoz
zácsatolva az 1000 frt lefizetéséről szóló nyugta. 
(Fölkiáltások: Visszautasítandó!) 

Bogdán Vincze képviselő ur 15 napi sza
badságidőt kér , Kerkapoly Mór ur pedig 3—4 
napra. (Nyugtalanság.) Megadatik. 

Most felszólítom azon képviselő urakat, kik 
megbízó levelöket még be nem adták, hogy azt 
utólag a jegyzőknek adják át. (Szünet.) Nem 
jelentkezik senki. 

Beadatott eddig 384 magyar- és 27 horvát
országi képviselő megbízó levele. E szerint az 
első 7 osztályba 46, az utolsó kettőbe pedig 45 
képviselő fog beosztatni. 

S z é l l K á l m á n k o r j e g y z ő {olvassa a 
magyarországi képviselők betüsoros névjegyzékét, a 
korelnök pedig beveti az urnába az egyes név
jegyeket. A névjegyek összekevertetnek.) 

K o r e l n ö k : Andrásy Gyula gr. miniszter
elnök ur most adván be jegyzőkönyvét, a VIH-dik 
osztályba egygyel több fog jönni. 

B e z e r é d j L á s z l ó : Sümeghy Ferencz 
meghalálozott. Ugy haliam, mintha neve említte
tett volna. 

D e á k F e r e n c z : A horvát képviselők 
neveit nem hallottam felolvastatni. Azt gondol
nám, hogy mivel a horvát képviselők a két or
szágot közösen érdeklő tárgyakban velünk együtt 
vesznek részt a tanácskozásokban, a melyek azon
ban nem közösek, azokban nem vesznek részt: 
talán jól volna őket külön kisorsolni az osz
tályokba , s a mennyire lehet, egyenlő számmal 
osztani fel a kilencz osztályba; különben a vak
eset ugy hozhatná, hogy a horvát képviselők majd 
mindannyian egy. osztályba kerülnének, és a ben
nünket illető kérdések tárgyalásánál nem lévén 
jelen, amaz osztály igen gyenge maradna, ke
vésre olvadna le. Ajánlom tehát, hogy miután 
a felirt nevebet kihúztuk, a horvátokét tegyük 
külön az urnába; körülbelül három esik egy-egy 
osztályba. (Atalános helyeslés.) 

K o r e l n ö k : E szerint más számításnak 
kell lenni, s igy egy osztályba fog jutni 42, a 
többi nyolcz osztályba 43 . 

G h y c z y I g n á c z : Bátor vagyok kérdezni, 
vajon a horvát képviselők benne vannak-e ebben ? 

K o r e l n ö k : Külön lesznek. 
Z i c h y - F e r r a r i s V i k t o r g r . k o r j e g y 

z ő : Jegyzői összeszámítás szerint az első 8 osztály
ba 43 , az utolsóba 42 fog jutni, a horvát képvise
lőket ide nem értve. 

K o r e l n ö k (kihúzza a magyarországi 
képviselők neveit). 

Z i c h y - F e r r a r i s V i k t o r g r . k o r 
j e g y z ő (kihirdeti a kihúzott neveket, a mint 
következik) : 

I. o s a t á l y ; Patay István, Nagy János, 
Plachy Lajos, Domahidy Ferencz, Binder Lajos, 
Máríássy Béla, Zichy Nándor gr., Buday Sándor, 
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Mocsonyi Sándor, Pilisy Lajos, Sümeghy Fe
rencz, Paczolay János, Mátyus Arisztid, Zweyer 
Frigyes, Kapp Gusztáv, Dienes József, Házmán 
Ferencz, Simay Gergely, Gränzenstein Gusztáv, 
Vay Mihály gr., Justh József, Horváth Mihály, 
Vukovics Sebő, Ocskay Rudolf, Dezső Szaniszló", 
Pap József, Muzslay Sándor, Kürthy István, 
Berényi Ferencz gr., Fillenbaum Ferencz b., Sár-
közy Béla, Szirmay Ferencz gr., Széky Pétery 
Császár Bálint, Várady János, Berde Mózes, 
Kossuth Ferencz, Bezerédj László, Jurka Vazul, 
Szentiványi Káro ly , Lindner Gusztáv, Dőry 
János, Halassy Gyula. 

II. o s z t á l y : Nedeczky István, Ugro Lá
zár, Vay Béla b., Bethlen Farkas gr., Mukics 
Ernő, Nyáry Pál, Csiky Sándor, Csernovics 
Péter, Henszlmann Imre, Prik József, Klementisz 
Gábor, Rudnay István, Fráter Imre, Hertelendy 
Kálmán, Berke József, Kemény István b., Hő-
gyeszy Gyula, Hrabár Manó, Gáspár András, 
Keglevich Béla gr., Fluger Károly, Szontagh 
Pál (csanádi), Turcsányi Ede, Krajcsik János, 
Láng Gusztáv, Gábriel István, Joannescu Lázár. 
Petrovay Ákos, Ráday László gr., Deáky Lajos, 
Horváth Döme, Vitolay József, Zalay István, 
Radó Kálmán, Sztratimirovics György, Huszár 
István, Matkovics Tivadar, Ciotta János, Pász-
tólyi János (mármarosi), Urbanovszky Ernő, 
Szabó Imre (pápai), Rónay Jáczint, Madocsá
nyi Pál. 

III . o s z t á l y : Éber Nándor, Gromon De
zső, Kállay Emánuel, Pilaszanovics J., Cserna
tony Lajos, Sréter Lajos, Hajdú Ignácz, Zeyk 
Károly, Kuba János, Binder Mihály, Szilágyi 
Virgil, Fülepp Lipót, Luksics Bódog, Török Sán
dor (gömöri), Jankovics Gyula, Janicsáry Sándor, 
Szuppan Zsigmond, Nehrebeczky Sándor, Ányos 
István, Eszterházy Pál herczeg, Farkas Elek, 
Németh Albert, Lónyay Menyhért, .Papp Zsig
mond, Leonhardt Károly, Szirmay Ödön, Szent-
pály Jenő, Harkányi Károly, Koós József, Kende 
Kanut, Hoffmann Pál, Pécsy Tamás, Barcsay 
Ákos, Bittó István, Paulini-Tóth Vilmos, Beli
czey István, Brezovay László, Buttler Sándor gr., 
Halász Boldizsár, Jeszenszky Lajos, Szabó Imre 
(zalai), Urményi Miksa, Tisza Kálmán. 

IV. o s z t á l y : Kabos Imre, Bartha Lajos, 
Hodossiu József, Dániel Pál, Kendeffy Árpád, 
Vállyi János, Szilágyi Lajos, Benkő József, Pró
nay József, Bujanovics Sándor, Román Miron, 
Szilvay Károly, Kossuth Pál, Vidacs János, Pat-
rubány Gergely, Theil István, Gajzágó Sala
mon, Milkovics Zsigmond, Román Sándor, Er-
csey Lajos, Wodianer Béla b., Királyi Pál, La-
tinovics Vincze, Kethelyi József, Mikó Imre gr., 
Dapsy Vilmos, Eöry Sándor, Kuhinka Ferencz, 
Gratzer Frigyes, Kvassay László, Nagy Károly, 

Ludvigh János, Szepessy Gyula, Somssich Pál, 
Perczel Béla, Raisz Szilárd, Joneszku Döme, So
mossy Ignácz, Prileszky Tádé, Latinak Rudolf, 
Simonyi Lajos b . , Urházy György, Plachy 
Tamás. 

V. o s z t á l y : Pribék Antal, Splényi Béla 
b., Fest Imre, Szakácsy Dániel, Szunyoghy A., 
Ormós Sándor, Kálnoky Pál gr., Uhlarik János, 
Gál Péter, Makray László, Hollán Ernő, Kaldo-
rovics András, Szentiványi Adolf, id. Zichy József 
gr., Ivacskovics György, Ivánka Imre, 
Földváry Miklós, Gubody Sándor, Vajda János, 
Gál Miklós, Ghyczy Ignácz, Jámbor Pál, Wahr-
mann Mór, Wagner Frigyes, Horváth Elek, Be-
recz Ferencz, Madarász József, Szőcs Sándor, 
Gál Endre, Gál János, Halmossy Endre, Ke
mény Gábor b., Hevessy Bertalan, Horváth 
Sándor, Salamon Lajos, Zahornáczky Bálint, 
Gecző János, Maniu Aurél, Orosz Mihály, Mo
csonyi Antal, Bánó József, Ordódy Pál, Sem
sey Pál. 

VI. o s z t á l y : Ivánka Zsigmond, Drágffy 
Sándor, Barcsay Kálmán, Zichy-Ferraris Viktor 
gr., Beniczky Ödön, Térey Pál, Hosszú József, 
Fekete József, Wesselényi József b. , Csáky Ti
vadar gr., Aczél Péter, Andrássy Gyula, Gorove 
István, Zlinszky György, Kiss Lajos, Dániel 
Márton, Olgyay Zsigmond, Molnár Endre, Tháry 
Gergely, Kuk János, Kerkapoly Mór, Janko
vics Miklós. Szabó József, Bogyó Sándor, Mo
csonyi György, Popovics Zsigmond, Jókai Mór, 
Drottlef Tamás, Dobsa Lajos, Borlea Zsigmond, 
Boros Pál, Szalay Sándor, Varga Károly, Fehér 
Miklós, ifj. Rudics József b., Oláh Miklós, Be
tegh Kelemen, Justh Kálmán, Majoros István, 
Kazinczy István, Perényi Zsigmond b., Szlávy 
József, Keményfy János. 

VII . o s z t á l y : Eördögh Frigyes, Horváth 
János, Siskovics Tamás, Ihász Rezső, Fabritius 
Károly, Ernuszt Kelemen, Bánffy János b., 
Gonda László, Eitel Frigyes, Semsey Albert, 
Széll Kálmán, Joannovics György, P . Szathmáry 
Károly, Deák Ferencz, Bömches Frigyes, Böm
ches Gyula, Károlyi Ede gr., Ghyczy Kálmán, 
Samassa József, Kovách László, Jankovics An
tal, Bobory Károly, Pap Lajos, Fazekas Ala
jos, Bogdán Vincze, Irányi Dániel, Török Sán
dor (sopronyi), Móricz Pál, Molnár István, Röth 
László, Podmaniczky Frigyes b., Wass Sámuel gr., 
Tassy Miklós, Zichy Manó gr.. Táncsics Mihály, 
Rónay Lajos, Kautz Gyula, Wachter Frigyes, 
Perczel István, Eder István, Szabó Miklós, Ri-
manóczy Ferencz, Lázár Dénes. 

VIII. o s z t á l y : Miletics Szvetozár, Ragályi 
Gyula, Szaplonczay József, Boér János, Babes 
Vincze, Mednyánszky Sándor, Pétery Károly, 
Tury Sámuel, Schvarcz Gyula. Wlád Alajos, 
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Pásztélyi János (beregi), Varró Sámuel , ifj. 
Zichy József gr., Horvát Boldizsár, Huszár Imre, 
Eszterházy Pál gr., Almássy Sándor, Mocsár)* 
Lajos, Győrffy Gyula, Rákóczy János, Bónis Sá-

' nmei, Csanády Sándor, Simonyi Ernő, Bethlen 
János gr., Ónossy Mátyás, Stoll Károly, Máday 
Lajos, Lehoczky Egyed, Zmeskál Zoltán, For
gács Antal gr., Pulszky Ferencz, Tanárky Ge
deon, Molnár Pál, Klobusiczky Ágost, Szüllő 
Géza, Eötvös József b., Nagy Sámuel, Nicolics 
Sándor, Kézsmárky József, Várady Gábor, Diet-
rich Ignácz, Kiss Miklós, Zeyk József. 

IX. o s z t á l y : Benedek Gyula , Szilády 
Áron, Teleki Domokos gr., Krascsenics Ferencz, 
Pászt Vilmos, Érkövy Adolf, Wodjaner Albert 
b., Bohus Zsigmond, Konyovics Antal, Csör
ghe László, Kis János, Boczkó Dániel, Med
nyánszky Dénes b., Pethes József, Szluha Ig
nácz, Degenfeld Béla gr., Tóth Kálmán, Szon
tagh Pál (gömöri), Kollár Antal, Radvánszky 
Károly, Mihályi Péter, Brogyányi Vincze, Sipos. 
Orbán, Berzeviczy Tivadar, Kun János, Szitányi 
Bernát, Rannicher Jakab, Szeniczey Ödön, Ker
kapoly Károly, Antalfy Károly, Orczy Elek b. , 
Szluha Benedek, Bay Ferencz, Török Dániel, 
Tóth Vilmos, Zámory Kálmán, Zichy Jenő gr., 
Andrásy Gyula gr., Zsedényi Ede, Buzinkay 
Pál, Petri Ádám, Majláth István, ifj. Szögyény 
László. 

K o r e l n ö k : A 27 horvát képviselő kö
zül egy-egy osztályba három jut. 

S z é l l K á l m á n k o r j e g y z ő {felolvassa 
a horvát képviselők hetüsoros névjegyzékét, s a 
korelnök az egyes névjegyehet az urnába vett. A 
névjegyek összekevertetnek.) 

K o r e l n ö k (kihúzza a horvát képviselők 
neveit^ 

Z i c h y F e r r a r i s V i k t o r g r . k ö r 
j e g y z ő (kihirdeti a kihúzott neveket): 

I. o s z t á l y : Anker Hugó, Rauch György 
b., Jozipovics István. 

II . o s z t á l y : Tomasics József, Horváth 
Péter, Simics Ignácz. 

III. o s z t á l y : Pejacsevics Nándor gr., Ba
rabás Sándor, Bedekovics Kálmán. 

IV. o s z t á l y : Sulyok Ede , Lábas Antal, 
Hervoics István. 

,V. o s z t á l y : Jurkovics János , Filipovics 
Simon, Hácz Vilmos. 

VI. o s z t á l y : Fodróczy Sándor, Keresz-
tury Ede, Czár Iván. 

m VII. o s z t á l y : Orsich Nándor gr., Kral-
jevics Benő, Pejacsevics László gr. 

VHI. o s z t á l y : Khuen Henrik gr., Batag-
liarini Pál, Zuvics József. 

IX. o s z t á l y : Suhaj Imre, Jancsó István, 
Vukovics István. 

K o r e l n ö k : Zichy Jenő gr. a főrendek
től üzenetet hozott át. 

Z i c h y J e n ő g r . f ő r e n d i k o r j e g y z ő 
(az elnöki szék elé ált): Igen tisztelt elnök u r ! 
mélyen tisztelt képviselőház!. Azon legkegyelme
sebb királyi leiratot, mely a méltóságos főren
dek elnökének e's alelnökének kinevezését tartal
mazza, ezennel van szerencsém tiszteletteljesen 
átnyújtani. 

Z i c h y F e r r a r i s V i k t o r g r . kor 
j e g y z ő (felolvassa). 

K o r e l n ö k : Tudomásul vétetik. 
J u s t h J ó z s e f : Mig a ház meg nem 

alakul, semminemű határozatot hozni nem lehet; 
pedig az is határozat, ha valami tudomásul vé
tetik. E közlést csak a ház megalakulása után 
kellett volna felolvasni. Most semmit sem lehet 
határozni. (Helyeslés.) 

K o r e l n ö k : Jelentem a t. háznak, hogy 
Gál Endre és Tóth Kálmán képviselő urak vá
lasztása ellen kérvény adatott be. 

Az osztályok összeülésére a holnapi nap d. 
e. 10 óráját tűzöm ki, azon megjegyzéssel, hogy 
az osztályokhoz tartozó iratok minden egyes osz
tály asztalára fognak letétetni. 

A mai ülésnek egyéb tárgya nincs. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 



5. országos ülés 
1869. april 30-án 

P r i b é k A n t a l k o r e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgya: A. korelnök, az osztályok jelentései alapján, kijelenti, melyik kategóriába való mindenik képviselő;] 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics , Kálmán, Gorove István, 
Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim 
Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. llL/4 órakor. 

K o r e l n ö k : Az ülést megnyitom. 
A mai ülés jegyzőkönyvét Jurka Vazul kor

jegyző ur fogja vezetni, a netalán szólni kivánó-
kat Zichy-Ferraris Viktor gr. korjegyző ur jegyzi. 
A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesitettni. 

R a d ó K á l m á n k o r j e g y z ő (olvassa 
az april 27-dikén tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

P a c z o l a y J á n o s : A jegyzőkönyvben 
„királyi rendelet" helyett „királyi leiratot" kérek 
tétetni. (Helyeslés.) 

K o r e l n ö k : A jegyzőkönyv, ezen változta
tással, hitelesíttetik. 
!;*«,• Az osztályok alakulása után beadattak több 
rendbeli jegyzőkönyvek, melyek is a szabályok 
értelmében általam és a korjegyző urak által 
az osztályokba beosztattak, és pedig Bethlen Sán
dor gróf belső szolnokmegyebeli képviselőjéé az 
I-ső osztályba, Klapka György Temesvár városa 
képviselőjéé a II-ik osztályba, Vidlieskay József 
Nyíregyház képviselőjéé a Ill-ikba, Simonis Fe
rencz Ujegyházszék képviselőjéé a IV-ikbe, Kug-
ler István horvátország képviselő uré pedig az 
I-ső osztályba, minekutána a horvátok részére 
a beosztás külön van megállapítva. Egyszersmind 
jelentem, hogy Melasz Vilmos, Kőhalomszék kép
viselőjének megbízó levele egy képviselő által 
mai nap benyujtatott. Továbbá van szerencsém 
jelenteni, hogy Fehér Miklós szolnokmegyei kép
viselő ellen kérvény nyújtatott be és ahhoz az 
1000 forint lefizetéséről szóló nyugta is beada
tott. A Rimanóczy Ferencz Kassa városa képvise-
ője elleni petitióhoz is az 1000 forint ma beada

tott. Továbbá Graesku Lázár megválasztott kép 
viselő ellen is kérvény nyújtatott be, de még 
megbízó levele nincs itt. A megválasztandó iga
zoló bizottsághoz utasittatik. 

Most következnék az osztályok jelentése, 
mely a mai ülés napirendjére tüzetett ki. 

D e á k P e r e m e z : Az osztályokba ugyan 
beosztattak azok a képviselő urak is, a kik csak 
az osztályok tárgyalásainak bevégezte után ad
ták be jegyzőkönyveiket; hanem azoknak a meg
bízó leveleit már nem lehet az osztályoknak ki« 
adni. Azt mondja a házszabályok 11-ik pontja: 
„Az osztályok megalakítása után megjelenő kép
viselők megbízó leveleiket a korelnöknek adják 
be, ki az ily képviselőket a korjegyzőkkel együtt 
tartandó sorshúzás utján az osztályokban leketsé-
gig egyenlő számmal utólagosan beosztja, egy
szersmind pedig megbízó leveleiket az illető osz
tálynak megvizsgálás végett kiadja, mindaddig, 
míg azon osztály, melynek az ily képviselő meg
bízó levele megvizsgálás végett kiadandó lett 
volna, tárgyalásait be nem végezte/' De ugy 
tudom, az osztláyok tárgyalásaikat bevégezték, 
jelentősöket is beadták; az ilyen megbízó levele
ket tehát nem lehet az osztályoknak átnézés, ille
tőleg megvizsgálás végett kiadni, mert a házsza
bályok ellenkezőleg rendelkeznek. (Felkiáltások: 
Az állandó igazoló bizottsághoz kell áttenni!) 

G h y c z y K á l m á n : Azok után, a miket 
Pest belvárosának érdemteljes képviselője felol
vasott, fel fogom olvasni a 17-ik §-t, a mely 
azon jegyzőkönyvekről rendelkezik, melyek a 
11-ik §. szerint már elkésve adattak be. A 17-ik 
§ ezt mondja: „Az osztályhoz a 11-ik § szerint 
már nem utasíthatott megbízó levelek, habár 
ellénök kérvény nem adatott is be, a háznak 
csak megalakulása után mutatandók be." Tehát 
nem az állandó igazoló bizottságnak, mely most 
oly értelemben, mint eddig létezett, nem is létezik, 
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adathatnak át ezen megbizó levelek, hanem a ház 
megalakulása után lesznek a háznak bemutatan-
dők. (Helyeslés.) 

K o r e l n ö k : E szerint a ház megalaku
lása után lesznek az utólagosan beérkezett meg
bizó levelek bemutatandók. 

Most az osztályok jelentéseit méltóztassanak 
az illető előadó urak előterjeszteni. 

Z i c h y N á n d o r g r . e l ő a d ó : T. ház! 
Az első osztály működését bevégezvén, jegyző
könyvét lesz szerencsém felolvasni. (Olvassa az 
1. osztály jegyzőkönyvét, mely szerint a IX. osz
tályban : 

« a) kifogástalan képviselők: Benedek Gyula, 
Szilády Áron, id. Teleki Domokos gr., Krascse-
nics Ferencz, Pászt Vilmos, Bohus Zsigmond, 
Konyovics Antal , Kis János, Boczkó Dániel, 
Mednyánszky Dénes b., Szluha Ignácz, Degenfeld 
Béla gr., Szontagh Pál (gömöri), Badvánszky 
Károly, Mihályi Péter, Brogyányi Vincze, Sipos 
Orbán, Berzeviczy Tivadar, Kun János, Szitányi 
Bernát, Rannicher Jakab, Kerkapoly Károly, 
Antalfy Károly, Orczy Elek b., Szluha Benedek, 
Bay Ferencz, Török Dániel, Tóth Vilmos, Zá
mory Kálmán, Zichy Jenő gr., Andrásy Gyula 
gr., Zsedényi Kde, Buzinkay Pál, Petri Ádám, 
Majláth István, Suhaj Imre, Jancsó István, Vu
kovics István; 

b) kik ellen kérvény adatott be, de jegyző
könyvük rendes: Erkövy Adolf, Wodianer Albert 
b., Csörghe László, Pethes József, Tóth Kálmán, 
Kollár Antal, Szeniczey Ödön, ifj. Szögyény 
László. 

K o r e l n ö k : Tudomásul vétetik. 
H o r v á t h D ö m e e l ő a d ó (olvassa a 

Il-ik osztály jegyzőkönyvét, mely szerint az 1. osz
tályban : 

a) kifogástalan képviselők: Patay István, 
Nagy János, Plachy Lajos, Domahidy Ferencz, 
Binder Lajos, Máriássy Béla, Budai Sándor, 
Mocsonyi Sándor, Paczolay János, Mátyus Arisztid, 
Zweyer Frigyes, Kapp Gusztáv, Dienes József, 
Házmán Ferencz, Simay Gergely, Gránzenstein 
Gusztáv, Vay Mihály gr., Justh József, Horváth 
Mihály, Vukovics Sebő, Ocskay Rudolf, Dezső 
Szaniszló,- Pap József, Muzslay Sándor, Kiirthy 
István, Berényi Ferencz gr., Fillenbaum Ferencz 
b., Sdrközy Béla, Szirmay Ferencz gr., Császár 
Bálint, Berde Mózes. Kossuth Ferencz, Bezerédj 
László, Jurka Vazil, Szentiványi Károly, Lindner 
Gusztáv, Halasy Gyula, Anker Hugó, Rauch 
György b., Jozipovics István; 

b) a kik ellen kérvény érkezett, de jegyző
könyvök rendes: Zichy Nándor gr., Pilisy Lajos, 
Sümeghy Ferencz, Széky Péter, Várady János, 
Dőry János. 

Vukovics Sebő ur két helyen levén meg

választva, nyilatkozásra szólítandó föl, hogy me
lyik kerület képviselőségét fogadja el. 

K o r e l n ö k : Tehát azon képviselők, kik 
az a) pont alatt foglaltatnak, igazoltaknak nyil
váníttatnak ; a kik pedig a b) pont alatt sorol
tattak elő, szintén megtartják a szabályok értel
mében képviselői tagsági jogukat. Hátra van 
még, hogy Vukovics Sebő képviselő ur. a ki 
két kerületben választatott meg, nyilatkozzék, 
melyik kerületet szándékozik képviselni? 

V u k o v i c s S e b ő : Tiszt, ház! Teljesen 
hódolva a felolvasott osztályt jegyzőkönyvben 
foglalt észreve'telnek, illetőleg utasitásnak (Hall
juk!), engedelmet 'kérek a tiszt, háztői, hogy ki
nyilatkoztassam, miszerint kötelességemnek érez
vén, több szempontnál fogva az általam a múlt 
országgyűlésen is képviselt bácsi széket meg
tartani, ezennel kis-becskereki választóimnak 
irántam nyilvánult bizalmát legnagyobb .hálával 
megköszönvén, a kis-becskereki követségről le
mondok. 

K o r e l n ö k : Tudomásul vétetik. 
" Ü r m é n y i M i k s a e l ő a d ó (olvassa a 

III. osztály jegyzőlwnyvét a II. osztálybeli képvise
lők választásának vizsgálatáról, mely szerint 

a) kifogástalanok: Nedeczky István, Ugrón 
Lázár, Vay Béla b., Bethlen Farkas gr., 
Mukics Ernő, Nyáry Pál, Csernovics Péter, 
Henszlmann Imre, Prik József, Klementisz Gábor, 
Rudnay István, Fráter mre, Hertelendy Kálmán, 
Berke József, Kemény István b., Högyészy Gyula, 
Hrabár Manó, Gáspár András, Fluger Károly, 
Szontagh Pál (csanádi), Turcsányi Ede, Láng 
Gusztáv, Gábriel István, Joanescu Lázár, Deáky 
Lajos, Horváth Döme, Vitolay József, Zalay Ist-
ván, Radó Kálmán, Sztraiimirocies György, Huszár 
István, Matkovics Tivadar, Urbanovszky Ernő, 
Szabó Imre (pápai), Rónay Jáczint, Madocsányi 
Pél, Tomasics József, Horváth Péter, Simics Ig
nácz, Klapka György; 

b) Csiky Sándor, Keglevich Béla gr., Kraj-
csik János, Ráday László gr., Ciotta János, 
Pásztélyi János (mármarosi). 

G h y c z y I g n á c z : A lajstromban előfor
dul még Petrovay Ákos. Erről nem volt em
lítés. 

Ü r m é n y i M i k s a e l ő a d ó : Bocsánatot 
kérek, a felolvasásnál elhagytam, azonban itt van 
Petrovay Ákos a kifogástalanok közt; a. kivel 
együtt az a) alatt összesen 41 kifogástalan, és 
a b) alatt 6 kifogásos képviselő van; összesen 
tehát 47. 

K o r e l n ö k : A kifogástalan képviselők 
ezennel igazoltatnak. 

T i s z a K á l m á n : Tisztelt ház ! Én azt 
tartom, hogy mindnyájunk szándéka és elhatá-
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rozása az tartozik knni , hogy az igazolási eljá
rás tökéletesen egyöntetű legyen, mert különben 
igen természetes, hogy az több rendbeli félre
magyarázásra és félreértésre adhatna okot. Ezen 
szempontból kiindulva, vagyok bátor a t. házhoz 
egy kérdést intézni: jelesen, úgy fogja-e fel a 
t, ház az osztályoknak teendőit, hogy azok a 
megbízó leveleknek csak egyszerűen alaki kiál
lítására tartoznak figyelemmel lenni, vagy nem? 
Mert ha azon nézetben van a t. ház, hogy tar
talmokra is figyelmet kell fordítani, akkor van 
ezen, a Ill-ik osztály részéről most beterjesztett 
jelentés szerint egy oly választás, mely máshová 
lenne sorolandó, mint a hová a jelentés szerint 
soroltatott. Jelesen ott van egy választási eset, 
a Pásztélyi János képviselő uré, hol az elnök 
saját maga bizonyítja, hogy a szavazási lajstrom 
eltévedése folytán egy egész község nem bocsát
tatott szavazásra. Az 1848. szavazási törvény ki
mondja, hogy senkit az összeirt választók közül 
választási jogától elmozdítani nem szabad. It t te
hát oly egyenes, praegnans, maga a választási el
nök által bevallott törvénytelenség fordulván elő, 
ezen választás a b) alá tartózd választások közé 
csak azon esetben sorolható, ha, a mint mondom, 
az osztályoknak csupán az feladatuk, hogy az alá
írás és külső alak helyessége szerint osztályoz
zák a választásokat, ellenben a tartalomra még 
akkor se terjeszkedjék figyelmök, ha az egye
nesen a törvénybe ütközik. Óhajtanám tehát, 
méltóztatnának elébb ebben megállapodni. Én ré
szemről azon nézetben vagyok, hogy ámbár a 
ház soha és semmi körülmények között a felek 
által benyújtott ővásoknak, melyek petitióval 
nem támogattatnak, semminemű súlyt nem tu
lajdonithat, de igen is, midőn a jegyzőkönyv 
tartalma egyenes törvénytelenséget vall be, ak
kor azt figyelembe veendőnek vélem. (Helyeslés 
a hal oldalon.) 

Cgyanezen osztály jelentése folytán még 
egy más kérdésem is van a tisztelt házhoz; 
szabad legyen azt is elmondanom. (Halljuk!) Itt 
van a kifogástalan választásók közé igtatva 
Klapka György igen tisztelt képviselő társunk 
választása. A választási jegyzőkönyv egészen 
rendben van; az ellen semmi kifogást tenni nem 
lehet; de fenforog azon körülmény, hogy ezen 
választás már az országgyűlés megnyitása után, 
tehát az országgyűlés folyama alatt történt: mertén 
azt tartom, hogy 24-én megnyittatván ő felsége 
által az országgyűlés, a 26-án történt választás 
már az országgyűlés folyama alatt történt. Erre 
nézve tehát óhajtanám a kérvények beadására 
ily választásoknál előszabott 30 nap fentartását 
kimondatni. (Helyeslés.) 

D e á k F e r e n c z : T. ház ! Az ország
gyűlés , a mióta parlamentális alapon jő össze, 
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átalános elv gyanánt tekintette azt, hogy a meg 
nem alakult ház a választások felett nem hozhat 
határozatot. így volt ez 1848-ban, 1861-ben és 
1865-ben, és még az előbbi házszabályokban is 
világosan ki volt mondva, hogy alakulása előtt 
a ház nem határozhat a választások felett. 1865-
ben viták támadtak egyes kérdések felett, és a 
ház elhatározta, hogy majd ezek iránt a ház, ha 
megalakult, akkor noz végzést. Az uj szabályok, 
melyeket a múlt országgyűlés alkotott, ezen te
kintetet még inkább figyelembe vették : mert 
okulva a múlt tapasztalatain, a ház magát meg 
akarta menteni az igazolások mindennemű kel
lemetlenségeitől. Előbb a választások érvénye 
felett a ház maga bíráskodott, most nem a ház 
bíráskodik, hanem bíróságok alakittatnak. Az 
osztályoknak kiadatnak a megbízó levelek. Ezek 
a szabályok szerint jegyzőkönyvbe veszik, és 
pedig : a) pont alá a kifogástalanokat, azaz a 
kiknek választása, vagy is jegyzőkönyveik rend
ben vannak és kérvény sem adatott be ellenök; 
b) alá azokat, kiknek jegyzőkönyvei rendben 
vannak ugyan, de kérvény adatott be ellenök ; 
c) alá azokat, kik ellen kérvény nincs ugyan 
beadva, de kiknek jegyzőkönyvei akár tarta
lomra, akár kiállításra nézve törvényes kifogás 
alá vehetők. Az osztályok beadják ezekről szóló 
jelentésöket. 

Van-e a háznak joga ma és most ezen ál
lapotában az osztályok eljárását felülvizsgálni?. 
{Felkiáltások: Nincs !) Én azt hiszem , nincs ' 
nincs pedig azért, mert a házszabályok egészen 
másként rendelkeznek. 

így a 18. §. ezt mondja: „Az osztályok je
lentései a ház által tárgyaltatván, a korelnök a 
kifogástalan megbízó levelek bemutatóit igazolt 
képviselőknek jelentiki." Nem mondja tehát a sza
bály, hogy a ház azok felett vitatkozik, azok fe
lett határoz. (Közbeszólás: Azt mondják a sza
bályok: Tárgyaltatván!) A tárgyalás nem mindig 
involválja a határozat hozatalát a választás ér 
vényessége fölött, sőt épen nem involválja azt. 

A szabályok igen világosak e tekintetben. 
A c) pont kijelenti: „Azon választási jegyzőköny
vek érvényessége, melyek akár tartalmokra, akár 
kiállításukra nézve törvényes kifogás alá vehetők, 
a ház alakulása után fog intézkedés történni.* 
Ez egyenesen kizárja azt, hogy a meg nem ala
kult ház azok felett intézkedjék. {Helyeslés.) 

De még világosabban tisztába hozza ezen 
kérdést a 27-ik §.: „Azon megbízó levelek, me
lyek ellen kérvény nem adatott be, de a melyek 
akár tartalmokra, akár kiállításukra nézve az osz
tályokban kifogás alá vehetők, azokhoz Boroztassa
nak, melyeknek érvényessége ellen kérvény ada
tott be, s azok ezen esetben az előbbiekkel egyen
lő módon tárgyaltatnak.4 ' 
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A következő 30. §. megmondja, hogyan tár-
• gyaltatnak : t. i. „mind a választások érvényessége 

ellen beadott kérvényeket, mind a 27-ik §. értel
mében—a mit épen most olvastam el—kifogás alá 
vett megbizó leveleket a ház elnöke az egyes bí
ráld bizottságok közt sorshúzás utján kiosztatja." 
Ezen szabálytól elállani nem lehet. 

Most tehát nincs egyéb hátra, mint tisztán 
a szabályok értelmében azon választásokat, a 
melyeket kifogástalanoknak találtak az osztályok 
—mert mi nem superrevideálhatjuk, a nem igazolt 
ház épen nem superrevideálhatja azokat — kifo
gástalanoknak nyilvánítani; azon megbizó levelek be
mutatóit pedig, kik ellen kérvény adatott be, de 
jegyzőkönyvük rendben van, vagyis a b) alá jegy
zetteket az alakulásban részt venni engedni, a 
kérvények a biráló bizottságok elé tartozván; 
végre azon választásokra nézve, melyeknek jegyző
könyveit rendben nem találta az osztály a 27-ik 
§. alapján, a ház alakulása után rendelkezik a 
30-ik §. értelmében. (Helyeslés.) 

Nem alakúit állapotban semmi határozat ho
zatalára se most nincs, se az előbbi ország
gyűléseken nem volt jogositva a ház. 

Itt az országgyűlési napló, melyből látjuk, 
hogy ezen kérdések felett már a múlt ország
gyűlésen is viták keletkeztek. Többek közt Nyáry 
képviselő világosan kijelentette, hogy: „nem lehet 
a háznak, míg alakalva nincsen, a választások 
fölött határozatot hozni/ ' így nyilatkozott azon 
időben Böszörme'nyi László képviselő, hasonló ér
telemben nyilatkoztam én is, szóval, az akkori ház
nak minden színezete; és csakugyan ez állapít
tatott meg. Például Nyáry Pál képviselő az 1865-iki 
országgyűlés 3-ik ülésében igy nyilatkozott: „Azt 
gondolom, mindenek előtt ezen kérdésekkel kell 
tisztába jönnünk: 1-ör van-e különbség a kifo
gástalan és az igazolt választások között? Azt 
hiszem, ezen kérdésre igennel felelhetünk. 2-or 
az a kérdés, hogy határozati joga a háznak mi-
k r kezdődik? Azt hiszem, erre e házszabálynak 
értelmében mindenki azt mondja: akkor, mikor 
a ház megalakult." És ez akkor, mint a háznak, 
a még nem izgazolt háznak,- véleménye átalában 
elfogadtatott. 

A szabályokban akkor is már az foglaltatott, 
hogy csak a megalakult ház hozhat határozatot. 
Most pedig még világosabban ki van mondva, 
hogy : a kiknek jegyzőkönyve ellen az osztály nem 
talált kifogást, ha kérvény nincs beadva ellenök, 
a korelnök igazoltaknak jelenti k i ; a kik ellen 
kérvény van beadva, de jegyzőkönyveik rendben 
vannak, a ház alakulásába befolynak, kérvényeik 
a bíróságok elé tartoztán; azok pedig, a kiknek 
jegyzőkönyve ellen az osztályok kifogást tettek, 

ház alakulása után esnek rendelkezés alá, és 

pedig az uj szabályok 30. §-a szerint úgy, hogy 
a bíróságok közé beosztatnak. 

Mi tehát ezen dolgok megvizsgálására nem 
alakúit állapotban nem vagyunk jogositva. 

Egyik osztály például Kossuth Ferencz vá
lasztási jeyyzőkönyvét kifogástalannak találta, de 
azt mondja, hogy nem annak rendjén és utján került 
a ház elé. E felett sem határozhatunk most; ha 
a ház megalakult, akkor szólhatunk ezen körül
ményhez is ; de ahhoz, ha kifogástalannak nyilvá
níttatott valamely képviselő az osztály részéről, mi 
nem szólhatunk, az osztály ezen határozatát meg 
nem változtathatjuk, és nem akadályozhatjuk, ha 
eljön azon képviselő, hogy részt vegyen a ház 
alakulásában: és igy, ha nem lesz ellene kérvény, 
igazoltatni fog ; arról pedig, hogy elmulasztá okát 
adni távollétének, és ez hogyan pótoltassék, majd 
az alakult ház fog határozni. 

Azon esetből, mely előadatott, hogy némely 
választások a napokban történtek, és igy a kér
vény beadására nem volt elég idő, azon kérdés 
támadt, vajon az illető választók kérvényt 
be adhatnak-e utóbb is 1 nem lesz-e elzárva a kér-
vényezés útja azon szabály által, hogy a ház meg
alakulása után a már igazoltak ellen nem lehet 
kérvényt beadni? ezen kérdés utólagos megvita
tása szintén az alakult ház elé tartozik. Ha akkor 
ezen kérdés szóba hozatik, a megalakult ház fogja 
megmagyarázni a szabályokat, és — ha szüksé
gesnek látja — a 30 napi határidőt föntarthatja, 

1 I)e a nem alakult ház tartozik a házszabályok 
I szerint eljárni, e szabályokat nem magyarázhatja, 
[ a választások fölött nem határozhat. 

Ez a szabályok világos tartalmára alapított 
j véleményem. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

M a d a r á s z J ó z s e f : Tisztelt képviselők! 
Osztozom teljesen Pest belvárosa érdemes képvi -
selőjének azon véleményében, hogy a ház, alaku
lása előtt, döntőleg nem határozhat; azonban, én 
legalább, nem úgy fogtam föl Debreczen városa 
képviselőjének Tisza Kálmánnak felszólalását, 
mint ha a ház határozatát akarná provocálni, én 
az ő felszólalását csakis felhívásként vettem, hogy 
a képviselők — mert hiszen alakult ház nincs — 
nyilatkoznának a felett, vajon az osztályok minő 
hatással tárgyalhatják az eléjök terjesztett meg
bizó leveleket. (Jobbról zaj. Felkiáltások: A ház-
szabályok!) A ház szabályai, és vélekedésem sze
rint •— ha meg méltóztatnak bocsátani — azon 
törvények szerint is, a melyeket a házszabályok 
mellett minden képviselő tisztelni köteles. Én te
hát mind a mellett, hogy a ház szabályai szerint 
kötelesek az osztályok a választásokat tárgyalni, 
bátor vagyok véleményemet a feltett kérdésre 
ide öszpontositani, hogy midőn a 48-iki 5. tör-
vényczikknek 29. §-a határozatában megrendeli, 
hogy az összeírásban foglaltak közül a választási 
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jog senkitől meg nem tagadtathatik és aDebreczen 
városa éredemes képviselője által előadott eset
ben — nem emlékszem a képviselő nevére — 
magából a választási jegyzőkönyvből kitűnik, hogy 
egy egész községnek az összeírásban foglalt vá
lasztói' szavazati joguktól megfosztattak, vagyis a 
szavazati jog tőlük megtagadtatott: ezen a 48-ik 
törvényuyel ellenkező ésazzal összeütközésben levő 
tény következtében azt hiszem, (Zaj) ez legalább 
az én vélekedésem, hogy azon tiszt, osztály, a 
melyik igazolta, az új alapszabályok szerint nem 
az a) vagy b), hanem a c) pont alá lett volna 
köteles osztályozni e választást. (Jobbról zaj.) Én 
határozatot e felett hozni nem óhajtok, de igen 
is a háznak (Zai) — legalább önmagam részére —• 
fontartom azon szólási jogot a ház alakulása előtt 
is, ho»:y az egyes osztályokban előfordulható 
törvényellenes tettekre nézve tárgyalás közben 
véleményemet nyilváníthassam. En tehát kép
viselői jogommal élve, azon, Pest belvárosa érde
mes képviselője által hivatkozott új házszabályok 
14. §. c) pontja alá kívánom és óhajtom soroz
taim a választási jegyzőkönyvet, hogy az a ház 
szabályai szerint később megalakulandó ítélő 
bíróság által döntessék el; c) pontja alá kívá
nom soroztat'ii épen azért, mert ez határozottan, 
világosan kijelenti, hogy csak azon jegyző
könyvek foglaltathatnak a kifogástalanok jegy
zékébe, a melyeknek jegyzőkönyvei a törvény 
világos rendeletének megfelelnek; ezen jegyző
könyvben előadottak szerint pedig azon válasz
tás a törvény világos rendeletével ellenkezik. A-
zért én e választást a c) pont alá kívánom soroz-
tatni. (Zaj.) 

B ó n i s S á m u e l : T . képviselőház ! Ta
gadkatlan igaz, hogy a háznak, mielőtt alakulva 
van, határozatot hoznia nem lehet; annál fogva, 
ha a fenforgó kérdés felett a discussiot sokáig 
folytatjuk, vagy odajutunk, hogy időt vesztünk ok 
nélkül, mert határozatot ugy sem hozhatunk, vagy. 
ha szavazni akarunk, akkor azon elv ellen vétünk. 
he, gy mielőtt megalakulunk, határozatot, nem hoz
hatunk. (Helyeslés.) Vannak ezen szabályokban 
többek, a melyeket az életnek kell megmagya
rázni : én is óhajtanék egy némelyikhez hozzá
szólani, miutáu a tapasztalás fejtette ki a nehéz
ségeket ; hanem jó lenne talán ez észrevételeinket 
akkorra halasztani, mikor a ház meg fog ala
kulni. 

G h y c z y K á l m á n ; T . ház! Én ré
szemről Pest belváros érdemes képviselőjének 
azon előterjesztését, hogy a meg nem alakult ház 
a választások felett nem határozhat, egész kiter
jedésében nem fogadhatnám el. Elismerem, hogy 
a választások ellen beadott panaszokra nézve a 
meg nem alakult ház sem maga közvetlenül, mint 
hajdan, sem, annál kevésbbé, közvetve a birósá-
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gok által nem határozhat. De egy tárgy, egy 
kérdés felett okvetlenül kell az osztályoknak, s 
azok véleménye folytán a háznak határozni: 
azon kérdés felett t. i. hogy valamely választás 
kifogástalan-e vagy nem? megfelel-e a törvény ren
deletének vagy pedig akár tartalmára, akár kiállí
tására nézve kérdés alá vétethetik-e a megbízó 
levél ? mert ha ezen kérdés felett sem határoz
hatnak az osztályok és a ház, akkor a ház ala
kulása teljesen lehetetlen. Ezen kérdés megha
ladása nélkül nem mondathatnék ki egy megbízó 
levélre is, hogy kifogástalan, ha t. i. nem vétethetik 
fontolóra az, vajon kérdés alá vonható-e a megbízó le
vél vagy nem ? Az osztályoknak tehát mindenesetre 
meg van adva joguk, s ezt senki sem veszi, de 
nem is veheti senki kérdésbe, hogy eziránt véle
ményt adhassanak, a minthogy az eddig jelentést 
tett osztályok sem határozatokat jelentettek be 
egyszerűen a háznak, hanem véleményöket je
lentették be elfogadás végett. Azt mondja to
vább a szabály, hogy az osztályok jelentései a 
házban tárgyalandók, és ha az osztályoknak van 
joguk e kérdésben véleményöket nyilvánítani, 
vagy akár megállapodásukat is kijelenteni, akkor 
ezen jogot az összes háztól annyival kevésbbé 
leheí: megtagadni, mert a háznak magának több 
jogának kell lenni, mint egy-egy részének, az 
egyes r osztályoknak. 

Én elismerem, hogy a ház az iránt, vajon 
azon kifogások, melyek egyes megbízó levelek 
ellen tétettek, helyesek-e vagy nem? jelenleg nem 
határozhat; de a felett, vajon kérdés alá vehető-e 
törvényes szempontból valamely megbizó levél ? 
véleményt mondhat az osztály és ezen vélemény 
fölött határozhat utóbb a ház. 

A mi a mármarosmegyei képviselő meg
bizó levelét illeti, arra nézve nem nyilatkozna-
tom, mert a tárgy érdemét nem ismerem; a mi 
azonban a temesvári érdemes képviselő megbízó
levelét illeti, erre nézve azon megjegyzésem van, 
hogy ez kiállítására nézve esik törvényes kifo
gás alá. Nem fogalmazását értem a megbizó 
levélnek, hanem kiállításának idejét. A kiállítás
nak ideje már az országgyűlés együttlétének ide
jére esik, és miután az országgyűlés együttlété
nek ideje alatt keletkezett választások iránt ha 
panasz tétetik, a panasz érvényesítésére 30 nap 
van rendelve: ha e megbizó levél a 18. §. a) 
pontja alá soroztatnék, akkor más, ha jól tudom 
az azt előző szakasznak rendelése alá esnék, mely 
azt mondja, hogy a ház alakulásának kimondása 
után az addig igazolt képviselők ellen kérvény 
többé nem fogadtatik el. Ha tehát e részben 
nem történik intézkedés, a választók többé jo
gukkal élhetni nem fognak, kérvényt ezen vá
lasztás ellen nem adhatnak be. Véleményem 
tehát az, hogy ne terjeszkedjünk azon túl, mit 
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jogunk van tenni a ház megalakulása előtt; de 
arra jogunk van, hogy a legközelebb tett vá
lasztása Temesvár városának és Klapka képvi
selő urnák megbizó levele ne az a), hanem a c) 
pont alá soroztassék, hogy később, annak idejé
ben megitélhesse a biráló bizottság, vajon a ne
talán beadandó kérvény helyesen adatott-e be 
vagy nem? {Helyeslés a bal oldalon.) 

Ü r m é n y i M i k s a e l ő a d ó : T. ház! Én 
csak Komárom város előttem szólott érdemes 
képviselője azon megjegyzésérte vagyok bátor 
válaszolni, mely szerint ő azt kívánja, hogy 
Klapka képviselőnek választási jegyzőkönyve a 
c) pont alá foglaltassék. A c) pontban az áll, 
hogy azon megbizó levelek érvényessége fölött, 
melyek ellen kérvény ugyan nem adatott be, de 
melyek akár tartalmoknál, akár kiállításuknál 
fogva törvényes kifogás alá vehetők, a ház ala
kulása után fog intézkedés történni. Úgyde itt 
tartalma a jegyzőkönyvnek helyes, kiállítása is 
helyes ; hogy tehát az említett megjegyzésnek 
érvényt szerezzünk, uj szabályt kellene alkotni. 

H ó d o s i u J ó z s e f : T . ház! Nagyon 
sajnálom, hogy igen tisztelt képviselő társam 
Deák Ferencz véleményét nem helyeselhetem. O 
ugyan is, ha jól vettem ki, azon véleményt nyi
latkoztatta ki, mintha az osztályok jelentései tár
gyalás alá nem vétethetnének. Ennek indokolá
sául felhozta a házszabályok 18. és 27. §§-ait. 
Sajnálom, hogy nem tekintette meg az előbbeni 
15. §-t is, mely azt mondja, hogy: ,,a ház pedig 
mindenek előtt—tehát alakulása előtt — a 14, §. 
a) és b) pontjaiban foglalt megbizó levelekre vo
natkozólag történt jelentéseket veszi tárgyalás 
alá." E szerint, uraim, az osztályok jelentései 
nem vétetnek csak egyszerűen tudomásul, mint 
tetszett mondani vagy talán csak gondolni Deák 
Ferencz képviselő urnák, hanem azokat tárgyalás 
alá kell venni. Erre felelt meg épen, ha nem 
közvetlenül, de közvetve Ghiczy képviselő tár
sam is. E szerint tárgyalás alá kell venni az 
osztályok jelentéseit, és pedig a ház alakulása 
előtt kell ezeket tárgyalás alá venni. Mert hi
szen az osztályok is a ház megalakulása előtt 
alakittatnak, az osztályok határozatai felől te
hát, melyek a ház alakulása előtt alakultak, a 
ház megalakulása előtt kell határozni. Mindezen 
tekinteteknél fogva én ezen kifogásolt választá
sokra és választási jegyzőkönyvekre nézve egy 
véleményben vagyok előttem szólott Madarász 
barátommal, hogy t. i. azok a 14. §. c) pontja 
alá helyeztessenek, miután tartalmok vagy kiál
lításokra nézve a törvénynek nem felelnek meg. 

B o b o r y K á r o l y : Csak azt akarom meg
jegyezni, hogy olyan eset, minő a második osz
tályban Pásztélyi Jánost illetőleg fenforog, a he
tedik osztályban szintén előfordult. Ott is van 

eset, hol egy egész helység, mivel annak ösz-
szeirási jegyzőkönyve elveszett, és sem az elnök
nél nem találtatott, sem az elnöknek kérdésére 
a központi bizottmány által nem közöltethetett, 
az egész helységnek választói a választásban való 
részvéttől elmozdittattak : mind a mellett a he
tedik osztály e választást az a) pont alá sorozta. 
Ennél fogva a hetedik osztályban ugyan azon 
eset fordulván elő, mely itten, szükséges annyi
val inkább kijelenteni, hogy az első pontba nem 
sorozhatok azok, kik iránt ily lényeges észrevétel 
és törvényes kifogás előfordul, mivel magok a sza
bályok, nevezetesen a 14. §. 3-dik vagyis c)pontjaazt 
mondja, hogy csak véleményt adnak az osztályok. 
Ha csak véleményt adnak, nem határoznak. 

S i m o n y i E r n ő : T . képviselők! Én azt 
hiszem, se nekünk, se az osztályoknak, se a 
házszabályoknak a törvényt sértem nem szabad. 
Mind ezen tekintetben a törvény határoz. Abban 
tökéletesen megegyezem Pest belvárosa t. képvi
selőjével, hogy a ház a választások érvénye fe
lett nem határoz, ha érvényességűk kérdésbe vo-
natik, hanem igen is véleményt mond az iránt, 
vajon ezen választás kifogástalan-e vagy nem. 
Erről véleményt a házszabályok szerint az osz
tályok mondanak, de az osztályok jelentését az 
imént felolvasott 15. §. szerint a ház tárgyalás 
alá veszi, és pedig döntő tárgyalás alá veszi az 
az 1868-ik V. t. czikk 47. §-ánál fogva, mely 
azt mondja: „azon választások iránt, melyeknek 
törvényessége bár mely tekintetben kérdésbe vo-
natik, a képviselő tábla intézkedik/' Ez iránt tehát 
nem az osztályok határoznak, hanem a képviselő 
tábla maga. {Zaj)) Én azon meggyőződésben 
vagyok, hogy ha törvény nem volna is, maga 
a józan ész megkívánja, hogy a ház, midőn tár
gyalás alá veszi az osztályok jelentéseit, hatá
rozzon is az iránt, ha vajon az osztályok a tör
vény és a házszabályok nekik adott utasítása 

* szerint jártak-e el vagy nem ? {Igaz! Zaj.) Ha 
mi az osztályoknak nem adhatunk ily utasítást, 
akkor az osztályok önkény szerint tehetnek min
dent, a mi nekik tetszik. Itt az a kérdés, hogy 
az osztályok meg nem tartották azon utasításo
kat, melyek nekik a törvények és a házszabá
lyok által megszabattak. 

Az hozatik fel a mármarosmegyei válasz
tásra nézve, hogy a választási jegyzőkönyvből 
kitetszik, hogy választók elüttettek a választási 
jogtól. Már most miután a törvény nem enged 
egy választót sem elüttetni a szavazási jogtól, 
annyi bizonyos, hogy ezen választás a törvény 
rendeletének meg nem felel; ha pedig meg nem 
felel a törvényrendeletének, az a) pont alá soroz
ható nem volt; ha kérvény nincs ellene, a b) pont alá 
sorozható sem volt. {Zaj. Felkiáltások: Van kérvény!) 
Ha kérvény van ellene és a jegyzőkönyv rend-
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ben van, akkor a b) pont alá lett volna soroz
ható ; de mintán sem a jegyzőkönyv meg nem 
felel a törvényes kellékeknek, és kérvény is van 
ellene, egyenesen a c) pont alá sorozandó a 
házszabályok szerint. É felett határozni min
den esetre jogunk van. Ha ebben nem határoz
hatunk, akkor az osztályok önkényétől függ a 
választások igazolása. {Zaj.) 

Olyan a másik eset is, mely itt íelhozatik. 
Az mondatik ugyan is a házszabályokban, hogy 
az a) pont alá sorozandók azon jegyzőkönyvek, 
melyek a törvény rendeletének megfelelnek. 
íme az 1848-ik évi V. t. ez. 21 . §-a azt mondja, 
hogy a választások az országgyűlés megnyitásá
nak napját legalább is 4 héttel kell, hogy meg
előzzék ; ezen törvény világos rendeletének azon 
választásnál, mely ezelőtthárom nappal tartatott meg1 
természetesen megfelelve nincs. Tehát e válasz
tás az a) osztályba sorozható nem volt; a 
b) osztályba sem, mivel kérvény sincs ellene be
adva ; épen ezért a c) pont alá lett volna soro
landó ; mi igen természetesen következik abból, 
mivel a jegyzőkönyv, ha nem is tartalmára, ha
nem kiállítására nézve, mint Komárom városa 
érdemes képviselője mondotta, hiányos. 

En azt hiszem, t. ház, hogy ha mi nem 
más érdekből, hanem egyenesen a törvény és a 
házszabályok megtartása szempontjából aka
runk kiindulni, nekünk e részben máskép hatá
rozni nem lehet. (Helyeslés bal felől.). 

S z l á v y J ó z s e f : Hogy a házszabályok 
az igazolásra nézve tetemesen eltérnek a múlt 
országgyűlésen érvényben volt házszabályoktól, 
arra, ugy hiszem, okot szolgáltatott az, hogy a 
ház el akarta kerülni azon hosszadalmas eljárást, a 
mely az igazolás alkalmával tapasztaltatott, el 
akarta kerülni mindazon kellemetlen vitákat, 
melyekre az a házban alkalmat szolgáltatott. Ha 
a házszabályokat ugy értelmezzük, mint az előt
tem szóló urak értelmezték, akkor ezen ezél 
egyátalában nincs elérve. Miről tanácskozunk 
mi most körülbelül egj óra hossza? Egyes vá
lasztásokról, t. i. a Pásztélyi János választásáról. 
(Ellen-mondások. E/vek felett!/ Igenis elvi kérdés
ről, mely alkalmaztatott egyes választásra, he
lyesen vagy helytelenül. Én nem akarok abba 
bocsátkozni, hogy helyesen sorolta-e az osztály 
e választást a) vagy b) pont alá; hanem arról 
akarok szólani, vajon helyén van-e itt ezt fe
szegetni? Mert ha lehet ez egy választásnál, ak
kor lehetne mindeniknél, akkor mindaz, ki vala
mely osztályban kisebbségben volt, bizonyos 
concret esetben véleményét mindannyiszor elő
adhatná a háznak és a ház mindannyiszor fö
lülvizsgálati jogot gyakorolna. {Felkiáltások bal 
felől: Joga van hozzá!) Hova fogna ez vezetni? 
A mi a mostani concret esetet illeti, meglehet, 

| ha én azon osztályban lettem volna, mely ez 
I igazoló levelet tárgyalta, nevezetesen Pásztélyiét, 

meglehet, én is Tisza Kálmán ur nézetén let
tem volna; de tagadni merem a ház azon jogát, 
hogy fölülvizsgálhassa az osztály véleményét. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) A háznak egyedüli te
endője az lehet , hogy a képviselőket. ugy 
mint azokat az osztályok osztályozták, jegyzékbe 
vegye és a ház megalakulhatására kezet nyújt
son : mert, ismétlem, ha minden egyes választást 
fölül fognánk vizsgálni, akkor hetekig eltartana 
e dolog. A házszabályokat nem csak a szavak-

! btíl, hanem szellemökből is kell megítélni. Igaz, 
| bennök van azon talán szerencsétlenül választott 

szó: „tárgyalni", a mi e vitát okozta; de két-
| lem, hogy azoknak, a kik e szabályokat készítet

ték, az lett volna szándékuk, hogy e szabályok 
ily értelemben vétessenek. E szabályok szellemé 
kétségtelenül nem ez, hanem az volt, hogy az 
osztályok határozzanak. (Helyeslés jobb. ellenmon
dás bal felől.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! En két oknál 
| fogva, és azt hiszem, a házszabályok szerint is, 

jogosan kérhetem a t. ház türelmét pár perezre: 
kérhetem először mint olyan, kinek szavai félre 
értettek; másodszor mint olyan, ki valami elvnek 
megállapítását indítványoztam. 

A mi a félreértést illeti. Pest belvárosa ál
talam igen t . képviselője folyvást azt bizonyít
gatta, hogy a képviselőháznak nincs joga a kép
viselőválasztások érvénye felett most határozni, 
és én vele ebben elannyira tökéletesen egyetértek, 
hogy soha nem is kívántam és nem is indítvá
nyoztam, hogy a képviselőválasztások felett a 
ház most határozzon, és igy a discussio legna
gyobb részben szavaim félreértésén alapulva, oly 
valami ellen folyt, mit én legalább soha sem 
mondottam. 

A mi magát a kérdést illeti, igen jól tudom, 
hogy a meg nem alakult ház nem határozhat 
semmi egyébben, mint a miben a házszabályok 
értelmében a ház megalakulása előtt is határoz
ha t ; de az eset, mely most szóban forog, épen 
olyan, melyre nézve a házszabályok mondják meg, 
hogy a ház határozhat és határoznia kell. 

Két dolog különböztetendő meg a házszabályok 
szerint a választási jegyzőkönyveknél: először el
döntendő, melyik sorozatba tétessenek az egyes 
választások; másodszor eldöntendő azok érvényes 
vagy nem érvényes volta. Az érvényesség kérdé
séhez nekünk, mint meg nem alakult háznak, sza
vunk nincs, sőt a házszabályok szerint legtöbb 
esetben a majdan megválasztandó biróság fog 
itelni. De el kell határozni már most, hogy hová 
soroztassanak az egyes választások? (Helyeslés bal, 
ellenmondás jobb felől.) Engedelmet kérek, a 15. 
§. kimondja, hogy a jelentéseket tárgyalás alá 

* 
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veszi a ház; és a 18. §. ismét kimondja, hogy 
elébb a ház tárgyalván a jelentéseket , azután 
mondja ki a korelnök azokat, melyek a 18-dik 
§-ban foglaltatnak. Én azt gondolom, midőn nem 
csak elvétve egy helyen, hanem minden egyes 
alkalommal tárgyalásról szól a szabály, akkor ezt 
pusztán tudomásul vétel gyanánt értelmezni való
ban lehetetlen. De nem is tartanám soha semmi 
szín alatt helyesnek, hogy ez ugy legyen, hogy 
az ilyeneket a ház csak tudomásul vegye, és meg
mondom, miért. Ha az osztályokba sorozat felett 
véglegesen határozhatnak, akkor legtöbb esetben, 
mindazon esetben jelesül, midőn kérvény nincs bead
va, az osztályok véglegesen, teljhatalommal, korlátla
nul döntenek minden választás felett. (Felkiáltások : 
Igy akarta a ház!) Engedelmet kérek, én nem 
hiszem, hogy ezt a ház igy akarta volna. Dönte
nek pedig ugy, hogy legyen bár egy választási 
jegyzőkönyv a legtörvény tel énebb, legyen még sok
kal törvénytelenebb, mint az, melyet én felemlí
teni szerencsés valék, ha egy osztály helytelenül 
fogja fel, vagy bármely okból kimondja, hogy ki
fogástalan, többé ahhoz soha senki nem szólhat. 
Azt mondottam imént, hogy nem hiszem, hogy 
ezt a ház igy akarta volna, és ismétlem most is, 
hogy nem hiszem, nem hiszem pedig azért, mert 
tudom, hogy a képviselőháznak, midőn a házsza
bályokat alkotta, nem volt szándéka, hogy min
den nyilvános tárgyalás nélkül, minden garantia 
nélkül döntessenek el a választások; már pedig 
igy az osztályok, melyek sem biróságilag alakitva 
nincsenek, mint lesznek a biráló osztálvok, sem 
nyilvánosan nem tárgyalnak, sem előttök a felek 
ügyeiket, nem védhetik, végleg, felebbezés és min
den orvoslat nélkül Ítélnének mindazon esetekben, 
melyekben kérvény nincs beadva, legyen bár a 
legtör vény telén ebb a választási jegyzőkönyv. 

Én tehát részemről határozottan ragaszko
dom a ház azon jogához, hogy mind a választá
sok érvényessége, mind a felett, hogy egyik vagy 
másik választás melyik osztályba soroztassék, a 
ház határozzon. {Helyeslés hal felöl.) 

M i h á l y i P é t e r : Tisztelt ház ! Csak azon 
kérdéshez akarok szólni , vajon az imént felol
vasott osztály-jelentésben a marmarosmegyei huszti 
kerület választása helyesen soroztatott-e a ház
szabályok értelmében a b) pont alá sorozandók-
hoz vagy sem? Felhozatott Tisza Kálmán kép
viselőtársunk által azon választás ellen azon 
törvénytelenség , hogy egy község összeirási 
lajstroma elveszett és a választásnál nem volt 
kéznél. Ez igy szárazon előadva mindenesetre 
azon aggodalmat és gyanút ébreszti bennünk, 
hogy jelentékenyebb vagy kisebb számú válasz
tók szavazási joguktól elüttettek. De én ezt 
épen azon jegyzőkönyv tartalmából leszek sze
rencsés azzal kiegészíteni, hogy azon, nevezete

sen Szelistye község választói, kik jelen voltak 
a választásnál , az elnök azon kérdésére, kit 
óhajtanak képviselőül ? kijelentették, hogy ők 
csakugyan a megválasztott képviselőt óhajtják. 
{Zaj. Felkiáltások bal felől: Nem tartozik a do
loghoz !) Ez a jegyzőkönyvbenf oglaltatik. Egyéb 
sérelem nem történt, és ily kis formasértés miatt, 
azt hiszem, a választást törvénytelennek mondani 
nem lehet. {Helyeslés jobb felől.) 

B e z e r é d j L á s z l ó : Valóban csodálkoz
nom kell ezen kifejlődött egész discusíáon akkor, 
midőn a szabályok világos tartalmát és rendel
kezését lehet olvasni. Méltóztassanak elolvasni 
a 15. §-t, mely azt tartalmazza , hogy az osz
tályok jelentései a ház elé terjesztessenek. A 
18. §. pedig azt mondja , hogy az osztályok je
lentései tárgyaltassanak. Már most, hogy az, a 
mi az osztály jelentésében nem foglaltatik, a ház 
tárgyalásának alapját és tárgyát képezhesse, azt 
nem látom át. (Helyeslés jobb felől.) 

Még egy körülményre van szerencsém a t. 
házat figyelmeztetni: méltóztassanak a 14. §. d) 
pontját elolvasni, mely azt mondja: „Azon meg
bízó leveleket, a melyek érvényessége ellen kér
vény adatott be, a reájok vonatkozó kérvények
kel együtt tárgyalás nélkül jegyzékbe foglalják." 
Már most, ha a házszabályok az osztályokat el
tiltják attól, hogy oly választási jegyzőkönyveket, 
melyek ellen kérvény van beadva, még nem is 
tárgyalhatnak, hanem a kérvénynyel együtt egy
szerűen jegyzékbe foglalják: hogyan kerül ez 
itt discussio alá, azt nem értem, T. ház ! én azt 
gondolom , ha egyes kivételeket teszünk, ennek 
az lesz következménye, hogy minden egyes vá
lasztási jegvzőkönvvet fel kellene itt olvastatni, 
mert különbséget tenni a jegyzőkönyvek közt 
csak az által lehet , ha hivatalos utón, t. i. az 
osztály jelentéséből jön valami a ház tudomá
sára. Ezentúl megszűnik illetékességünk. 

A mi a másik esetet illeti, a házszabályok 
ez iránt világosan rendelkeznek. Méltóztassanak 
a 77. szakaszt elolvasni , mely világosan azt 
mondja, hogy a ház alakulása után beadott 
megbízó levelekre nézve 30 nap alatt lehet kér-

i vényt beadni. Tehát ha a ház megalakulása előtt 
| adatott be a megbízó levél, az nem jő ezen sza

bály alá; és én ennélfogva azt gondolom, hogy 
a mostam vitatkozásnak épen nincs tárgya. (He
lyeslés a jobb oldalon. Szavazzunk!) 

P a t a y I s t v á n : T. ház! Igaza volt előt
tem szólott Pozsony városa egyik képviselőjé
nek Szlávy József urnák, hogy a ház azért al
kotta az uj házszabályokat, hogy a kellemetlen 
hosszas vitáknak vége vettessék az igazolásokat 
illetőleg. De azt semmi esetre sem akarhatta a 
ház, hogy egyik vagy másik osztály valamely 

t örvénytele n választást akármi tekintetből beso-
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rozzon oly helyre, a hova nem való, mert akkor I 
fölébe teszi ezen osztályt magát az országgyű
lésnek, nélkülözhetővé teszi a választandó bíró
ságot és engem megfoszt hozzászólási jogomtól. 
Ehhez pedig segédkezet nyújtani nem fogok sohg.. 
{Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

V a y B é l a b . : T. ház! Először is azon meg
győződésemetfejezem ki, hogy nem tartom jelenleg 
hivatásunknak, hogy az osztályok tárgyalásait felül
vizsgáljuk. Azonban arra nézve, a mit itt többen 
emiitettek, hogy t. i. a házszabályok szerint az osz
tályokjelentéseit a ház „tárgyalja" : ezen szó ma
gyarázatát a 15. és 16. §-ban találom. Nevezetesen a 
15§. vége azt mondja: ,,A ház pedig mindenek előtt 
a 14. §. a) és b) pontjaiban érintett megbizó le
velekre vonatkozó jelentésűket veszi tárgyalás 
alá." A 16. §. pedig így szól: „Az osztály által j 
kifogástalanoknak jelentett megbízó levelek, ha 
ellenök az osztály-tárgyalás befejezése után kér
vény érkezett, a kifogástalan megbizó levelek so
rából kitöröltetnek és a kérvénynyel ellátottak jegy
zékébe tétetnek.u En azt tartom, a házszabályok 
e pontjában előforduló „tárgyalás" csak ugy ér-
telmeztethetik, hogy ha az osztály munkálatának 
befejezése után mégis érkezett volna egy kifogás
talan képviselő ellen kérvény, ezen kérvénynek 
előadatni most lenne helye, s kitöröltetvén az 
a) alattiak sorából, jönne a b) alá. Egyébre a 
„tárgyalás" a ház-szabályok szerint nem értel
mezhető. {Helyeslés.") 

Z s e d é n y i E d e : Tisztelt ház! Igen cso
dálkozom, hogy senki sem hivatkozott a házsza
bályok 18. §-ának c) pontjára : ott ugyanis egye
nesen kimondatik a korelnök teendője. Mert azt 
mondja: „az osztályok jelentése a ház által tár-
gyaltatván, a korelnök kijelenti a), kijelenti b) és 
kijelenti c), hogy azon választási jegyzőköny
vek érvényessége felett, melyek akár tartalmokra, 
akár kiállításukra nézve törvényes kifogás alá 
vehetők, a ház alakulása után fog intézkedés tör
ténni." Tehát akár a választók, akár az osztály, 
akár valamely képviselő, ugy mint Debreczen 
érdemes követe tette, a választási jegyzőkönyv 
ellen kifogást íesz — mert a szabályok értel
mében : a választási jegyzőkönyvek törvényes kifo
gás alá vehetők — e felett a ház, szabályaink ér
telmében, csak alakulása után fog intézkedhetni ; 
tehát híjába vitatkozunk a fölött, hanem fön-
tartjuk magunknak a ház megalakulása után vé
leményünket kimondani. {Helyeslés. Zaj. Fölkiál
tások: Tovább!) 

K o r e l n ö k : Tehát ha ebben megnyugszik 
a ház, akkor következik a IV. osztály. {Zaj. El
nök csönget.) Méltóztassanak helyeiket elfoglalni. 
Zsedényi képviselő urat ugy értettem, hogy azt 
mondja, miszerint a c) pont alá sorolt képviselők 
csak a ház alakulása után fognának bírálat alá 

vétetm ; de a kérdéses képviselő a b) pont alá 
van sorolva.{Közbeszólások: Nem ugy mondta! Zaj.) 

Z s e d é n y i E d e : En nem ezt, hanem azt 
mondottam, hogy a házszabályok szerint a 
korelnök kötelessége, midőn már mind a kilencz 
osztály befejezte jelentését , kimondani azt, a 
mit a házszabályok 18-ik szakasza az a), b) és 
c) pont alatt rendel. Ezen c) pont nem vonat
kozik az a), b) és c) alá sorolt képviselőkre, 
hanem egyenesen azt rendeli, hogy azon válasz
tási jegyzőkönyvek érvényessége fölött, melyek 
akár tartalmokra, akár kiállításukra nézve törvé
nyes kifogás alá vehetők, a ház, alakulása után, 
fog intézkedni. Ezt fogja kimondani a korelnök 
a kilencz osztály jelentésének befejezése után. 
(Helyeslés. Felkiáltások: Tovább!) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! {Nagy zaj. 
Tovább! Tovább!) Kiváuatos, hogy tovább men
jünk, de mégis tudnunk kell, a jegyzőkönyv 
mit fog tartalmazni? (Felkiáltások: Megmarad!) 
E szerint a t. ház kimondja,hogy... (Közbekiáltá
sok: Semmit sem mondhatunk ki!) Engedelmet ké
rek, de valamit kimondani csak kell. (Nem kell!) 
Legyen az a valami akármi, de az lehetetlen, hogy 
semmit se mondjunk ki. (Derültség, hosszas zaj.) 

K o r e l n ö k (csönget): A korelnök köteles
sége kimondani, hogy azok, kiknek megbizó le
velei kifogástalanok, azok igazolvák; a kiknek 
megbizó levelei kifogástalanok ugyan , de kér
vény van ellenök beadva, azok a b) betű 
alá sorolandók, de tagságukat megtartják; a e) 
betű alá pedig azok fognak kerülni, kiknek 
jegyzőkönyvei ellen kifogás tétethetik, de csak 
a ház alakulása után. Ezzel, ugy hiszem, be van 
fejezve e tárgy. (Felkiáltások: Tovább!) 

T i s z a K á l m á n : E szerint tehát a har
madik osztály jelentésére azt méltóztatnak ki
mondani, hogy a ház semmit sem mond. (De
rültség, hosszas zaj.) 

J u s t h J ó z s e f : T. ház ! (Menjünk tovább! 
Elnök csenget) A tanácskozások helyzete mindig 
igen nehéz, ha egy törvénynek vagy szabálynak 
igen világos rendeletét és értelmét félremagya
rázzák. Akkor azután ily kérdések történhetnek : 
„Tehát a ház nem határoz semmit?" Igenis, 
nem határoz semmit, mert nincs joga határozni. 
(Helyeslés.) De méltóztassanak összehasonlítani a 
15-ik szakasz rendeletét a 16-ikéval: az oly 
világos mint kétszer kettő négy. (Folytonos zaj.) 
A 15-ik szakasz azt mondja, végén: „A ház pe
dig mindenekelőtt a 14. §. a. és b. pontjaiban 
érintett megbizó levelekre vonatkozó jelentéseket 
veszi tárgyalás alá." A következő szakasz pedig 
ezeket mondja . . . (Zaj.) Kérem az elnököt, csi
náljon rendet, tessék csengetni. Azért van az 
elnök. (Derültség. Elnök csenget.) Méltóztassanak 
türelemmel lenni, ki akarom mutatni, hadd lássa 
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a világ, hogy csakugyan világosan szdló rende
let ellen vitatkozunk itt. Azt mondja a 15-ik § . : 
„A ház pedig mindenekelőtt a 14. §. a) és b) 
pontjaiban érintett megbizó levelekre vonatkoző 
jelentéseket veszi tárgyalás alá." A 16 ik pedig 
igy szól : „Az osztály által kifogástalanoknak 
jelentett megbizó levelek." Már most ha a sza
bály azt akarta volna mondani, hogy a ház 
gyakorolja a felülvizsgálati jogot, akkor nem mon
dotta volna, hogy ,,az osztályok által kifogásta
lanoknak jelentett megbizó levelek". Hiszen ez 
oly világo.0, mint kétszer kettő négy. (Helyeslés.) 
Ezen kár vitatkozni. 

I r á n y i H á n i e l : T. ház! Azon alka
lommal, midőn a Budára való fölmenetel, vagy 
föl nem menetel tárgyában felszólaltam, {Zaj. 
Felkiáltások: Nem tartozik ide! Nevetés.) tilta
koztam azon fölfogás ellen, mintha a háznak 
jelen állapotában semmire nézve nem lehetne 
határoznia. Az ily fölfogás, bocsánatot kérek, a 
mint most is meggyőződhetünk, arra vezethetne, 
hogy a végtelenig kellene tanácskoznunk a nél
kül, hogy a ház határozhatna. (Fülkiáltások: 
Nem is szükséges!) Miután az én tisztelt elvtár
saim kifejtették, (Kik azoki?) hogy a háznak joga 
van tárgyalni az eléje terjesztett jelentéseket, abból 
következik, hogy a tárgyalást be is kell fejezni, 
és ezen tárgyalás befejezésének, ha máskép nem 
lehet, szavazás által kell megtörténnie. (Nagy 
zaj. Nem kell!) Ha nem méltóztatnak ezen mó
dot elfogadni, méltóztassanak hát megmondani, 
hogyan lesz e vitának vége? (Nagy zaj.) Mert 
azt nem lehet állítani, hogy e kérdésben azon 
oldalnak van többsége, mely a másik felén ül 
a háznak, és meglehet, hogy a mi véleményünk 
van a házban többségben; meglehet, ezen kér
désben mi vagyunk többségben, és ezt másként 
nem is lehet eldönteni, mint szavazás által. (Fel
kiáltás : Nem leket szavazni!) Én tökéletesen osz
tozom azon nézetben, hogy a háznak alakulása 
előtt nem lehet semmi törvényjavaslatot tár
gyalnia ; de azt, a mi az alakulást szükségképen 
megelőzi, mindenesetre el kell döntenie, ha más
képen nem lehet, szavazás által. (Nem leheti) 

H ó d o s i u J ó z s e f : A kérdés feltevéséhez 
akarok szólni. (Zaj.) Én az egész kérdést sok
kal egyszerűbbnek tartom, mint hogy azt egy
szerűen ne lehetne eldönteni. A kérdés az: mi j 
az osztályok hatásköre ? Az osztályok hatásköre | 
egyszerűen a kifogástalan választásokat az a) 
jegyzékbe sorozni, a b) jegyzékbe pedig azokat, j 
melyek ellen törvényes kifogás nincs, de melyek 
ellen kérvény adatott be. Ezeket a ház tárgya- j 
lás alá veszi. Most, midőn egy jelentés olvasta
tott fel, és egyik képviselő társunk azt monda, 
hogy oly képviselők, kik a c) osztályba tartoz
nak, a b) osztályba tétettek, ezen nézet-eltérés J 

fölött döntenünk kell. E kérdésre nézve tehát 
szavazást kérek. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! (Zaj. Felkiál
tások: Eláll! Elnök csönget.) A nehézség, 
mely a tárgyalás alatti kérdés iránt felmerült, 
azt mutatja , hogy ha valamely testületben 
oly eszme fogadtatik el, melynek megállható 
alapja nincs, akkor ez bonyodalmakat idéz 
elő, melyekből kibontakozni vajmi nehéz. (Nagy 
zaj.) Ezt mutatja a t. háznak mostani tanácsko
zása, s ennek oka felfogásom szerint az, mert 
kimondatott itt azon eszme és mintegy hallgatva 
el is fogadtatott, miszerint, mielőtt a ház alakulva 

í nincs, itten semmi határozatot hozni nem lehet. 
(Jobb oldalról: ügy van !) Hogyha ezen háznak 
ügyrendje menetelében határozatokat hoznia és 
megállapodásra jutnia szabadságában, módjában 
nem áll, ez esetben a ház soha meg nem alakul
hatna (Felkiáltások a bal oldalon: Igaz! ügy van!) 
és a ház soha sem lenne képesitve annak kimon
dására, hogy kifogástalan képviselő ez vagy nem 
kifogástalan amaz. Hiszen ezt is tárgyalni 

I kell, és milielyt a ház valamit tárgyal, annak 
I következtében, a tárgyalás folytán valamit vég

zésképen ki is kell mondani, és a mi ekkép ki-
mondatik, ez nem más, mint határozat, E nélkül 
a háznak haladni lehetetlen, n Étehát azt az esz-

! inét, a mely itten megpendittetett, mintha a ház-
j nak megalakulása előtt határoznia nem lehetne, 
I ezen eszmét én, megvallom, olyannak tartom, mely 
1 a bánnak minden haladását meggátolná, mert 
I elfogadtatván az, a háznak soha kifogástalan kép

viselője nem lenne. (Nagy zaj. Eláll.) Kern 
állok el, mert nekem jogom van szólni, a meny
nyiben nem mint egy-es ember, hanem mint 
20,000 ember (Fölkiáltások a jobb oldalon: És 
sok asszony!) képviselője emelek itt szót. (Zaj. 
Nevetés!) Én tehát szólni kívánok, ha van tü
relme a háznak; ha pedig nincs, kérem felfüg
geszteni az ülést addig az ideig, mig a t. ház 
tagjai megnyugosznak. Ezt az elnökségtől joggal 
kívánhatom, és az elnöknek azt teljesítenie is kell. 
(Helyeslés a bal oldalon. Leül.) 

P a c z o l a y J á n o s : T. ház! (Nagy zaj. 
Nem végezte be! Bevégezte !) 

C s i k y S á n d o r : Még nem végeztem be. 
(Zaj.) 

K o r e l n ö k : Folytassa beszédét. 
C s i k y S á n d o r : Bocsánatot kérek tehát, 

ha ily akadályok közbejötte miatt beszédem fo
nalát netalán eltévesztettem. Megesik ez akár 
egyik, akár másik szónokon, ha szónokol. (Fel
kiáltások : Hát szónokol f ) Én ugyan nem szó
nokolok, hanem csak beszélek. (Derültség.) Én, 
t. ház, azt tartom, határozni ezen háznak, azon 
kérdésekre nézve, melyek megalakulására vonat
koznak, teljes joga van. Ez nem csak szábadsá-
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gában áll, de szükséges is, mert különben nem 
haladhat ezéljához, és így határozni kell. 

Én ngy tudom, hogy ezen tanácskozás azon 
inditvány következtében merült fel, melyet Tisza 
Kálmán tisztelt képviselő társunk tett. Ő jelesen 
azt állította, miszerint Pasztélyi János képviselő 
társunk megbízó levelében oly szembeötlő, a 
törvény által tiltott hiány van, melynek folytán 
a választők egy része magának a jegyzőkönyv
nek elismerése szerint is a szavazáshoz nem bo
csáttatott, a szavazástól elmozdittatott és arról 
leszoríttatott. Ha ilyesmi foglaltatik azon jegy
zőkönyvben, azon választást akkor sem lehet 
kifogástalannak tartani, ha ellene kérvény nem. 
is adatott volna be. Hová tartozik ez tehát % 
Oda, azon jegyzőkönyvek sorába, melyeknek ki
állításában és béltartalmában a törvénynyel ösz-
sze nem egyeztethető hiba tűnik fel. En tehát 
az ily választási esetet — a háznak szabálya is 
azt rendelvén — a c) pont alá sorolandónak 
találom, és felette a ház alakulása után fog ha
tározni. (Zaj.) 

Második kérdés a temesvári választást illeti. 
Itt Klapka képviselő társunk választatván meg, 
választása már az országgyűlés megnyitása után 
történt, azaz 3—4 nappal ezelőtt. A törvény 
szava, az 1848-ik évi V. törvényczikkelynek 
egyik szakasza (bizonyosan nem tudom most 
megmondani, hogy melyik? különben felolvasta
tott) azt mondja, hogy a választásoknak az or
szággyűlés megnyitását 4 héttel meg kell előzni. 
Miért van ez ? A törvény azért rendelkezik ek-
kép, hogy a választók, kiknek a választás tör
vényessége ellen alapos kifogásuk van, elkészít
hessék annak idejében ebbeli kérvényüket, mely 
a választások vizsgálat alá vételét, illetőleg meg
szüntetését kívánja. Oly esetekre nézve, a hol 
az országgyűlés folyama alatt történik a válasz
tás, mindig ki volt mondva a múlt országgyű
lési tárgyalások és igazolások alkalmával is az 
elv, hogy 30 nap alatt a választás ellen kérvény 
adható be, ha azonban ilyen nem fog beadatni, 
akkor az illető képviselő igazoltnak fog tekin
tetni. {Zaj.) Ezeknél fogva a szóban forgó vá
lasztást nem lehet olyannak a házszabályok ér
telmében tekintenem, mely ellen 30 nap alatt 
kérvény nem lenne beadható. {Helyeslés a bal 
oldalon.) 

P a c z o l a y J á n o s : T. képviselők! Ha 
más szólni akarók elállnak a szótól, akkor én 
sem fogok szólni. Ha azonban valaki fen akarja 
tartani szólási jogát, akkor én is bátor leszek 
véleményemet előadni. 

G h y c z y K á l m á n : En csak a kérdés
hez akarok szólani. 

P a c z o l a y J á n o s : En is csak a kér
déshez akarok szólni. {Derültség.) 
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Mindenek előtt azt merem állítani, hogy a 
t. képviselőknek jelenleg nincs határozni joguk, 
nincs pedig azért, mert a ház szabályai szerint 
csak igazolt képviselők, illetőleg az alakult ház 
határozhat. Ugyanezt a ház szabályainak I8 ik 
szakasza is tanúsítja, világosan kimondván, hogy 
a „korelnök kijelenti'', és igy nem a ház hatá
roz : mert különben bizonyosan nem azzal a ki
fejezéssel élt volna Komárom város érdemes 
képviselője, ki e házszabályokat szerkesztette, 
hanem, hogy „a ház elhatározza." Hogy ezen 
két kifejezés közt nagy a különbség, azt, ugy 
hiszem, senki tagadni nem fogja. {Helyeslés.) 

De továbbá, hogy a t. háznak nincs joga 
határozni, kitetszik onnan is, hogy a házszabályok
ban semmi olyan határozmány nem foglaltatik, 
mely a háznak alakulása előtti tanácskozási mód
ját szabályozná. Már pedig ha feltehette volna a 
képviselőház, hogy alakulása előtt is lehet tanács
kozni és határozni, bizonyosan a logika szabályai 
szerint mindenekelőtt a tanácskozási rendet alapí
totta volna meg, és csak ezután lehetett volne megala
pítani, a ház megalakulásának mikénti módoza
tát. {Helyeslés jobb felől.) Mert a képviselők, a 
kik- a házszabályokat alkották, mindenekelőtt 
a ház alakulása módját határozták meg, csak 
azután fogtak a tanácskozás módjának meghatá
rozásához. E szerint tehát nem kell attól tartani, 
hogy arra a kérdéses ügyre nézve nem fog in
tézkedés történni. Mert a háznak elnöke ki fogja 
jelenteni, hogy a 3-ik osztály által mindazok a 
képviselők, a kiknek jegyzőkönyve kifogástalan 
volt, igazoltaknak mondatnak ki, valamint azt 
is hogy a b) és c) pont alá kik fognak soroz
taim. Ezt hozza magával a házszabályok logikai 
rendje és módja. 

Egyébiránt hogy a háznak alakulása előtt 
soha joga nem volt határozni, arra felhívom va
lamennyi múlt évi országgyűlési képviselőtársa
mat, méltóztassanak figyelmezni: az előbbi ház
szabályok szerint is mindazon képviselők, kik 
ellen kérvény adatott be, olyanoknak voltak te
kintendők, mint a kik a ház alakulásába be nem 
folytak és a ház tisztviselői választásában részt 
nem vettek; igazoltaknak pedig azok vétettek, 
kik ellen petitio nem adatott be. A múlt ország
gyűlés alatt több esetben készebb volt a ház, min
den olyan törvénytelen lépés mellőzésével, mely
nek korderejét egyelőre megállapítani nem lehe
tett, egyszerűen az osztályok véleményét elfo
gadni. 

A mi a temesvári választás kérdését illeti, 
tagadom, hogy azon jegyzőkönyv kiállítására nézve 
hiányos volna, mert kiállítására nézve csak akkor 
lenne hiányos, ha a dátum hamis volna. De itt 
a dátum nem hamis, {Zaj és ellenmondás a bal 
oldalon) hanem hiányosak a mi házszabályaink, 
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mert azokban ben kellene foglaltatni, hogy az or
szággyűlés megnyitása, tehát az osztályok megalaku
lása után történt választások többé az osztályokba 
be nem oszthatók. De miután a házszabályok az 
tartalmazzák, hogy minden niegbizó levél, mely a 
ház megalakulása előtt, mielőtt az osztálvok tanácsko
zásaikat befejezték, érkezik be, az osztályokhoz uta
síttassák, tehát a határozott szabálynál fogva a te
mesvári jegyzőkönyvet nem lehet még az időre nézve 
sem kifogás alá venni. 

Én tehát arra hivom fel a korelnök urat, je
lentse ki, kik azok. kik a Il-ik osztályban kifogás 
alá nem esnek, s kik azok, kik a b. és c. pon
tok alá foglalandők. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

G h y c z y K á l m á n : Mint kijelentettem, 
t, ház, én nem ugv mint az előttem szólott, a 
kérdés érdeméhez akarok szólani, hanem csak 
a fölteendő kérdéshez. (Nem lehet! Nincs sza
vazati kérdés!) A kérdés érdemére nézve már eze
lőtt nyilatkoztam; a felteendő kérdéshez pedig 
azon tekintetből óhajtanék szólani, mert figye
lembe kell venni, hogy az ország, Európa szine 
előtt tanácskozunk, s ily módon a tanácskozást, 
mint azt megkezdettük, nem folytathatjuk. Az 
mondatik, hogy ezen tanácskozásainkra vonatkozó 
szabályaink nincsenek. En azt gondolom, tisztelt 
ház, hogy bár nem vagyunk is megalakulva, és 
ha nem is határozhatunk minden kérdés felett, 
mely elénk terjesztetik^ de azon tanácskozási 
rend, mely a ház szabályaiban a képviselő ház
ra nézve meg van állapítva, e mostani tanácsko
zásainkra nézve is kötelező. E tanácskozási rend 
szerint a megk^dett tanácskozást be kell valami 
módon fejeznünk; hogy pedig az megtörténhessék, 
bátor vagyok a kérdéseket, melyek előfordulhat
nak, elősorolni. Tény az, hogy al l l - ik osztály be
terjesztette jelentését a reá bízottakról. Az első kér
dés tehát az lehet: elfogadtatik-e az osztálynak 
jelentése, vagy nem? (Nem lehet!) Némelyek el 
kivánják fogadni, mások pedig azt mondották, 
hogy az osztály véleménye el nem fogadható. Fölme
rült egy másik vélemény is: az, hogy a ház nincsen 
jogosulva arra, hogy e tárgyban határozzon. Ezek 
lennének a kérdések, melyek felett a háznak nyi
latkozni kell. A ház nyilatkozatának nyilvánu
lása pedig, akár mit mondjon valaki, a világ min
den tanácskozó testületeinél fenálló rendszabály 
és szokás szerint, máskép, mint szavazás által el 
nem érhető. Én tehát azt vagyok bátor indít
ványozni, tétessék fel első kérdésül az, vajon el
fogadtatik-e a harmadik osztálynak véleményes 
jelentése? Ha ez elfogadtatik, a többi kérdés el
esik. Ha el nem fogadtatik, akkor menjünk sorban 
a többi kérdésekre, jelesül arra, van-e joga a háznak e 
tárgyban határozni vagy nem ? De máskép dönteni e 
tárgyban, mint szavazás utján, nemlehet, mert utoljá
ra még azon kérdést is, hogy vajon szavazhatunk-e 

e tárgyban vagy nem ? csak is szavazás útján lehet el
dönteni. Felkérem tehát a t. korelnököt, méltóztassék 
e kérdéseket az általam előadott rendben fölállítani. 

D i e t r i c h I g n á c z : T. ház! Akármely 
szempontból vizsgálom a fenforgó kérdéseket, és 
tekintem a házszabályokat, lehetetlen ki nem 
mondanom, miként akármelyik indítványt fogadja 
el a ház, egészen" correcte a házszabályoknak 
meg nem fog felelni. Ennek oka a házszabályok 
tökéletlenségében fekszik, és igen sajnos, hogv azok 
96. §-a értelmében már a megalakult ház sem 
lesz hivatva és jogosítva most egyelőre ezen 
szabálvokon változtatni: mert azon módosítások, 
melveket a ház fogna tenni rajtok, csak a jövő 
országgyűlésen fognának életbe lépni. Ha Deák 
Ferencz t. képviselő urnák nézetét veszem vizs
gálat alá, ki a 18. §. c) pontjára hivatkozva azt 
állitá, hogy ezen szakaszban az volna kimondva, 
miszerint a választási jegyzőkönyvek érvényes
sége felett, akár a tartalomra, akár a kiállításra 
nézve, a ház csak megalakulása után fog intéz
kedni, és ha a ház alakulása után az igazolási 
eljárásról szóló czimet elolvasom, nem találom 
benne azon szakaszt, a mely intézkednék arról, 
miképen kerül a ház vizsgálata, miképen kerül 
a ház tárgyalása elé eg-v oly választási jegyző
könyv, melyet már az osztályok kifogás alánéin vettek. 

. D e á k F e r e n c z : Ot tvanaz27. szakaszban! 
H i e t r i c h I g n á c z : Én itt csak a 27-ik 

szakaszt vehetem tekintetbe, és ebben az mon
datik, hogy: „azon megbízó levelek, melyek ellen 
kérvény nem adatott ugyan be, de melyek akár 
tartalmokra, akár kiállításukra nézve az osztá
lyokban kifogás alá vétettek, azokhoz soroztassa-
nak, a melyeknek érvényessége ellen kérvény 
adatott be." Egyedül ezer. egy intézkedés foglal
tatik a házszabályokban, a melvrői 18. szakasz c) 
pontja szói : de szerintem ezen intézkedés csupán 
azon jegyzőkönyvekre szorítkozik, melyeket az 
osztályok már kifogás alá vettek. Hogv mi
képen történhessék az, hogy a ház később hoz
zászól a tartalom és forma tekintetében a válasz 
tási jegyzőkönyvekhez a megalakulás után : azt 
én a házszabálvokból kitanulni nem voltam ké
pes : és így kénytelen volnék akkor elfogadni. 
hogv a mit az osztályok jónak tartanak, az már 
jogérvényességgel bír. Ha így értelmeztetnek a 
házszabályok, akkor legfölebb csak sajnálatomat 
kellene kifejeznem az iránt, hogy igen tökélet
lenek a házszabályok, hogy az igazolást egy 
egészen ideiglenes bizottságra bizták és hogy többé 
ezen kérdéshez hozzászólni nem lehet. Mivel 
azonban azt még sem fogadhatjuk el, hogy a ház
szabályok a háztól el akarjak venni a válasz
tások feletti jogérvényes Ítéletmondást, t. i. annak 
kijelentését, hogy mely, kifogás alá eső képvise
lők megbízó levele utasíttassák a ház által alaki-
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tandó bíróságokhoz ? és mivel fölötte sajnálatos 
lenne, ha ezen ideiglenes osztályokat oly teljes ha
talommal ruházta volna fel a múlt képviselőház, 
hogy a választások felett jogérvényes ítéletet 
mondjanak; végre mivel nem lehet, sőt nem is 
szabad ily hatáskört tulajdonítani az osztályok
nak: igen hajlandó vagyok a 18. §. bevezetését, 
természetesen egy *kissé erőtetett magyarázattal, 
{Derültség) oda magyarázni, hogy igenis az osz
tályok jelentései a ház által tárgyalhatók. Nem 
akarom mondani, hogy a ház most megalakulása 
előtt ítéletet mondjon a felett, hogy érvényes-e 
béltartalom vagy kiállításra nézve valamely vá
lasztási jegyzőkönyv vagy nem érvényes: mert 
az az elv szent, és szokatlan dolog is volna, hogy 
a ház, megalakulása előtt, ily Ítéletet mondjon ; 
hanem én azt gondolom, hogy ott, a hol e sza
bályok nem szólnak világosan, ott, a hol a sza
bályok képtelenségre vezetnének, ott a háznak 
kell módot találni arra, hogy valamiképen megmene
küljön a képtelenségektől, és azt gondolom, 
hogy ez a mód az volna, ha a képviselőház, 
ha nem tárgyalhatja is az osztályok jelentését, 
legalább azon kijelölési joggal élne, hogy eme 
vagy ama választások érvényessége felett meg
alakulása után akar nyilatkozni. Ha ezt ki
mondja a ház, akkor megtörténhetnék, hogy a 
kérdésben forgó választást a ház megalakulása 
után újra tárgyalás alá venné, s akkor mondaná 
ki, hogy ezen választási jegyzőkönyvek a c) 
pont alá sorolandók: mert akkor sem mondhatna 
ki a ház egyebet, miután az érvényesség felett 
a bíróság ítél. Azt gondolom, hogy nem megyek 
nagyon messze Tisza Kálmán képviselőtársam 
indítványától, ha azt hozom javaslatba, mondja 
ki most a ház, hogy ezen kérdés felett, t. i. vajon 
a c) pont alá sorolható-e vagy nem ezen vá
lasztási jegyzőkönyv v a megalakulás után kíván 
határozni. 

S z a k á c s y D á n i e l : Ha valamely testü
letnek joga van választmányt vagy osztályt ki
küldeni, és az osztályoknak kötelességük jelen
tésűket ama testülethez visszaterjeszteni, nagyon 
természetes, hogy ama testület jogosítva van, az 
osztályok véleménye fölött tárgyalás utján hatá
rozni ; de itt ezen tanácskozás és beszélgetés ideje 
alatt tapasztaljuk már azt, hogy ez nagyon is 
szükséges, mert épen egyik osztály tiszt, előadója 
egy képviselőt egészen kihagyott jelentésének 
felolvasásából. (Felkiáltások: Nem hagyta ki!) In-
ditványoztatott, tárgyaltatott, ennek következté
ben a kihagyott képviselő a jegyzékbe fel is vé
tetett. (Felkiáltások: Nem hagyta ki!) Mindegy; 
tehát a felszólalások és tárgyalások folytán be
bizonyult, hogy neve benfoglaltatik ugyan, de 
az előadó elvétette az olvasásban. Most inár nem 
történhetik-e az meg, hogy kettő, három is egé-
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szen kimarad, és az ellenfél oldalán felállított 
elvnél fogva nem lehet hozzá szólani az osztá
lyok jelentéséhezi Szerintem igen következetesen, 
sőt szükségképen hozzá lehet és kell szólani. 
Miután tehát kiderült, hogy, az illető osztálynak 
beadott véleménye daczára, egy kifogástalannak 
véleményezett képviselőválasztásnál a jegyző
könyv törvénytelen, lehetetlen a háznak e felett 
nem határozni. A természetes logikai követke
zetességnél, a törvénynél, rendszabályaink szel
leménél fogva, Tisza Kálmán képviselő ur indít
ványát pártolom és e kérdés felett határozatot 
kérek. 

D e á k F e r e n c z : T. képviselők! Hogy 
ezen mai ülést magunk sem épen olyan ülésnek 
tekintjük, mi a minők a megalakulás utáni 
ülések, mutatja azon körülmény, hogy derüre-
borura kétszer-háromszor is hozzá szólunk a kér
déshez, mi a szabályok szerint nem volna sza
bad. Egyébiránt a kérdésre vonatkozólag, a fe
lett nem forog köztünk vitatkozás, hogy pl. 
Pásztélyi jegyzőkönyve kifogástalan-e vagv nem ? 
hogy pl. Klapka képviselő ellen lehet-e még 30 
nap alatt kérvényt beadni vagy nem? ez nem 
tárgya mostani tanácskozásunknak; hanem tár
gya mai tanácskozásunknak az, hogy az osztá
lyok által beadott jelentések tárgyaltatván, mi 
történjék ? 

Előre bocsátom, hogy azon utón és eszköz
zel, melyet egyik, ha nem csalódom, baranya
megyei képviselő, érdemes ur előadott, hogy 
most ebbe a ház, nem lévén határozatképes, 
mert nincs alakulva, nem bocsátkozhatik, hanem 
alakulás után kérdés alá veheti a most kifogás
talanoknak nyilvánított jegyzőkönyveket is, meg
vallom, furcsa circulus vitiosusba jutnánk. Mert 
a ház szabályai szerint a kifogástalan jegyzőköny-
vüek által alakul a ház. Már most, ha valakinek 
jegyzőkönyvét utóbb veszszük kifogás alá, akkor 
az már hogyan törültetik ki a képviselők sorá
ból, mikor már a ház alakulásában részt vett? 
Más az, a ki ellen kérvény van : mert a ház
szabály világosan kimondja, hogy ha kérvény van 
is ellene, de a jegyzőkönyv rendben van, a ház 
alakulásában részt vesz. Ellenben a kinek a 
jegyzőkönyve kifogás alá esik, szabály szerint 
nem vehet részt a ház alakulásában. Mi lesz ab
ból, ha az alakulás után sorban vizsgáljuk a 
jegyzőkönyveket? Azt mondják, csak azokat, me
lyek ellen kifogás van. Kit illet a kifogás a vá
lasztások ellen ? Első joguk van kifogást tenni a 
választóknak. Ha a választók akarnak kifogást 
tenni, kérvényt adnak be ; ha nem adnak b§, 
nem akarnak azon joggal élni, hogy kifogást 
tegyenek. A ház egyes tagjai azt mondják, 
hogy ők, azon urak, szintén tehetnek kifogást. 
Mi ennek eredménye? Hogy megalakultunk lp-
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fogástalan képviselőkből és kérvénynyel sebzett 
jegyzőkönyvüek számából, kiknek jegyzőkönyve 
rendben van. Hanem akkor azon theoria szerint 
újra elő kell vennünk minden jegyzőkönyvet, 
mert nem tudhatjuk, hogy az osztály egyik vagy 
másik jegyzőkönyvvel helyesen járt-e el? akkor 
újra elkezdünk igazolni végtelenig, és azon czélt, 
melyet el akartunk a házszabályok készítésével 
érni, hogy a ház ne legyen tartóztatva, ne le
gyen kellemetlenségeknek kitéve, ha ezen igazo
lási kérdések vitatásában az alakulás után 
újra eljárva, végig megyünk rajta, épen nem ér
jük el. Azt mondják, hogy az osztályoknak azon 
hatalma, hogy ők a kifogástalan jegyzőköny
vekre nézve, tehát a melyek rendben vannak, el
döntő hatalommal bírjanak, valami rettenetes do
log; de kérem, 1848-tól fogva mindig igy 
volt. Méltóztassanak visszaemlékezni: magok a 
szabályok szerint is a ház addig nem alakulha
tott , mig az absolut többség kifogástalan nem 
volt ; még pedig azok se folytak be, kik ellen 
kérvény volt, habár jegyzőkönyveik rendben vol
tak is. Az osztályok bejelentették, és az elnök min
den további határozat hozatala nélkül bejelen
te t te : ennyi képviselő van, kinek jegyzőkönyve 
is rendben van, s ki ellen kérvéry sincs, tehát 
kifogástalan az absolut többség; a ház megala
kult, s ezek választási jegyzőkönyvét utdbb sem 
vette soha a ház semmi krízis, kérdés, tanács
kozás és határozat alá. Ez mindig igy volt, tes
sék megnézni az actákat, én ma vizsgáltam át 
azokat. 

De visszatérek magára a kérdésre, arra, a 
mit Komárom városa érdemes képviselője elő
adott. Hogy megállapodásnak kell köztünk létre 
jönni, az igaz, hanem a megállapodást reducálni 
kell a diíferentiára. 

Mi például azt állítjuk, hogy a 18. §. sze
rint az osztályok jelentései a ház által tárgyal
tatván, a korelnök a kifogástalan megbizó leve
lek bemutatóit igazolt képviselőknek jelenti ki. 
A másik rész azt mondja, hogy addig nem je
lentheti ki, mig ezen kifogástalan megbizó leve
lek felett a báz nem határoz. Ez az első és 
lényeges különbség köztünk. Mi azt hiszszük, a 
házszabályok szerint ezt kijelenteni a korelnök 
kötelessége, és a megbizó leveleket ujabb vizs
gálat alá venni nem tartozik a képviselőház 
köréhez, mely még alakulva nincs. A másik fél 
azt hiszi, hogy a kifogástalan megbizó levelek 
bemutatóit igazolt képviselőknek csak akkor 
jelentheti ki a korelnök, ha a ház azok felett 
már Ítéletet hozott, azokat újra átvizsgálta és ha
tározata által helybenhagyta. Ez köztünk a 
különbség. Ha tehát a kérdés felteendő lesz, ak
kor ezen pontra nézve az a kérdés: kivánja-e 
a ház, hogy a 18-ik §. értelmében a kifogásta

lan megbizó levelek bemutatóit a korelnök azonnal 
igazolt képviselőknek jelente-e ki, vagy ne? 
Mert, ha a ház ezt nem kívánja, akkor ujabb 
discussio alá kerül, hogy mit és mennyiben ve
szünk, vizsgálat alá. Ez az első, 

A második kérdésnél, t. i. azon választások 
tekintetében, melyek ellen kérvény van, nem 
lesz nézetkülönbség. 

Ha a harmadiknál lesz, azt elővehetjük; de 
ugy hiszem, hogy ebben sem lesz: mert ezen 
pont a legnagyobb világossággal kijelenti, hogy 
azon választási jegyzőkönyvek érvényessége fe
lett, melyek akár tartalmokra, akár kiállításukra 
nézve törvényes kifogás alá vehetők, a ház ala
kulása után fog intézkedés történni. 

Legelőbb azt kell tehát eldönteni, kiván-
juk-e, hogy a korelnök az osztályok jelentései
hez csatolt, azon jegyzékben elősoroltakat, mely
ben a kifogástalan megbizó levelek bemutatói foglal
tatnak, igazolt képviselőknek jelentse ki, vagy nem ? 

Erre nézve a ház nyilatkozhatik. Ez nem 
oly nyilatkozat lesz, milyen a megalakult ház 
határozata; hanem abban igazsága van azon 
képviselő urnák, a ki mondotta, hogy minden
esetre tudni kell, hogy mit akar tulajdonkép a 
többség. Ha nem is vagyunk megalakult ház. ha 
csak magán társulat volnánk is, ha csak tanács-
kozáskozáskép jönnénk is össze: azt felteszem 
mégis mindenkiről, hogy látván, mily vélemény
ben van a többség, annak subordinálni fogja 
magát, és midőn arra szólítanak fel, hogy ezt 
látni akarják, ezt nem lehet megakadályoztatni. 
Reménylem, név szerinti szavazásra nem kerül a 
dolog. 

Tehát kérem a korelnök urat, tegye fel 
azon kérdést, kivánja-e a ház, hogy a kifogásta
lan megbizó levelek bemutatói igazolt képviselők
nek jelentessenek ki, vagy nem ? {Helyeslés.) Ha 
a ház ezen kérdésre igennel felel, akkor tovább 
megyünk; ha nem, akkor tovább tanácskozunk-

K o r e l n ö k : Kivánja-e a ház, hogy a 
18-ik szakasz értelmében az osztályokhoz uta
sított kifogástalan megbizó levelek bemutatói 
igazolt képviselőknek jelentessenek ki? A kik kí
vánják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A 
ház többsége kívánja. Ezennel tehát kijelentem, 
hogy a Ill-ik osztály által a) betű alatt előso
rolt képviselők igazoltaknak tekintetnek; a b) 
alatt elősoroltak tagsági jogaikat gyakorolni fog
j ák ; a c) alá sorozottak pedig a ház alakulása 
után fognak tárgyaltatni. 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó (olvassa a IV-dih 
osztály jegyzőkönyvét, mely szerint a 111-dik osz
tályba sorozottak közül: 

a) kifogástalanok: Éber Nándor, Gromon 
Dezső, Kállay Emánuel, Püaszanovics J., Cserna
tony Lajos, Sréter Lajos, Hajdú Ignácz, Zeyk 
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Károly, Kuba János, Binder Mihály, Szilágyi 
Virgil, Fülepp Lipót, Luksics Bódog, Török Sán
dor (gö7nori), Jankovics Gyula, Janicsáry Sándor, 
Szuppan Zsigmond, Nehrebeczky Sándor, Ányos 
István, Eszterházy Pál herczeg, Farkas Elek, 
Vidlicskay József, Lónyay Menyhért, Leonhardt 
Károly, Szirmay Ödön, Szentpály Jenő, Harkányi 
Károly, Koós József Kende Kanut; Hoffmann 
Pál, Pécsy Tamás, Barcsay Ákos, Bittó István, 
Paulini Tóth Vilmos, Beliczey István, Brezovay 
László, Jeszenszky Lajos, Szabó Imre (zalai), Ür-
ményi Miksa, Tisza Kálmán, Pejacsevics Nándor 
gr., Barabás Sándor, Bedekovics Kálmán; 

b) a kik ellen kérvény adatott be, de jegy
zőkönyvük rendes: Németh Albert, Buttler Sándor 
gr., Halász Boldizsár; 

c) a jegyzőkönyv ellen törvényes kifogás tör
tént Papp Zsigmondnál!) 

K o r e l n ö k : Az a) alattiak igazoltaknak 
nyilváníttatnak; a b) alattiak tagsági joga fen-
tartatik; a c) alattiról a ház megalakulása után* 
fog határozni. 

K e m é n y Gábor b . e l ő a d ó (olvassa 
az V-dik osztály jegyzőkönyvét, mely szerint a 
IV-dik osztálybeliek közül: 

a) kifogástalanok: Kabos Imre, Bartha La
jos, Hódosiu József, Dániel Pál, Kendeffy Ár
pád, Vállyi János, Szilágyi Lajos, Benkó József, 
Prónay József, Bujanovics Sándor, Román Mi-
ron, Szilvay Károly, Kossuth Pál, Vidacs János, 
Gajzágó Salamon, Milkovics Zsigmond, Román 
Sándor, Ercsey Lajos , Királyi Pál, Latinovics 
Vincze, Kethelyi József, Mikó Imre gr., Dapsy 
Vilmos, Kuhinka Ferencz, Gratzer Frigyes, Kvas
say László, Nagy Károly, Ludvigh János (két 
kerületben), Szepessy Gyula,, Somssich Pál, Per
czel Béla, Raisz Szilárd, Jone&ku Döme, Prileszky 
Tádé, Latinak Rudolf, Simonyi Lajos b., Urházy 
György, Plachy Tamás, Simonis Ferencz, Sulyok 
Ede, Lábas Antal, Hervoics István.) 

M a d a r á s z J ó z s e f : Mint az osztálynak, 
bár kisebbségben volt tagja, kénytelen voltam az 
osztályülésben egy képviselőtársam megválaszta
tására nézve ellenvéleményt nyilvánítani; most 
mint képviselő, (Fölkiáltások: Nem lehet hozzá 
szólni!) mint tagja e testületnek, becses enge-
delmökkelugyanazon ellenvéleménye met —miután 
azon választás kellékeit nem tartom tökéletesen 
a jegyzőkönyvben törvényeseknek — kötelmemül 
tartom nyilvánítani. (Fölkiáltás: Nem ide való!) 
A t. képviselők igen jól ismernek, hogy a mit 
tőrvénykötelességemül ismerek, azt nyilvánítani 
fogom, s meg fogják engedni, hogy addig sza
vamtól el nem állok. A képviselők sorozatában 
Bujanovics Sándor azon sorozatba van véve a 
melybe a tökéletesen kifogástalan jegyzőköny
vekkel biró képviselők vannak sorozva. (Zaj.) 

K o r e l n ö k : Minthogy e tárgy nem ide 
való . . . (Zaj.) 

C s a n á d y S á n d o r : Nincs joga az elnök
nek kimondani, hogy nem ide tartozik, mertmin
den képviselőnek joga van szólani, a mig akar. 
(Nagy zaj. Felkiáltások: Rendre kell utasitani! 
Elnök csenget.) 

M a d a r á s z J ó z s e f : Bujanovics Sándor 
képviselő ur jegyzőkönyvében az elnök és az 
aláirt bizottsági tagok azt nyilvánítják, hogy egy 
tiltakozás vagy óvás adatott be a jegyzőkönyv
hez (Menjünk tovább!), melyet azonban ők a kép
viselőnek kiadott megbízó levél mellé nem csa
tolnak, hanem elküldik a belügyminiszterhez me
nendő megbizó levéllek (Tovább!) Meglehet, hogy 
azon tiltakozás elolvasása után magam is azon 
véleményben lehetek, hogy az indokolatlan; de 
én hiányosnak és törvényes kifogás alá vehető
nek tekintem és tartom azon jegyzőkönyvet, a 
melyhez a beadott óvások melJé nem csatoltat
nak. (Ellenmondás. Zaj.) Ezt kívántam megje
gyezni. (Zaj. Tovább ! Elnök csönget.) 

L u d v i g h J á n o s : T. ház! Nekem azon 
választókerületek közül, melyek engem hazafias 
bizalmokkal megajándékoztak, választanom kel
lene, és nyilatkoznom, hogy melyik kerület meg
bízását fogadom el. De kérdem, mi czélja lesz 
lemondásomnak vagy elfogadásomnak, ha a ház 
nem határozatképes? Czélja az volna, hogy az 
illető kerület, melynek képviselőségéről lemon
dandó volnék, utasittassék, hogy uj választáshoz 
lásson: de miután a ház erre nem utasíthatja a 
kerületet, nem lévén határozatképes, nem nyilat
kozom. (Zaj.) 

K e m é n y G á b o r b . e l ő a d ó (olvassa 
a 4-ik osztályba sorozott azon képviselők névsorát, 
kiknek jegyzőkönyvei rendben vannak ugyan, de vá
lasztásuk ellen kérvény érkezett: Patrubány Ger
gely, Theil István, Wodianer Béla b., Eöry Sán
dor, Somossy Ignácz.) 

K o r e l n ö k : E szerint az V-ik osztály ál
tal kifogás nélkülieknek bejelentett képviselők 
ezennel igazoltaknak nyilváníttatnak. A többi sza-
bályszerüleg fog tárgyaltatni. 

Z i c h y - F e r r a r i s V i k t o r g r ó f e l ő 
a d ó (olvassa a Vl-ik osztály jegyzőkönyvét, mely 
szerint az V-ik osztályba sorozott képviselők közŐl: 

a) kifogástalanok: Pribék Antal, Splényi 
Béla b., Fest Imre, Szakácsy Dániel, Szunyoghy 
A., Ormos Sándor, Kálnoky Pál gr., Uhlarik 
János, Gál Péter, Makray László, Hollán Ernő, 
Kaldorovics András, Szentiványi Adolf, id. Zichy 
József gr., Ivacskovics György, Ivánka Imre, 
Földváry Miklós, Gubody Sándor, Vajda János, 
Gál Miklós, Ghyczy Ignácz, Jámbor Pál, Wahr-
mann Mór, Wagner Frigyes, Horváth Elek, Ma
darász József, Szőcs Sándor, Gál János, Halmosy 

4* 
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Endre, Kemény Gábor b., Hevessy Bertalan, 
Horváth Sándor, Salamon Lajos, Zahornaczky 
Bálint, Gecző János, Maniu Aurél, Orosz Mihály, 
Mocsonyi Antal, Bánó József, Ordódy Pál, Sem
sey Pál, Jurkovics János, Filipovics Simon, Hacz Vilm. 

b) rendes jegyzőkönyvit,, de kérvénynyel meg
támadott : Gál Endre; 

c) jegyzőkönyve ellen kifogás történt Berecz 
Ferencznek.) 

G h y c z y I g n á c z i T. ház! Mint látom, 
a VII. osztály előadója készül már jelentésének 
felolvasásahoz fogni, pedig a t. ház a VI. osztály 
imént felolvasott jelentésében a Berecz Ferencz kép
viselő ur választására vonatkozó véleményre még 
választ sem adott; az azonban, igénytelen véle
ményem szerint, válasz nélkül nem maradhat : 
mert a ház rendszabályai 14. §. c) betűje alatt 
világosan kimondatik, hogy az osztályok véle
ményt adnak azon megbízó levelekről, melyek 
ellen kérvény ugyan nem adatott be, de a me
lyek akár tartalmokra, akár kiállításukra nézve 
törvényes kifogás alá vehetők. Csekély vélemé
nyem szerint a t. ház akkor, mikor az osztályo
kat ilyes esetekben való véleményadásra felhívta, 
már az által is, hogy véleményt, nem pedig határo
zatot kivánt, fentartotta magának a jogot vélemé
nyükhöz hozzá szólani; de átalában is a vélemény
adásnak csak akkor van és lehet értelme, ha van 
valaki, ki annak érvénye felett határoz; méltóz
tassék ennélfogva a t. ház a szóban levő véle
ményhez is hozzászólani. Igénytelen nézetem 
szerint Berecz Ferencz képviselő ur választása, 
az illető osztály jelentésében felhozott okoknál, 
főleg pedig annál fogva, hogy a t. Heves várme
gye területén titkos szavazattal választott képvi
selők közül egyedül csak Berecz Ferencz ellen 
támasztatott a titkos szavazás miatt nehézség, 
most mindjárt a kifogástalanok közé és igy az 
a) pont alá lenne sorolandó. {Zaj.) 

N é m e t h A l b e r t : T. képviselők! Ha 
csak imént Tisza Kálmán képviselő társam in
dítványára nem méltóztattak volna kimondani 
azon elvet, hogy a ház határozatra, minekelőtte 
megalakult volna, e kérdésben sem képes: ak
kor bizonyára én tartózkodnám a jelen esetben 
fölszólalni, ép oly kérdésben, mely a subtilis 
helyzetnél fogva hallgatásra késztetne azért, mert, 
mint Heves megyének egyik képviselője, magam 
is a titkos szavazás utján nem csak választattam, 
hanem épen a lélekvásárlás gyakorlása ellenében 
{Nevetés jobbról. Nagy zaj.) . . . hanem igenis 
a lélekvásárlás ellenében . . . {Nagy zaj) hanem 
igenis, a hatalmas lélekvásárlás ellenében ... . {Hosz-
szantartó zaj. Nevetés jobbról) igenis, lélekvá
sárlás, a kormány pártja által nagy mértékben 
űzött lélekvásárlás ellenében . . . {Nagy zaj. Felki
áltások: Rendre! Elénk derültség) mondom, nem 

csak megválasztattam a titkos szavazás utján, 
hanem igenis ezen módnak köszönhetem magam 
is; {Felkiáltás jobbról: A telekvásárlásnak!? De
rültség) de miután nagy kegyelmesen azon el
vet méltóztattak stabilizálni, hogy a jelen pilla
natban nem határozatképes a ház, kénytelennek 
érzem magamat felszólamlani Berecz Ferencz kép
viselő társamnak titkos szavazás utján megválasz
tatása miatt a c) betűbe történt soroztatása el
len. Sajátságos dolog, t. ház, hogy az osztály vé
leményt kér oly testüléttől, mely véleményt irány
tűül kimondani határozott alakban nem képes, 
azon elvnél fogva, melyet méltóztattak csak egy 
pár perczczel ezelőtt határozni, hogy itt határo
zathozatal nem szükséges. A titkos szavazásra 
vonatkozólag, leszek bátor egy körülményt föl
deríteni, hogy t. i. Gyöngyös városa központi 
bizottsága a jobb oldalnak, a kormánypártnak in
dítványára határozta el a választásokra nézve a 
titkos szavazást. {Fölkiáltások: Nem tartozik ide!) 
Majd mindjárt megmoudom, hogy miért tartozik 
ide. {Nagy zaj. Felkiáltások: A dologra.') A mi
nisztérium . , . {Nagy zaj. Nem ide való.') 
Majd mindjárt megmondom, hogy ide való. 
{Nagy zaj.) Ha nem akartam volna megmon
dani, már csak azért is lovagiam kötelességemnek 
tartom, mert kérdeztettem: minek hoztam fel. 
{Nagy zaj.) A minisztérium a központi bizottság
gal szemben határozottan úgy cselekedett, mint 
a passiót éneklő egyszeri kántor, mondván: Jézus 
pedig arra semmit sem felelt. {Nagy s hosszan 
tartó zaj. Felkiáltások: A dologra!) A miniszté
rium tehát semmit sem felelt, és igj' tacendo res-
pondens a titkos szavazást annyival inkább elis
merte jogosnak, törvényesnek, mert 48-ban, 
61-ben, 65-ben a képviselőház a titkos módon 
megválasztott képviselőket igazolta. {Zaj.) De 
méltóztassék megengedni tisztelt Szlávy államtit
kár {Nincs itt államtitkár!) és képviselőtársam, 
meg fogja bocsátani, ha csodálkozásomat fejezem 
ki a lelett, hogy ő épen ezen osztálynak tagja 
lévén, maga nem szüntette meg az osztálynak 
aggályát az által, hogy kimondja jogosan és ha
tározottan azt, hogy Gyöngyös város központi 
bizottsága elhatározta a titkos szavazást és a mi
nisztérium ezen eljárást sanctionálta, jóváhagyta, 
mert különben oda épen ágy küldött volna inti-
matumokat, mint széles e hazában {Nagy zaj. A 
dologra! Nem tartozik ide!), úgy mint Heves me
gyébe több rendbelieket leküldött; {Hosszan tartó 
zaj. Felkiáltások: A dologra!) ha tehát ezt nem 
cselekedte, szentesitette a szavazást. Ezen figyel
meztetés által Szlávy képviselő űr, mint azon 
osztály tagja és mint államtitkár {Nincs állam
titkár!) elmetszette volna annak útját, hogy Berecz 
képviselő társam a c) pontba soroztatván, meg
fosztassák azon jogtól, hogy a ház alakulása al-
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kalmával mint igazolt képviselő a tisztviselőknek 
megválasztásában szavazati jogával élhessen. 

D e á k Ferencz: En azt hittem, hogy 
midőn az elébbi alkalommal a többség oda nyi
latkozott, hogy az elnök az a), b), c) pontba fog
laltakat illetőleg jelentse ki azt, mit a szabályok 
18. §-a mond ezen pontra nézve, azok is, kik más 
véleményben voltak, megnyugodtak a többség aka
ratában és magokat annak alá rendelték. Ugy 
látom, hogy ez nagy részt ugy is áll, hogy ezt 
mint elvet, elhatározott kérdésnek tekintjük; és 
nagyon sajnálom, hogy ezen elvtől eltérőleg, ezen 
megállapodással ellenkezőleg mégis történnek egyes 
felszólalások. (Helyeslés.) Hiszen ha szükséges, e 
tekintetben szintén határozhatunk. Németh Albert 
képviselő ur lovagiasnak és szükségesnek tartotta 
olyan tárgyakat hozni fel, melyek ehhez a kér
déshez nem tartoznak. (Helyeslés.) Ha ma tárgyainők, 
hogy lehet-e titkosan szavazni vagy nem, avagy he
lyes-e a titkos szavazás vagy nem? elmondanám véle
ményemet, hogy valamint 1848-ban, 1861-ben és 
1865 -ben az országgyűlés maga belenyugodott oly vá
lasztásokba, melyek titkos szavazás utján történtek, és 
én most is arra szavaznék, hogy e választást helyben 
kell hagyni. De ez most nem kérdés. Ha az osztály 
többsége másként vélekedett, arról ennem tehetek, az 
én nézetem nem egyezik meg vele; de nem is voltam 
tagja annak az osztálynak; hanem felesleges volt 
előhozni azon tárgyat, mely felett discussio most 
nem foly, felesleges volt a Heves megyébe kül
dött királyi biztost belehozni. 

N é m e t h A l b e r t : Arról nem szóltam. 
{Rendre!) 

D e á k F e r e n c z : Valószínűleg majd hosz-
szabb vitatkozások lesznek, hol Németh Albert ur 
kifejtheti nézeteit; ezt teheti akkor; de az egyik 
osztály egyes tagjának szemrehányást tenni, hogy 
miért nem figyelmeztette az osztályt erre, vagy 
arra, mért volt ebben vagy amabban a nézetben? 
mennyire lovagias, mennyire parlamentaris ez: 
azt tessék megítélni. (Jobbról zajos helyeslés.) 

N é m e t h A l b e r t : Igen megtisztelve ér
zem magamat az által, (Zaj) hogy az első csekély fel
szólalásom Deák Ferencz mélyen tisztelt képviselő
társamnak ellenfelszólalásra és mintegy rendreutasi-
tásra, (Zajos ellenmondás oh) figyelmeztetésre adott 
alkalmat. Bocsánatot kérek, hosrv, nem figyelmeztető-
leg — mert azt tenni nem is merészelném — hanem 
csak per tangentem viszont megemlíteni bátorko
dom, hogy Deák Ferencz képviselőtársam nem 
jól méltóztatott előadásomat meghallgatni, mert 
abban a kir. biztos belezavarásából egy szó sem 
volt. (De kormányrendeletekről szólott!) Abban tehát, 
méltóztassanak megbocsátani, egy szó sem volt. 
(Zajos ellenmondások.) Arra pedig, hogy mennyire 
felel meg a lovagiasságnak és mennyire nem, föl
említeni azt, hogy az osztálynak melyik tagja 

hogyan nyilatkozott vagy nem? arra felelnem nem 
szükséges, mert ha közbeszóló képviselőtár
sam nem kiált közbe, hogy hát minek az? talán 
el is hallgattam volna. (Nagy zaj.) Most már a 
lovagiasság utján tovább vagyok kénytelen menni, 
és azt is, a mit elhallgattam, el kell mondanom 
mélyen tisztelt Deák Ferencz képviselőtársam 
rendre utasítása folytán: (Nagy zaj) hogy t. i. 
nem azon csodálkozom most már, hogy Szlávy 
József államtitkár (Nagy zaj) fel nem hozta, 
hogy a minisztérium tacite sanctionálta a gyön
gyösi választmány határozatát, hanem méltóztas
sanak megengedni és méltóztassék megengedni 
t. államtitkár úr (Jobbról közbekiáltások: Nincs 
itt államtitkár!) hogy most már igenis azt mon
dom, hogy igen fájdalmasan veszem, hogy Szlávy 
József államtitkár ár. . . (Nagy zaj.) Bocsánatot ké
rek, furcsa dolog az előttem, hogy valaki két hivatalt 
visel. (Nagy Baj.) Nagy bocsánatot kérek tehát. Ha 
lesznek olyan kegyesek meghallgatni, elmon
dom, hogy most már nem azon csodálkozom. . . 

P u l s z k y F e r e n c z : Nem tartozik ide! 
N é m e t h A l b e r t : Higye meg Pulszky kép

viselőtársam, hogy nem fog elnémítani s megzavarni. 
P u l s z k y F e r e n c z : Nem kételkedem! 
Németh A l b e r t : Tehát, mondám, hogy 

nem azon csodálkozom, hogy Szlávy József kép
viselőtársam nem szolalt föl, és nem világosította 
föl az osztályban fölmerült kételyeket, hanem 
nagy fájdalommal veszem, hogy épen ő volt az, 
ki Berecz Ferencz választásának érvényesítése 
ellenébe azon nehézséget gördítette, hogy az tit
kos szavazással választatott meg (Nagy zaj.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvasni kez
di a Vll-ik osztály jegyzőkönyvét.) 

I r á n y i D á n i e l : Csak arra vagyok bá
tor figyelmeztetni a t. házat, hogy ezen esethez 
hasonló 8 vagy 9 fordul elő, és pedig több osz
tályban, és a többi közt a Vll-ikben is, hol 
Deák Ferencz úrral van szerencsém ülni, a he-
vesmegyei választás, mely szintén titkos szavazás 
útján történt, elfogadtatott minden nehézség nél
kül és az a) alá soroztatott. (Zaj.) Mármost mi követ
kezik abból, hogy ha az egyik hevesmegyei választás 
kifogásosnaktartatik, a többi 8 vagy 9 ugyanazon ház 
által ugyan azon házban rendben találtatik? (Felkiál
tások: Az osztály által!) Én, mielőtt szavazásra 
bocsátanék a kérdést, (Nem lehet!) csupán ezen 
ellenmondásra kívántam figyelmeztetni a házat. 
Én részemről nem vehetem magamra, hogy két mér
tékkel mérjek, és egyik esetben elfogadjam, másik 
esetben megsemmisítsem a választást. (Helyeslés a 
szélső bal oldalon.) 

S i m o n y i L a j o s b á r ó : Én azt hiszem, 
csak azon törvény érdemli meg a kellő tisz
teletet, mely egyenlő mértékkel szab minden
kire, így van az a házszabályokkal is. Méí-
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tóztassanak megbocsátani, t. képviselő urak! 
mily következetlenségbe fogunk mi jutni akkor, 
hogy ha 5—6 képviselőt azért verificálunk, mert 
titkos szavazás útján választattak meg, s azért az 
a) pcnt alá sorozzuk, és ugyanazon indok alapján, 
hogy titkos szavazás utján választatott meg va
laki, beleegyezünk abba, hogy oly rovatba tétes
sék, melynek következtében megfosztatik azon jo
goktól, hogy háznak tisztjei és különösen a ház 
elnökének megválasztásában szavazatával részt 
vehessen ? Én azért azt hiszem, hogy ily 
következetlenséget el nem követhetünk, és azért 
ugy mint előbb is eljártunk, most is a ház kor
elnöke által felszólítandó lenne a ház, nyilatkoz
zék a felett, vajon az osztály véleményét elfo
gadja-e vagy nem? {Nagy zaj. Felkiáltások: Nem 
lehet!) A mi az osztály véleményét illeti, megvallom, 
igen különösnek találom azt. és pedig azért, mert 
világosan ki van mondva a házszabályokban, 
hogy csak azon képviselők tétetnek e rovatba, 
kiknek jegzőkönyvei tartalmokra vagy kiállításuk
ra nézve törvényes kifogás alá nem vehetők, és 
ők elismerik azt, hogy törvényes kifogás alá 
nem vehetők, miután ajánlják, hogy csakugyan 
verificáltassanak, és mégis e rovatba teszik, mi
nek következtében az illető képviselő megfoszta
tik legszentebb jogától. Ennek k övetkeztében óhaj
tom, hogy úgy járjunk el, mint ezelőtt néhány 
perezczel, hogy nyilatkoztassa ki a t. ház, va
jon helyesli-e az osztály eljárását vagy nem? 
(Helyes-lés bal felől.) 

D e á k F e r e n c z : Nem a felett lehet nyi
latkozni, hogy helyesli-e a ház az osztály véle
ményét vagy nem ? mert ha e felett nyilatko
zunk, akkor az előbbi határozatot semmivé teszszük. 
Ne akarjon senki minket oda vinni vissza, a min 
már átmentünk, ha akarjuk-e azt, hogy ezen osz
tályra nézve teljesitse-e a korelnök azt, mit a 
harmadiknál kimondottunk, hogy jelentse ki, mi
szerint ez csak az a), ez a b), ez a c) alá tarto
zik-e ? Erre szükség nincs, mert ezt már elhatároz
tuk, különben minden egyes kérdésnél újra meg 
újra el kell döntenünk az elvi kérdést, melyre 
nézve már határoztunk. (Helyeslés.) Mi, a ház 
többségének előbb kimondott határozata szerint, 
nem ereszkedhetünk abba, hogy az osztályoknak 
az a), b) vagy c) alá sorozást illetőleg adott véle
ménye helyes volt-e vagy nem ? Mi azt határoz
tuk el előbb szőtöbbséggel, hogy az elnök a 18. 
szakasz szerint jelentse ki az a), b) és c) alatti 
lajstromokba foglaltakat ugy, mint azt a házsza
bályok parancsolják.Ebben állapodtank meg előbb : 
tartsuk meg ezt, és ne_ ujitsuk meg minden lépten 
nyomon a harezot. (Elénk helyeslés jobb felől) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Én magam 
ugy fogom fel a dolgot, hogy az előbbi kérdés 
elett történt szavazással már a ház kimondotta 

azt, hogy az osztályok terjes hatalommal bírnak, 
és mi csak hallgatók vagyunk. (Mlenmondásoh) 
Szomorú következése ez azon határozatnak,hogy 
olyan abnormitások történnek, mint ezen jelen 
abnormitás, midőn egy vármegyebeli minden képvi
selő egy módon választalak és a többi a kifogástala
nok közé jön, egy pedig, ki épen oly módon válasz
tatott meg, megfosztatik jogaitól. (Ellenmondássok.) 
Ez következése annak, hogy mi az osztályoknak 
adtunk mindent, magunkat pedig hallgatóságnak 
deelaráltuk. A szégyen, az igaz, mindnyájunkat 
ér; de már ezen nem segithetünk, hanem menjünk; 
tovább. (Helyeslés bal felől.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa a 
Vll-ik osztály jegyzőkönyvét, mely szerint a VI ik 
osztálybeli képviselők közöl.) 

a) kifogástalanok: Ivánka Zsigmond, Bar-
csay Kálmán, Zichy-Ferraris Viktor gr., Be
niczky Ödön, Térey Pál, Hosszú József Fekete 
József, Wesselényi József br., Csáky Tivadar gr., 
Aczél Péter, Andrássy Gyula, Gorove István, 
Kiss Lajos, Olgyay Zsigmond, Molnár Endre, 
Thury Gergely, Kuk János, Kerkapoly Mór, Szabó 
József, Bogyó Sándor, Mocsonyi György, Popovics 
Zsigmond, Drottlef Tamás, Borlea Zsigmond, 
Boros Pál, Szalag Sándor, Varga Károly, Fe
hér Miklós, ifj. Rudics József b., Betegh Kelemen, 
Justh Kálmán, Majoros István, Kazinczy István., 
Perényi Zsigmond b., Szlávy József, Fodróczy 
Sándor, Keresztury Ede, Czár Iván • 

b) rendes jegyzőkönyvünk, de kérvénynyel 
megtámadottak: Drágfy Sándor, Zlinszky György, 
Dániel Márton, Jankovics Miklós, Dobsa Lajos, 
Oláh Miklós, Keményfy János : 

K o r e l n ö k : Az a) alattiak igazoltaknak 
nvüvánittatnak. Jelentem egyszersmind, hogy 
Fehér Miklós ur ellen kérvény adatott be. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó (ol
vassa a VIII. osztály jegyzőkönyvét, mely szerint 
a VII. osztálybeli képviselők kózől: 

a) kifogástalanok: Eördögh Frigyes, Hor
váth János, Siskovics Tamcis, Ihász Rezső, Tab-
riczius Károly, Ernuszt Kelemen, Bánfy János 
br., Gonda László, Eitel Frigyes, Semsey Albert, 
Széll Kálmán, Joannovics György, P. Szathmáry 
Károly, Deák Ferencz, Bömches Frigyes, Böm
ches Gyula, Károlyi Ede gr., Ghyczy Kálmán, 
Samassa József, Kovách László, Jankovics Antal, 
Bobory Károly, Pap Lajos, Fazekas Alajos, 
Bogdán Vincze, Irányi Dániel, Móricz Pál, Mol
nár István, Böth László, Podmaniczky Frigyes 
b., Wass Sámuel gr., Tassy Miklós, Zichy 
Manó gr., Táncsics Mihály, Rónay Lajos, Wcich-
ter Frigyes, Perczel István, Eder István, Szabó 
Miklós, Lázár Dénes, Orsich Nándor gr., Kra-
Ijevics Benő, Pejacsevics László gr.; 
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l) rendes jegyzőkönyvük van, de kérvény ér
kezett Kautz Gyula és soproni Török Sándor ellen; 

c) jegyzőkönyve kifogás alá vétetett Rima-
nóczy Fereneznek.) _ 

K o r e l n ö k : Az a) alattiak igazoltatnak, a 
b) alattiak gyakorolják tagsági jogukat Jelentem, 
hogy a c) alatti Rimanóczy Ferencz képviselő ur 
ellen kérvény is érkezett. • 

S z e n i c z e y Ö d ö n e l ő a d ó {olvassa a 
IX-dik osztály jegyzőkönyvét, mely szerint a 
VIIL osztálybeliek közül: 

a) kifogástalanok: Ragályi Gyula, Szaplon
czay József, Boér János, Babes Vincze {egyik 
kerületben), Mednyánszky Sándor, Pétery Károly, 
Tury Sámuel, Schvarcz Gyula, Wlád Alajos, Pász-
télyi János [beregi], Varró Sámuel, ify Zichy 
József gr., Horvát Boldizsár, Almássy Sándor, 
Győrffy Gyula, Bónis Sámuel, Csanády Sándor, 
Simonyi Ernő, Bethlen János gr., Ónossy Má
tyás, Stoll Károly, Máday Lajos, Lehoczky Egyed, 
Zmeskál Zoltán, Forgách Antal gr., Tanárky 
Gedeon, Molnár Pál, Klobusiczky Ágost, Szüllő 
Géza, Eötvös József b., Nagy Sámuel, Nicolics 
Sándor, Várady Gábor, Dietrich Ignácz, Kiss 
Miklós, Zeyk József, Khuen Henrik gr., Batag-
larini Pál, Zuvics József; 

b) jegyzőkönyvük rendes, de kérvény adatott 
be következők ellen: Miletics Szvetozár, Babes 
Vincze (másik kerületben történt választására nézve), 
Huszár Imre, Eszterházy Pál gr., Rákóczy János, 
Pulszky Ferencz, Kézsmárky József; 

ej jegyzőkönyve ellen kifogás történt Mocsáry 
Lajosnak.) 

K o r e l n ö k : Tehát a kifogástalanok iga
zoltaknak nyilváníttatnak; a kik ellen kérvény van 
beadva, jogaikkal élhetnek; a c) pont alá soro
zott felett pedig alakulás után határoz a képvi
selőház. 

Miután most az igazolt képviselők átaláno-
san tudva vannak, az osztályok az állandő igazold 
bizottság tagjait méltóztassanak megválasztani. 
Ugy véleni, tán d. u. összegyűlhetnének? 

D e á k F e r e n c z : Néhány osztály már be 
is jelentette a megválasztottakat. Azok tehát, ha 
nem estek el az igazoltak sorából, már meg 
vannak választva ,• a mely osztályok pedig még 
nem választottak, ezt most mindjárt megtehetik. 
{Felkiáltások: Holnap!) 

K o r e l n ö k : Tehát holnap 9 órakor jőnek 
össze az osztályok; 10 órakor pedig az alakuló 
ülés fog tartatni. 

Az ülés végződik d. u. 2 3/4 órakor. 

6. országos ülés 
1869. május l - jén 

P r i b é k A n t a l kor-, k é s ő b b S o m s s i c h P á l r e n d e s e l n ö k l e t e a l a t t . 

T á r e v a i • Tisza László megbízó levele és választások elleni kérvények mutattatnak be. Az állandó igazoló bizott
ság tagjai kijelentéinek. A rendes elnökök és jegyzők megválasztatnak és helyet foglalnak. A két kerületben megválasztott 
képviselők felhívatnak, hogy a legközelebbi ülésben nyilatkozzanak, melyik kerület választását fogadjak el. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös József b., 
Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Meny
hért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. ÍOJ/á órakor. 

K o r e l n ö k : Az ülést megnyitom. 
A mai ülés jegyzőkönyvét Zichy Ferraris 

Viktor gróf korjegyző fogja vezetni; a szólni 
kivántík neveit Radó Kálmán korjegyző jegyzendi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
J u r k a V a z u l k ö r j e g y z ő (olvassa 

az april 30-án tartott ülés jegyzőkönyvéi.) 
K o r e l n ö k : Mai napon adta be hozzám 

Tisza Kálmán Tisza Lászlónak Torcla megye alsó 
kerületében megválasztott képviselőnek megbízd 
levelét. Kérvény adatott be Degenfeld Béla gr. 
Szatmár megye krassói kerületében megválasz
tott képviselő ellen ; egy másik Klapka György 
temesvárvái-osi képviselő ellen, melyre azonban 
az a megjegyzésem van, hogy semmi másolat 
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nincs hozzá mellékelve. E perczben pedig óvás 
érkezett kezemhez, de csak óvás formájában, Justh 
Kálmán megválasztatása ellen. (Felkiáltások: Van 
mellette ezer forint f) 

Az állandó igazoló bizottságba megválasz
tattak az osztályok által a következő tagok: 
Házmán Ferencz, Hertelendy Kálmán, Fülepp 
Lipót, Dániel Pál, Ordődy Pál, Boros Pál, Ró
nay Lajos, Zuvics József, Antalfy Károly. 

Most a mai napirendre áttérve, méltóztas
sanak az elnökre a szavazatokat beadni. 

S i m a y G e r g e l y : Nekem az előterjesz
tett kérvényekre volna kérdésem a tisztelt korel
nök úrhoz, váljon beadóik letették-e a kívánt 

' 1000 forintot, vagy nem ? 
K o r e l n ö k : Letették. 
S i m a y G e r g e l y : Mert ha nem tették 

volna le, a házszabályok 8 1 . szakasza értelmé
ben azon kérvények vissza lennének utasitandók. 

G h y c z y K á l m á n : Miután elnök ur ki
jelentéséből értjük, hogy a biztosítékul letétetni 
rendelt 1000 frt le van téve minden most beje
lentett kérvényekre nézve, én azon vélekedésben 
vagyok, hogy azon kérvényekkel megtámadott 
képviselők a mai szavazásnál már részt nem ve
hetnek, (Hogyne vehetnének f) vagy, ha részt ve
hetnek is, hanem a kérvények a maga idején 
annak rendé szerint lesznek tárgyalandók. (Ter
mészetesen !) 

S o m s s i c h P á l : Bátor vagyok a t. há
zat figyelmeztetni, hogy a kérvények érvényes
sége nem egyedül azon egy feltételtől függ, me
lyet t. barátom most fölhozott, hanem íügg a 
79. §. a)-tól g)-ig való pontjaitól, ezeknek utol
sójában pedig az foglaltatik, hogy a kérvényhez 
annak és mellékleteinek másolata is csatoltassék; 
mivel pedig egy kérvényhez, mint a korelnök 
űr megjegyezte, nincsen hozzácsatolva másolat, 
tehát az a 79-ik §. szerint viszszautasitandó. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Azt gondolom, 
itt a házszabályok tartoznak bennünket útba iga
zítani. A házszabályok tiszta értelme szerint pe
dig a kérvények minden egyéb kellékei fölött 
a biráló bizottságok határoznak, s itt csak az a 
kérdés, hogy az 1000 frt letétetett-e vagy nem ? 
Méltóztassanak elolvasni a 81-ik §-t, mely meg
mondja, hogy a kérvény csak azon esetben nem 
fogadtatik el, ha a 79-ik §. f) pontja kívánságá
nak nincsen elég téve. Az f) pont az, mely szól 
az 1000 frtról. Mihelyt az 1000 frt a kérvény
hez van csatolva, el kell annak fogadtatnia, és 
be kell következnie annak, mit a házszabályok 
16-ik §-a megmond, hogy az osztály által kifo
gástalanoknak jelentett rnegbizó levelek, ha elle-
nök az osztálytárgyalás befejezése után kérvény 
érkezett, a kifogástalan megbízó levelek sorából 

május l-jén 18G9. 

kitöröltetnek s a kérvénynyel megtámadottak
nak jegyzékébe tétetnek át. (Helyeslés.) 

D e á k F e r e n c z : T. képviselők! Most te
kintettem meg azon kérvényt, és ugy láttam, 
hogy az mindöszsze alig tesz egy ivet. De ha 
nincs is másolat hozzá csatolva, az, a ki beadta, 
addigra, mikoron a ház meg lesz alakulva, le is 
másoltathatja és a másolatot oda csatolhatja. 
(Helyeslés.) 

K o r e l n ö k : Leghelyesebben cselekszik az 
illető, ha addig lemásolja. (Helyeslés. Felkiáltá
sok: Szavazzunk!) 

A névsor föl fog olvastatni: kérem, méltóz
tassanak szavazati jegyeiket beadni. 

Zichy-Ferraris Viktor gr. kor-
j e g y z ő : A t. ház mostani megállapodása sze
rint tehát, ugy hiszem, Klapka György képvi
selőtársunkat a szavazók sorából ki fogom tö
rülni. (Zajos fölkiáltások: Dehogy! Derültség.) 

P e r é n y i Z s i g m o n d t». k ö r j e g y z ő : 
T. ház! A névjegyzéken a képviselő urak csak 
osztályonkint vannak, elrendezve. (Felkiáltások: 
Betűrend szerint kell!) 

K o r e l n ö k : A betűrend szerinti névsor 
még el nem készült. (Felkiáltások: Elég rósz!) 

B ó n i s S á m u e l : Ha a betűrend szerinti 
névlajstrom el nem készült, természetes hogy 
osztályonkint kell a képviselők neveit felolvasni ; 
hanem azok közül azokat, a kik a c) pont alá 
soroztattak, ki kell hagyni. 

P e r é n y i Z s i g m o n d h . k ö r j e g y z ő : 
Azokat kitörültük a jegyzékből. 

S o m o s s y I g n á c z : A fölött, megtartas
sanak-e házszabályaink vagy sem? vitatkozni 
sem lehet szerintem; a 143. §. pedig azt tartja: 
„Minden név szerinti szavazás megrendelése után 
az elnök kihúzza azon névbetüt, melynél a név 
szerinti szavazás kezdődik." (Zaj. Fölkiáltások: 
Ez az alakulás utáni szavazásokra, vonatkozik!) 

M a d a r á s z J ó z s e f : T. ház! Azt hiszem, 
a képviselőháznak, midőn a tanácskozásnak az 
alakulás utáni rendét a tisztviselőválasztás által 
meg fogja kezdeni, a házszabályokhoz köteles
sége magát tartani. Én nem hivatkozom az előt
tem szólott képviselőtársam szakaszára, mert az 
nem a tisztviselők választásáról szól; de méltóz
tassanak betűről betűre elolvasni a 19 ik §-t, az 
ezt rendeli: „Először az elnökre történik szava
zás ekképen: a korjegyzők egyike betűrend sze
rint felolvasván a 18-ik §. a) és b) pontjában fel
emiitett képviselők neveit, ezek egyenkint meg
jelennek és a korelnök előtt felállított szavazati 
vederbe teszik szavazati jegyeiket." Ha e betű
rend szerinti névsor elkészítve nincs, akkor a 
képviselők — ha mégis szavaznának — a ház
szabályokat változtatnák meg. (Zaj. Ellenmondás.) 
Bocsánatot kérek, a ház többsége tehet mindent; 
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én magam részéről képviselői kötelességemet tel
jesítem, midőn a házszabályokra hivatkozva igen 
is a betűrend szerinti névsor elkészitését kívá
nom és a házszabályok szerint kívánok szavazni. 
{Zaj. Bal felől helyeslés; jobb felől felkiáltások: 
Függeszszük fel az ülést fél órára!) 

K o r e l n ö k : Epén e perczben hozták be 
a betűrend szerinti névsort. {Zajos derültség. Fel
kiáltások: Hát szavazzunk!) Radó Kálmán kor
jegyző föl fogja olvasni a névsort : méltóztassa
nak szavazati jegyeiket a szószéken levő ur
nába vetni. 

Radó K á l m á n k o r j e g y z ő {olvassa 
a 18-dik házszabály a. és b. pontjában kijelölt 
képviselők névsorát, kik egyenkint megjelennek és 
a szavazati ládába teszik szavazati jegyeiket.) 

K o r e l n ö k (fölolvassa a szavazatokat.) 
S z é l l K á l m á n k ö r j e g y z ő : Beadatott 

összesen 381 sza%razat: ezek közül esett Somssich 
Pálra 246, Nyáry Pálra 99, Irányi Dánielre 31, 
Ghyczy Kálmánra 1. Patay Istvánra 1, Jókai Mórra 
1, Simonyi Ernőre 1 ; egy szavazó jegy üres volt. 

K o r e l n ö k : E szerint Somssich Pál áta-
lános többséggel elnökké választatott. {Elénk él
jenzés.) 

Most következik az első alelnök választása: 
méltóztassanak a szavazó jegyeket beadni. 

R a d ó K á l m á n k ö r j e g y z ő {olvassa 
a képviselők névsorát, kik egyenkint beadják sza
vazati jegyeiket.) 

K o r e l n ö k {fölolvassa- a szavazatokat.) 
S z é l l K á l m á n k o r j e g y z ő : Beadatott 

371 szavazat: ezek közül kapott Gajzágó Sala
mon 243 szavazatot, Szaplonczay József 89, Mo
csonyi Antal 29, Drágfy Sándor 1, Deák Ferencz 
1, Vállyi János 2, Madarász József 1, Rad-
vánszky Károly 1, Dapsy Vilmos 1, Mocsáry 
Lajos 1, Csiky Sándor 1 szavazatot; két szavazati 
jegy üres volt. 

K o r e l n ö k : Legtöbb szavazatot kapott te
hát mint első alelnök Gajzágó Salamon. {Éljenzés.) 

Most méltóztassanak a második alelnökre 
beadni szavazati jegyeiket. 

P e r é n y i Z s i g m o n d h . k o r j e g y z ő : 
(olvassa a névsort, s a képviselők beadják szava
zataikat.) 

K o r e l n ö k (fölolvassa a szavazatokat.) 
S z é l l K á l m á n k o r j e g y z ő : Beadatott 

334 szavazat: ebből kapott Bittó István 231,Pap 
Lajos 80, Vállyi János 24, Simonyi Lajos báró 
1, Bobory Károly 1, Jókai Mór 1, Dapsy Vil
mos 1, Pulszky Ferencz 1, Thury Gergely 1, Irá
nyi Dániel 1 szavazatot; 3 szavazat-jegy üres 
volt. 

K o r e l n ö k : Ennélfogva a második alel-
nökségre nézve a többség Bittó István mellett 
nyilatkozott. {Éljenzés.) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1854. i. 

Most méltóztassanak hat jegyzőre beadni 
szavazati jegyeiket. 

P e r é n y i Z s i g m o n d h . k o r j e g y z ő 
{olvassa a névsort s a képviselők beadják szava-
taikat.) 

K o r e l n ö k {felolvassa a szavazatokat.) 
Mielőtt jegyző urak összeszámítanák a szavazato
kat, jelentem, hogy Horváth János erdélyi kép
viselő ellen kérvény érkezett: bemutatom azt a 
tisztelt háznak. {Fan-e 1000 forint mellékelve?) 
Igenis van. 

J u r k a V a z u l k o r j e g y z ő : A szavaza
tok eredménye következő : Jámbor Pál nyert 
293, Mihályi Péter 234, Fodróczy Sándor 233, 
Bujanovics Sándor 231, Majláth István 280, Széll 
Kálmán 228, Ráday László gr. 78, Nicolics Sándor 
78, Kiss Miklós 77, Huszár Imre 76, Fehér Mik
lós 76, Rákóczy János 23, Mocsonyi Sándor 22, 
Vajda János 21, Dietrich Ignácz 21 , Kuk János 
21, G-onda László 21, Lónyay Menyhért 1, Feste
tics György gr. 1, Gorove István 1, Horvát 
Boldizsár 1, Eötvös József b. I, Mikó Imre gr. 
1 szavazatot. {Nagy derültség.) 

K o r e l n ö k : E szerint a többséget nyert 
jegyzők a következők: Jámbor Pál, {Éljenzés 
bal felől) Mihályi Péter, Fodróczy Sándor, Buja
novics Sándor, Majláth István és Széll Kálmán. 
{Éljenzés) 

Ezzel az én foglalkozási köröm be lévén 
fejezve . . . {Élénk fölkiáltások: Háznagyot is ma 
kell választani!) 

D e á k F e r e n c z : T. ház! Ha jól tudom, 
a házszabályok egyik §-a azt mondja, hogy 
ugyanakkor megválasztatik a háznagy is; de 
nézzük a következő pontot, ott meg az van, 
hogy annak választása későbbre is halasztható. 
{Fölkiáltások: ügy van!) A 22-ik §. 3-ik pontja 
azt mondja: „Ugyanakkor választatik átalános 
többséggel a háznagy is, ha a ház annak vá
lasztását későbbre halasztani nem akarja." 
Nekünk tehát jogunk van későbbre is halaszta-
tanunk a választást; tehát mondhatjuk, hogy a 
jövő ülésre fogjuk halasztani: {Helyeslés) mert a 
háznagy megválasztása nem szükséges a megala
kulásnál. Én tehát azt javasolnám, hagyjuk a 
háznagy választását a jövő ülésre. {Helyeslés.) 

K o r e l n ö k : Bevégezvén kötelességemet, 
ezennel magamat a t. ház kegyébe ajánlom. 
{Zajos éljenzés közt leszáll: Somssich Pál megvá
lasztott elnök pedig lelkes éljenek közt elfoglalja az 
elnöki széket, s a megválasztott jegyzők is helyeiket.) 

E l n ö k {állva): Midőn a mélyen tisztelt 
képviselőház határozata folytán ezen emelvényre 
lépek, keblem sugallatát követve, azon kérést kellene 
nagyérdemű képviselőtársaimhoz intéznem: mél
tóztassanak diszes soraikból nálamnál képesebb, 
tehetségekben dúsabb férfiút az elnökségre vá-
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tasztani és e hivatal nagy és nehéz teendőinek 
terheit erősebb s elismert érdemeknél fogva hi-
vatottabb vállakra tenni; azonban a képviselőház 
többségénél bölcsebb, s elvbarátaimnál, kik ezt 
igy intézték, okosabb lenni nem merészkedvén, 
de mint alkotmányos polgár magamat a többség 
akaratának a lehetőségig alárendelni tartozván: 
meghajolva engedelmeskedem a t. ház parancsá
nak, s elfogadom az elnöki széket, miután azt e 
háznak a mnlt országgyűlésen működött érdem-
demdús elnöke, most is közöttünk levő t. kép
viselőtársunk, Szentiványi Károly ur, (Hosszasan 
tcrtó élénk éljenzés a ház minden részén) ki e 
helyet három év alatt hazafiúi buzgósággal, 
igazságszeretettel s ritka részrehajlatlansággal töl
tötte be, hajlott kora és egészségének gyengél
kedése miatt ezúttal elfogadni nem vállalkoz
hatott. 

Engedelmeskedem ege'sz készséggel azon 
kecsegtető reményben , miszerint szabad leszen 
számi tanom arra, hogy azok, kik engem e kitünŐ 
helyre emelni jónak tartották, ahhoz kötött kö
telességeim teljesítésében istápolni is fognak, 
{Felkiáltások'. Nem csak azok!) a t. ház pedig 
méltányolva tiszta szándékú buzgóságomat, tör
vényes eljárásaimban nem fogja tőlem, válasz
tott elnökétölj megtagadni pártolását. (Helyeslés.) 

Szükségem lesz e pártolásra ily nagy fon
tosságú országgyűlésnek folyama alatt, melytől 
a kor és helyzetünk oly sokat követelnek, a haza 
oly sokat vár. 

Felséges urunk, királyunk, legkegyelmesebb 
trónbeszédjében, égető szükségeinknek hosszú 
sorát tárja föl előttünk, s kijelöli javítást váró 
számtalan fogyatkozásainkat, melyek elsőségért 
egymás közt szinte harczot vivni látszanak. Raj
tunk áll megragadni az alkalmat, mely most 
hozzánk simulva kínálkozik, s fölismerve, okosan 
követni a kor intő szavát, mely meddő viták he
lyett tettekre u ta l , eredményeket kér. (Elénk 
tetszésnyilvánítások a jobb oldalon.) 

A mi engem illet, én mint megválasztott el
nök teendőimben mindenkor az elnökségre vo
natkozó törvényeinket s ezek értelmében készült 
hászabályainkat fogom zsinórmértékül tekinteni. 
Ezekre fogok, valahányszor szükség lesz, hivat
kozni, hogy a ház akarata szerint megnyitott és 
vezetett ülésekben a tanácskozások alatti szük
séges csend és rend szigorúan fentartassék; (IIe-
lyeslés) hogy a szólás szabadsága, mint az alkot
mányosságnak mellőzhetlen föltétele, sértetlenül 
megóvassék, (Zajos tetszés minden felől) s en
nek törvényes gyakorlatában a háznak bárme
lyik tagja soha senki, még a többség által se 
akadályoztassák. (Elénk helyeslés.) Valamint vi
szont ezekre fogok hivatkozni, valahányszor szük
séges leszen, azért is, hogy a szólás szabadságával 

való visszaélés és alkotmányos jogaink ezen legje-
tentékenyebbikéuek olynemü gyakorlata, mely a 
tanácskozások eredményét a többség akarata ellen 
meghiúsíthatná, szintén meggátoltassák. (Helyeslés 
a jobb oldalon.) 

Az, hogy eme törvényekre és ezek szelle
mében megállapított házszabályokra teendő hi
vatkozásaimnak eredménye legyen, a t. háznak 
bölcseségétől fog függni, mely egyediig lesz 
hivatva az általam intézendő törvények és sza
bályok alkalmazása fölött határozni. (Tetszés.) 

Épen oly lelkiismeretesen fogok ügyelni a 
nyilvánosságra is, mely az alkotmányosságnak má
sik és nem kevésbbé fontos attribútuma, melynek 
nem csak a házban, de a házon kívül is czél-
szerü eszközök által lehető kiterjesztése't a kö
zönség tőlünk méltán várja. Ugyanazért bátor 
leszek e tárgyban a képviselőháznak figyelmét 
annak idején felkérni s e tekintetben czélsze-
rübb intézkedések megtételére felhívni. (Atalános 
helyeslés.) 

Szóljak-e ezentúl valamit a jelen országgyű
lésnek részletes feladatairól, s ezeknek megoldá
sára vezető eszközökről, vagy épen nemzeti poli-
kánk irányáról?! Nem! Mindezektől, mint elnök, 
távol kell magamat tartanom, tisztem feladatának 
fő súlyát, ha szabad ugy mondanom, hivatalos 
büszkeségemet abba helyezvén, hogy saját véle
ményemet a tárgyak érdemére nézve e helyről 
soha se hallatván, a többség akaratát annál hí
vebben tolmácsolhassam, a ház határozatait annál 
helyesebben kijelenthessem. 

Ugyanazért, valahányszor meggyőződésem 
azt parancsolja, hogy valamely tárgy érdeméhez 
szóljak, mindannyiszor házszabályaink utasítását 
követve, az elnöki széket helyettesemnek en
gedve át, képviselői helyemről fogok nyilat
kozni. 

Mindezeknél fogva, mint elnök, ezen ünne
pélyes pillanatban is , csak azon atalános remé
nyemet fejezhetem ki, hogy a képviselőháznak 
minden tagja, felfogva a kor és helyzetünk köve
telményeinek komolyságát, együtt és egyenkint 
buzgó hűséggel fogja teljesíteni hazafiúi köteles
ségét , s legyenek tanácskozásunk vitái még oly 
élénkek, tüzesek, néha talán ingerültek is, keblem 
forró vágyával öszhangzólag erősen hiszem, 
hogy a küzdés heve soha se fogja e képviselő
házban létező alkotmányos pártokat egymással 
szemben olyan állásra elragadni, melyből" azok, 
habármikor, bárhonnan és bár minő veszély fenye
getné a szeretett hont és királyát, azonnal ne 
egyesülnének és találkozva a hazaszeretetnek 
mindnyájunkkal egyaránt közös szent érzetében, 
ennek erejétől lelkesülve, összevetett vállakkal 
ne törekednének elhárítani, és ha kell, áldozatok
kal is legyőzni a bajt. (Elénk helyeslés.) 
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Ily hitben és reménynyel foglalom el a mé
lyen t. képviselőház határozata által kijelölt el
nöki széket, mély köszönetet mondva a bennem 
helyzett bizodalomért, a nem érdemlett kitünte
tésért. {Éljenzés.) Mielőtt azonban ezt tenném, 
engedje meg a t. ház, hogy nevében köszönetet 
szavazzak korelnökünknek, e helyről lelépett 
Pribék Antal képviselőtársunknak, ki alakulásunk 
előkészületeinek fárasztó munkáját szives készség
gel és teljes buzgósággal vezérelte. {Éljenzés.} 
Szintúgy köszönetet mondok a korjegyzőknek is, 
kiket Isten sok évekig tartson meg hazánknak. 

És most elnöki kötelességem szerint ünne
pélyesenkinyilatkoztatom, hogy a felséges urunk 
koronás királyunk által folyó évi april 20-dikára 
összehívott magj-ar országgyűlésnek képviselő
háza megalakult. Isten áldását kérve a megala
kult háznak működésére, azt e helyről azon fel
kiáltással üdvözlöm, mely minden hu honpolgár
nak kebelében viszhangra talál: éljen a király! 
éljen a haza! {Hosszasan tartó lelkes éljen-
zések.) 

G a j z á g ó S a l a m o n e l s ő a l e l n ö k : 
T. képviselőház! Köszönetet mondok a bizalom
ért, a melylyel engem önök megtiszteltek, kö
szönetet különösen azért, hogy ezen bizalom 
által eshetősége nyilván előttem az elnöki 
szék terhei viselésének, önök ugy szólván mint-
egv kétszeresen részesítenek engem az élvezet
ben, terheit viselni annak, a mi mindnyájunk 
előtt legszentebb: a hazának. Másrészt érzem 
a föladat súlyát, és ez ünnepélyes alkalmat nem 
használhatom föl czélszerűbben, mint hogy előre 
is megkérjem önöket, hogy ha föladatom terhei-
ben nem követem mindig a helyes utat, ne róják 
azt föl akaratom, hanem tehetségem hiányainak, 
ki életének legboldogabb pillanatát akkor élve-
zendeni, ha búcsút véve a széktől, melynek mél
tósága nem azé, a ki benne ül, hanem az országé, 
azt azon öntudattal tehetném, hogy a biza
lomra, mely eshetőleg engem abba ültetett, töké
letesen érdemetlen nem voltam. Ismételve forró 
hálámat fejezvén ki, magamat az önök elnéző 
szívességébe tiszteletteljesen ajánlom. {Élénk 
éljenzés.) 

B i t t ó I s t v á n m á s o d a l e l n ö k : Tel
jes készséggel fogadom a t. háznak azon határo
zatát, melynél fogva engem a ház másodalel
nöki állomására kijelölt. Állásom fontos fölada
tával szemben, megvallom, lehetetlen tökéletesen 
szabadulnom azon nyomasztó érzettől, mely cse
kély tehetségeim ismeretéből származik; de azon 
bátorító érzettel fogadom el a t. háznak e bi
zalmi szavazatát, miszerint kötelességeim teljesí
tésére irányzandó törekvéseimben, ugy a köz
érdek kívánalmainál, mint a ház parancsai iránti 
föltétlen engedelmességemnél fogva, mindig meg 

fogom találni a t. háznak bölcs és hazafias tá
mogatását. Fogadja a t« ház ismételt köszöne
tem kijelentését a bennem helyzett bizalomért, és 
fogadja egyszersmind azon igéretemet, miszerint 
minden tehetségemet arra fogom irányozni, hogy 
ezen bennem helyzett bizalomnak meg is felel
hessek. {Elénk éljenzés.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő : T. ház! Egy 
franczia polgár, egy franczia költő, ki életem 
legszomorúbb, legviharosabb napjaiban vigaszta
lóm és egyszersmind barátom volt, többek közt 
azt monda: „Chante, mon petit oiseau, et ne 
sois rien." E nagy philosophiai mondat volt éle
temnek vezér-csillaga, és szerettem volna ehhez 
hű maradni most is ; de a t. ház bizalma és 
pártom érdeke parancsolta, hogy e szabadságot 
egy időre feláldozzam és e parancsolatnak hó
doljak. Jól tudom én azt, hogy sokkal könnyebb 
egy költeményt irni, mint egy jó országgyűlési 
jegyzőkönyvet: épen azért előre is elné
zésre kérem a t. házat, és ha virágokban gazda
gok lesznek is az általam vezetett jegyzőköny
vek, legyenek meggyőződve, hogy az igazsághoz 
mindig hivek lesznek. És most a jegyzői kar 
nevében legyen szabad nagybecsű bizalmokat 
megköszönnöm. {Éljenzés.) 

T i s z a K á l m á n : Azt gondolom, a ház 
alakulása befejeztetett; tehát most következett be 
azon pillanat, midőn a ház határozni is képes. 
Az imént inditványoztatott, hogy a háznagy 
választása halasztassék el ; én ebbe szivesen bele
egyeztem ; de hogy következetesek legyünk magunk
hoz, miután tegnap az volt itt az uralkodó nézet, 
hogy a ház alakulása előtt mitsem határozhat: 
kérem a t. házat, határozza most el, hogy a 
háznagy választása a jövő ülésre halasztatik. 
{Helyeslés.) 

E l n ö k : Mint elnök kívántam épen figyel
meztetni a t. házat, hogy a teendők a követke
zők. A 22. §. harmadik kikezdése azt mondja, 
hogy a háznagy választása el is halasztathatik: 
méltóztassanak tehát nyilatkozni, vajon beleegyez
nek-e, hogy a háznagy választása a közelebbi 
ülésre elhalasztassék?{Felkiáltások: Beleegyezünk!) 
Ennélfogva a t. ház határozatát kimondom, hogy 
a háznagy a jövő ülésben fog választatni. 

A 26. §. szerint következnék a birói bizott
ságok választása, azontúl azon bizottságok meg
alakítása, melyek szükségesek arra, hogy a ház 
gépezete rendesen és teljes felügyelet alatt mo
zoghasson : ilyenek a napló-biráló, a pénzügyi 
és gazdasági, valamint a kérvényezési bizott
ság. Mindezeknek megalakítását messze halasz
tani nem lehet, s ha a t. ház beleegyezik, ez is a 
legközelebbi ülésnek lesz teendője. {Helyeslés.) 

Azonban bátor vagyok figyelmeztetni a t. 
házat, hogy jövő vasárnap, hétfőn és kedden a 
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görög keleti egyház húsvéti ünnepeket tart ; eze
ket a t. ház a múlt években mindig respectálni 
szokta: kérdem, méltóztatnak-e abba belenyugodni, 
hogy a legközelebbi ülés jövő szerdán reggel 10 
órakor fog tartatni? (Helyeslés.) 

Szabad tehát határozatilag kimondanom, 
hogy a jövő országos ülés a jövő szerdán reg
gel 10 órakor fog megtartatni, s napirenden lesz
nek a most emiitett választások: háznagy, bí
ráló, kérvényezési, stb. bizottságok megválasz
tása, egymás után sorban. Méltóztassanak tehát 
akkor ezen actusra elkészülve megjelenni. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Gorove István, 
Horvát Boldizsár , Lónyay Menyhért, Mikó Imre 
gr., Wenckheim Béla báró. 

Az ülés kezdődik d. e. 10\ órakor. 
E l n ö k ; Az ülést megnyitom. A mai ülés 

jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző ur fogja 
vezetni; a szólani kivánók neveit pedig Mihályi 
Péter jegyző ur jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni; 
minthogy azonban az ülés első része a korelnök 
elnöksége alatt tartatott, az erről vezetett jegy
zőkönyvet Zichy Viktor gr. korjegyző fogja fölol
vasni. 

Z i c h y - F e r r a r i s V i k t o r g r ó f k ö r 
j e g y z ő (olvassa a máj. 1-én tartott ülés jegyző
könyvének első részét.) 

E l n ö k : Van-e valami észrevétel a jegyző
könyvre? (Nincs!) Tehát hitelesítve van. 

Következik az ülés második részének jegy
zőkönyve, midőn már a megválasztott jegyző ve
zette a jegyzőkönyvet. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 

A mai ülésnek egyéb teendője nem lévén, 
azt föloszlatom. 

Mielőtt azonban ezt tenném, fölszólítom 
azon képviselő urakat, kik két választó kerület
ben választattak meg, legyenek szívesek kijelen
teni, hogy melyiket tartják meg? hogy azután 
aziránt az elnökség intézkedhessek. (Felkiáltások: 
Most! Szerdán!) Ennélfogva az emiitett képviselő 
urak fölszólittatnak , hogy szerdáig ez iránt nyi
latkozzanak. 

Az ülés végződik d. u. ávU órakor. 

7. országos ülés 
1869. május 5-én 

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

Tárgya i : A háznagy, a biráló bizottságok, a kérvényi, a gazdasági s a naplóbiráló bizottság meg
választása. A két helyen megválasztott képviselők ujolag felszólitandók, hogy a legközelebbi ülésben nyilatkozza
nak, melyik választást fogadják el. A fiumei országos bizottság ügye napirendre tűzetik. Szathmáry László, 
Degenfeld Gusztáv gr., Maler Miksa és Grujescu Lázár meghívó levelei bemutattatnak. Az igazoló bizottság 
jelenti megalakultát. Az államadósságokat ellenőrző bizottság beadja jelentését. A ház hivatalnokai s a hirlapi 
közlések iránt a ház javaslatok tételét határozza el. Klapka György szabadságot kap. 

a május 1-én tartott ülés jegyzőkönyvének máso
dik felét.) 

E l n ö k : Van-e észrevétel1? Ha észrevétel 
nincs, a jegyzőkönyv hitelesítve van. 

A legutóbbi ülés határozata folytán a mai 
napi renden van a háznagy választása, az igazo
lási kérdésekben biráskodő bizottságok, végre 
harmadszor a kérvényezési, a gazdasági és a napló-
bíráló bizottságok megválasztása. A szabályok 
ugy rendelik, hogy a háznagyot külön kell vá
lasztani és a szavazati jegyeket itt a ház előtt 
összeszámítani, a mi a bizottságokra nézve nincs 
kikötve. A legelső szavazás e szerint a háznagyra 
történnék. Következik aztán a kilencz biráló bi
zottság megválasztása, melyekre, ugy gondo
lom, egyszerre lehetne szavazni; végre három kü
lön urnába egyszerre lehetne beadni a kérvé
nyi, gazdasági és naplő-bíráló bizottságokra is a 
szavazati jegyeket. (Helyeslés.) Ha ezt a t. ház 
helyesli, e szerint-fogok eljárni. 

G h y c z y K á l m á n : Á kérvényi bizott
ságba választandó tagok száma, ugy tudom, meg 
van határozva a szabályokban; (Tizenöt/) a gaz-
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dasági bizottság tagjainak száma is meg van ha
tározva; a naplő-biráló bizottság tagjainak szá
ma azonban nincs meghatározva. Ez a t. ház 
határozatától függ és ez iránt még nincs hatá
rozat. Múlt alkalommal — ha jól tudom — har-
mincz tag választatott, s ezen szám talán nem sok 
ahhoz képest, hogy ezen választmány tagjainak 
munkája nagyon is sok és terhes. En tehát kérem, 
hogy a szavazás előtt méltóztassék a t. ház 
elhatározni, hány tagra kell szavazni, mert e ha
tározat nélkül szavazni nem lehet. {Helyeslés.) 

E l n ö k : En ugy emlékszem, eddig 20 tag 
volt; de mindegy, akárhány: a t. ház most fog 
erről határozni. Méltóztassanak tehát nyilatkozni, 
elég lesz-e 20? {Felkiáltások: 30! 22!) Megval
lom, csak találva vehetem ki a tisztelt ház aka
ratát: tán jó lenne, ha valaki tolmácsolná. 

I v á n k a Z s i g m o n d : Azt hiszem, min
denki kívánságának elég lesz téve, ha a biráló 
bizottság tagjainak száma 22-ben állapittatik meg, 
s igy kérem, méltóztassanak e számot elfogadni. 
(Helyeslés. Mások: 30!) 

E l n ö k : Méltóztassanak tehát felállás ál
tal nyilvánítani akaratukat, mert egy részről 22-t, 
más részről 30-at halok. A kik 22-t kivannak, 
méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A többség 
a 22-ben állapodik meg. 

A szabályok szerint azon betű, melyen a 
szavazásnak kezdődnie kell, kihúzandó : itt van 
nálam az ábécze : tán valaki szives lesz egy 
betűt kihúzni. (Felkiáltás: A jegyző! Megtörté
nik.) Az S betű kezdi. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (ol
vassa a képviselők névsorát, kik egyenkint bead
ják szavazati jegyeiket.) 

E l n ö k ; T. ház ! A szavazatokat, a ház
szabályok értelmében, a ház szeme előtt számítja 
az elnök össze. Ezt fogom most én teljesíteni. 
(-4 szavazatokat felolvassa.) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő : Beada
tott 365 szavazat : ebből Kovách László kapott 
238-at, Ivánka Imre 87-et, Sréter Lajos 25-öt, 
Szalay Sándor kettőt. Kuba János egyet, Kos
suth Pál egyet, (Elég!) Eszterházy Pál herczeg 
kettőt, Deák Ferencz egyet, Csiky Sándor egyet, 
Térey Pál egyet ; üres volt öt szavazati jegy. 

E l n ö k : E szeiint Kovách László meg 
van választva háznagynak, (Éljenzés a jobb ol
dalon.) 

K o v á c h L á s z l ó h á z n a g y : Fogadja at. 
ház mindenek előtt tiszteletteljes köszönetemet azon 
nem érdemelt kitüntetésért, miszerint a házrtagyi 
teendőkkel megbízni méltóztatott. Legyen szabad 
egyúttal tisztelt t. képviselő társaimat felkérni 
arra, hogy azon sok és sokszerü érintkezéseknél, 
melyek a háznagyi hivatalnál szükségkép előfordul
nak, szives elnézésekben és kegyes támogatásuk

ban, mely nélkül ez állásnak megfelelni képes 
nem volnék, részesíteni méltóztassanak. Miután 
a háznagyi teendők közé tartozik a képviselőház 
tanácskozási kényelméről és biztosságáról gon
doskodni, szükségesnek tartom ez alkalommal 
már megemlíteni azt, miszerint az épület, ez 
ideiglenes országház, melyben jelenleg tanácsko
zunk, nem tekintve azt, hogy sem az ország mél
tóságának, sem a parlamenti tanácskozás igényei
nek meg nem felel, biztossági tekintetben is alig 
lesz tovább pár évnél használható. (Derültség. 
Halljuk !) Ha ezenfelül tekintetbe veszszük azt, 
hogy sem a tanácskozásoknál szükséges ele
gendő osztály- s egyéb a bizottságok tanácsko
zásaira szükséges termek, sem könyvtár, sem 
miniszteri elfogadó szoba ez épületben nem lé
tezhetik; ha tekintetbe veszszük, hogy jelenleg 
is a képviselőháznak pénztára és postahivatala 
más idegen épületben van elhelyezve, egyik t. i. 
a Nemzeti Múzeumban, másik a megyeházban: 
ugy szükségesnek vélem, hogy a t. ház már most 
intézkedjék az iránt, hogy egy, az ország mél
tóságának és a parlamentalis tanácskozás ké
nyelmének és egyéb igényeknek megfelelő or
szágház minél előbb építtessék. (Zaj. Felkiáltá
sok: Nincs napi renden! Halljuk!) Ha a hely
keresést, tervezést, és egyéb hasonló, a nagyobb 
épületeknél okvetlen előforduló előmunkálatokat 
veszszük tekintetbe, az imént kiemelt biztossági 
tekintetből is jelen előadásomat a képviselőház 
becses figyelmébe ajánlani első kötelességemnek 
tartottam, melyek után magamat tapasztalt szi-
vességökbe ajánlom. (Éljenzés a jobb oldalon.) 

E l n ö k : Következik a biráló bizottságok 
megválasztása, és pedig, mint előbb méltóztattak 
helyeselni, egy ivén mind a kilencz bizottságra 
nézve. Most bátor leszek ismét egy betűt kihúzatni, 
melynél a szavazás meg fog kezdődni. 

S z e n t i v á n y i K á r o l y : En azt hiszem, 
az egyszer kihúzott betűnek egy és ugyanabban 
az ülésben mindvégig érvénye van. [Ellenmondás.] 

E l n ö k : A jegyző ur által kihúzatott az 
F betű. Ennélfogva e betűnél kezdjük. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a képviselők névsorát, kik egyenkint beadják sza
vazati jegyeiket.) 

E l n ö k : A beadott jegyek lepecsételtetvén, 
a holnaputáni ülésre meg fognak számíttatni, és 
ugyanakkor be fognak jelentetni. 

Következik három választmánynak: a kér-
vényí, gazdasági és naplóbiráló választmánynak 
megválasztása. A kérvényezésire kell 15, a gaz
daságira 6 (az elnökkel 7), s a naplóbirálóra a 
t. ház mai határozata folytán 22 tag. Ott van 
három láda, s mindegyikre rá van irva, melyikbe 
melyik ezédula teendő. Méltóztassanak szavazni. 
A betűt ki fogom húzni. (Megteszi.) Kezdi a P. 



86 7. országos ülés május 5-én 1869. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő {olvassa , a 
P. hetűn kezdve, a névsort, s a képviselők beadják 
szavazataikat.) 

E l n ö k : A most beadott szavazatok elzá
ratván, a jegyző urak által meg fognak szám
láltatni s a legközelebbi ülésben ki fog az ered
mény hirdettetni. 

A legutóbbi ülés határozatai közt az is volt, 
hogy azon képviselő urak, a kik két helyen vá
lasztattak meg, a mai ülésben nyilatkozzanak, 
melyik választást fogadják el. Ezen urak: Ivánka 
Imre, {Nincs itt!) Babes Vincze.... {Nincs itt!) 
Babes ur csak az imént volt jelen, és felszólított, 
adjak neki alkalmat nyilatkozbatásra. Továbbá: 
Lónyay Menyhért, {Nincs itt!) Ludvigh János. 

L u d v i g h J á n o s : Tisztelt ház! Igen ne
hezen esik oly hazafias városnak, minő Szeged, 
képviselőségéről lemondani; de miután Ígéretet 
tettem Késmárk választó-kerületének, annak kép
viseletét fogadom el, s csak köszönet mondha
tok Szeged város jeles választóinak irántam ta-
nusitott bizalmokért. {Helyeslés.) 

M o c s o n y i S á n d o r ; Babes Vincze kép
viselő ur kettős választása ügyében bátor vagyok 
a t. ház figyelmét egy körülményre fölhívni. 
A Babes Vincze Szent-Miklóson történt megválasz
tása ellen beadott kérvény fő érve a választási 
összeírás ellen van irányozva. {Zaj. Felkiáltások: 
Ez nem ide tartozik!) Mielőtt a t. ház tudná, 
mely körülményre kérem fel figyelmét, addig nem 
döntheti el: azon kérdés ide tartozik-e, vagy nem. 
{Helyeslés a bal oldalon.) Tehát könnyen megeshet
nék, hogy Szent-Miklós kerületét kétszeres és 
mindig kifogásos választásnak tennők ki, miután 
a netán újból megtörténendő választás ellen — az 
összeírás ugyanaz lévén — ismét azon érvvel le
hetne fellépni. Azért azt hiszem, ezen kettős vá
lasztásra nézve határozza el a ház, hogy akkor 
kéressék el Babes úrtól a nyilatkozat, midőn az 
igazolási bizottság véleményt adand: mert kü
lönben vagy két választás lesz két kerületben, 
vagy egy kerületben kétszer kifogásos választás; pe
dig, t. ház, a mint én fogom fel a dolgot, e nyilat
kozatoknak czélja épen az, hogy minél kevesebb 
kerület legyen képviselet nélkül; holott az így 
elsiettetett nyilatkozat által épen az éretnék el, 
hogy egy kerület vagy tovább lesz képviselet 
nélkül, vagy egyszerre két kerület lesz képviselő 
nélkül. Azért kérem, hogy csak az igazoló bi
zottság ítélete után kéressék el a nyilatkozat, mi 
annál szükségesebb, miután itt elvi kérdés forog 
fen, hogy t. i. azon választások, melyeknél az 
összeírás ellen tétetik kifogás, érvényesek-e, vagy 
nem. {Felkiáltások: Most nyilatkozzék!) 

E l n ö k : A t. ház utolső ülésében elhatározta 
volt, hogy a képviselő urak, kik két helyen lettek 
megválasztva, a mai ülésben nyilatkozzanak; én te

hát nem menthetek fel senkit, ha csak a ház fel nem 
menti az illető urakat kötelezettségök alól. 

C s a n á d y S á n d o r : Tiszt, ház! Azt hi
szem, jelen körülmények közt a lehetetlent lehe
tővé tenni nem lehet; miután pedig a képviselő 
urak, kiknek nyilatkozniuk kellene, jelen nincse
nek, a ház bár mit határozzon is, előbbi határo
zata ma nem mehet teljesülésbe. Azért kérem 
a házat, azon nyilatkozatot azon időre halasz
tani, midőn az illetők jelen lesznek. 

N e d e c z k y I s t v á n : T. ház! ü g y ér
tettem az elnök ur szavait, hogy épen Babes ur 
szólitotta őt fel, adjon neki alkalmat, hogy a ház 
határozata folytán lemondását nyilatkoztathassa. 

E l n ö k : Nem épen lemondását, hanem csak 
nyilatkozatot akart tenni e tárgyban. 

N e d e c z k y I s t v á n : A háznak e tárgy
ban határozata az volt, hogy a két helyen megvá
lasztott képviselő az egyik választásról mondjon 
le, és igy a képviselő ur nyilatkozata is csak a 
lemondást foglalhatta magában. {Ellenmondás bal 
felől.) 

G a j z á g ó S a l a m o n : T. képviselőház ITagad-
hatlan, hogy a lehetetlent lehetővé tenni nem lehet, és 
én nem akarok semmi mellékes véleményt koczkáz-
tatni, csak egyszerűen azt indítványozom, nehogy 

j jövőre ismét ily lehetetlenséggel találkozzunk, minő 
a mai volt, mondaná ki a ház határozatilag, hogy 
a legközelebb tartandó ülésre a nyilatkozatokat 
elvárja; {Helyeslés) ha pedig netalán valamelyik 
képviselő valamely akadálynál fogva meg nem 
jelenhetnék , nyilatkozatát Írásban nyújtsa be. 
{Helyeslés.) 

E l n ö k : Talán legjobb volna, ha a nehéz
ség elhárítása végett a t. ház meghagyná az el
nöknek, hogy egyenkint szólítsa fel a képviselő 
urakat, adják be nyilatkozatukat a jövő ülésig. 
{Helyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : Ez által nem fogunk 
átesni azon nehézségen, melyet Mocsonyi képviselő
társunk említett föl. Ez nem személves kérdés: 
mert én ugy tudom, hogy Babes képviselő ur 
kész lemondani akármelyik pillanatban az egyik 
képviselői állásról; hanem az a kérdés, vajon ta
nácsos-e egy választó kerületet azon bizonytalan
ságban hagyni, melyben akkor fog maradni, ha 
nem tudja, hogy az összeírás érvényes-e vagy 
nem? {Ellenmondás a jobb oldalon.) E felett 
csak a ház által megválasztott bíróság fog ha
tározhatni. Kérdem tehát, nem volna-e tanácso
sabb, hogy ezen kérvény előbb a bíróság elé 
terjesztessék és ott határoztatnék el, vajon ala
pos-e vagy nem, és csak, miután ez megtörtént 
volna, szoríttatnék fel Babes képviselő ur a le
mondásra? Ismétlem, hogy itt nem személyes te
kintet forog fen, hanem elvi kérdés, és én azt 
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hiszem, hogy a t. ház ezen körülményt figye
lembe vehetné. 

P a c z o l a y J á n o s : T. képviselőház! En 
ugy hiszem, Babes képviselő ur, ki nincs jelen, 
senkit sem hatalmazott föl, hogy e tárgyban nyi
latkozzék, és igy Mocsonyi képviselő ur előadá
sát Babes képviselő ur nyilatkozatának nem 
tekinthetem. De különben sem történhetik az, hogy 
egy képviselő két kerületben igazoltassák, és 
hogy bíróság mondja ki az Ítéletet, vajon 
az ő választása alapos és a törvényeknek meg
felelő-e, vagy sem. Mintán a képviselő ur ellen 
kérvény van beadva, ezen választókerület kép
viseléséről lemondhat, annál inkább, miután mint 
egy másik kerület képviselője igazolva van, és 
igy ha uj választás történik, a választó-kerület 
semmi tekintetben sem lesz kitéve azon bizony
talanságnak, hogy az uj választás ellen is petitio 
fog benyujtatni, mert meglehet, hogy a petitio, 
me]y az összeírás ellen be van adva, inkább 
személyes tekintetekből eredt, mint a valódi ok
ból ; (Ellenmondás a bal oldalon) és e tekintetben 
azon alázatos véleményem van, hogy mielőtt a 
kérvény biróság elé utasittatik, Babes képviselő 
urnák ki kell nyilatkoztatnia, elfogadja-e azon 
kerület kép viselését, melyből kérvény nyújtatott 
be választása ellen? Ha egyébiránt a ház hatá
rozata többet nem mond ki, mint azt, hogy a 
képviselő urak részéről az egyik vagy másik ke
rületre vonatkozó lemondást elvárja, ismét ugy 
járhatunk, mint ina. Az pedig a ház méltóságával 
nem egyeztethető -meg, hogy a képviselő uraktól 
függjön a ház határozatát meg, vagy meg nem tar
tani. Nekem tehát az volna alázatos véleményem, 
hogy a határozathoz adassék az is, hogy ha az 
illető képviselő urak a legközelebbi ülésben sem 
mondanának le, akkor a ház fogja elhatározni, 
hogy melyik kerületet fogják képviselni. {Élénk 
ellenmondás a bal oldalon, derültség.) 

V u k o v i c s S e b ő : T. ház! Én meg va
gyok győződve, hogy ilyen, a szabadelvüségtől 
áthatott gyülekezet soha sem fog oly hamar szo
rító rendszabályokhoz, mint a minő az imént 
ajánltatott, nyúlni, és azért nem is tartok attól, 

gy az előttem szólott érdemes követ utolsó in
dítványa e háznál oly hamar pártolást nyerjen. 
Arra nézve nem akarok nyilatkozni, hogy ma 
vagy holnap vagy holnapután vagy rövid idő 
múlva mondjanak-e le a két kerületben megvá
lasztott képviselő urak. ámbár azt hiszem, a ház 
iránti tisztelet megkívánja, hogy akkor nyilatkoz
tassák ki lemondásukat, a mikorra a ház azt ki
tűzte. Megvallom, én nem is ezen okból szólal
tam fel, hanem csak az előttem szólott képviselő 
ur azon megjegyzésére, hogy egy követet két ke
rületben igazolni nem lehet, akarok észrevételt 
tenni. Képviselő ur ezen állítása nem áll és a 

tények által van megczáfolva. (Helyeslés.) A ház, 
vagyis az osztályok igazolták a kettős választá
sokat is jelesen én is szerencsés voltam oly hely
zetben lenni, hogy két választókerület megbízó 
levelét nyújtottam be, és az illető osztályok mind 
a két választást igazolták, kijelentvén, hogy kö
telességem az egyik választásról lemondani, a 
mit meg is tettem, mihelyest az illető osztály 
jelentése felolvastatott. Azon elv tehát, hogy ket
tős választást igazolni nem lehet, nem áll. {He
lyeslés.) 

M o c s o n y i S á n d o r : Bocsánatot kérek, 
hogy másodszor is felszólalok e tárgyban; azon
ban Paczolay képviselő ur azt monda, hogy én 
Babes képviselő ur nevében nyilatkoztam volna. 
Sem én nem mondtam, hogy az ő nevében 
nyilatkozom, sem nem nyilatkoztam nevében; ha
nem szükségesnek ós kötelességemnek tartottam 
az általam előadott körülményt előterjeszteni és 
arra a t. ház becses figyelmét felhívni. 

Z i c h y N á n d o r g r . : Én a fenforgó kér
désben semmiféle oly nehézséget nem látok, 
melynél fogva a biráló bizottságnak kellene el
döntenie azon kérdést, az összeírás helyesen tör
tént-evagy nem? mert nem hiszem annak szükségét, 
hogy a ház által alakított biróság az összeírá
sokra nézve valami eljárási módot és rendet szabjon 
meg. Az összeírás helyességének vagy nem he
lyességének eldöntésére nézve a törvény utat és 
módot szabott; ha pedig ez nem volna elegendő, 
még mindig marad mód és alkalom, hogy maga 
a ház bármi utón felszólittassék, hogy uj intéz
kedés lépjen életbe. A kérdés egyszerűen csak az, 
hogy a háznak a fölött kell őrködnie, hogy egy 
választó-kerület se maradjon a szükségen túl 
képviselő nélkül, és alkotmányos szempontból ez 
mindnyájunknak úgyszólván kötelessége, hazafiúi 
hivatása, a háznak pedig szoros hivatása. A 
körül tovább vizsgálódni, vajon mellékes körül
mények az intézkedés elhalasztását bírósági ítélet 
közbejöttéig szükségessé teszik-e vagy nem? an
nak nem látom szükségét. Ennek következtében 
én azt hiszem, a fejszóhtást oly formán lesz 
legczélszerübb elfogadni, a mint azt elnök ur 
javaslatba hozta. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha senkisem kíván többé a kér
déshez szólani, kimondhatom a ház határozatát, 
mely szerint megbízza az elnököt, szólítsa föl a 
két helyen megválasztottakat, jelentsék ki a leg
közelebbi ülésig, melyik választást fogadják el. 
Két helyen megválasztattak: Kossuth Lajos, ki
nek megbízó levelei azonban nem kerültek be, 
Madarász József, Ivánka Imre, Babes Vincze, 
Lónyay Menyhért, Vukovics Sebő és Ludvigh 
János, kik közül már a két utóbbi nyilatkozott. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T. ház! Méltóztassék megengedni, hogy 
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"bár az általam felhozandó tárgy nincs napirenden, 
a dolognak sürgős voltánál fogva a t. ház magas 
figyelmét egy tárgyra felhívjam. (Ralijuk!) 
Méltóztatik a t. ház emlékezni, hogy a Magyar-
és Horvátország közt kötött egyezmény alkal
mával törvényileg ki lett mondva, miszerint 
Fiume városa és kerülete a magyar sz. korona külön 
álló kerületet képezi, de ezen elvnek kivitele, 
Fiume városa és kerületének kormányzati és au
tonóm viszonyainak meghatározása küldöttsé
gekre bízatott, és pedig három küldöttségre, 
melyek egyike a magyar, másika a horvát or
szággyűlés, harmadika pedig Fiume városa által 
lett választandó. A küldöttségek meg is választ
tattak mind a három részről; azonban a magyar 
országgyűlésnek azon időszaka,, mely alatt az 
előbbi küldöttség meg választatott, megszűnvén, 
most azon kérdést vagyok bátor a tisztelt ház 
elé terjeszteni, szándékozik-e az előbbi küldött
ségnek tagjait helybenhagyni, vagy pedig egészen 
uj választást elrendelni 9 Az elobbeni küldöttség, 
a mint emlékezni méltőztatnak, országos küldött
ség volt és az alsóház részéről három tagból 
álit, t. i. Deák Ferencz, Csengery Antal, Hor
váth Lajos képviselőkből, a felsőház részéről gr. 
Mailáth Antal volt tagja. Ugyanennyi tag válasz
tatott a horvát országgyűlés és Fiume városa 
részéről is. Most tehát azon kérdést vagyok bá
tor a t. ház elé terjeszteni, miután két tagja 
ezen küldöttségnek jelenleg nern képviselő, mél
tóztassék a t. ház tetszése szerint a felett intéz
kedni, kivánatos-e ujabb választás, vagy pedig a 
múltkori választás tartassék fen? En véleményt e 
tekintetben nem mondhatok, hanem kérdést va-
gyök bátor a t ház elé terjeszteni. Méltóztassék 
iránta határozni. (Helyeslés a jobb oldalon. Felkiál
tások a bal oldalon: Napirendre!) 

G h y c z y K á l m á n : Én azt gondolom, 
nem lehet mást tenni ezen előterjesztés folytán, 
mint ezen kérdésnek tanácskozás alá vételére 
napi rendet kitűzni. Ez egyez meg egyedül a 
tanácskozási renddel, melyet a t. ház ily fontos 
tárgyakban követni szokott.- Méltóztassék tehát az 
elnök ur ezen tárgyat vagv a legközelebbi vagy 
vak mely későbbi ülésre napi rendre kitűzni. 
(Helyeslés.) • 

E l n ö k : A tárgy sürgősségénél fogva az talán 
a legközelebbi ülésre lenne kitűzendő ? (Helyeslés.) 

Ez alkalommal van szerencsém nekem né
hány beadott jegyzőkönyvet előterjeszteni, me
lyek előterjesztése, noha napirenden nincsenek, 
nem szenved halasztást. Szathmáry László Heves 
megye kápolnai kerülete képviselője, személyesen, 
Degenfeld Gusztáv gr., Szabolcs megye nagy-kállói 
kerülete képviselője , személyesen, Maler Miksa, 
horvát-szlavón képviselő személyesen,' Grujescu 
Lázár, Torontál megye bégas-zt.-lőrinczi kerü

letének képviselője, nem személyesen, mert aka
dályoztatva van némi hivatalos dolgai által, hanem 
Babes Vincze által nyújtotta be megbízó levelét. 
Ezek annak idejében sorshúzás utján majd kifog
nak a bíráló bizottságoknak adatni. (Felkiáltásolt: 
Az állandó igazolási bizottságnak!) Az én véle
ményem szintén az volt; hanem azon férfiak, a 
kik a házszabályok készítésénél munkálkodtak, 
azt mondják, hogy ez nem tartozik az állandó 
igazoló bizottság köréhez, mert annak semmi más 
dolga nincs, mint az előforduló változásokat 
helyre igazítani, halálozások és ilynemű esetek
ben intézkedni. Egyátalában a ház alakulása 
után a bíróságot illeti minden ilyen jegyzőkönyv
nek megvizsgálása. Fel fogom olvasni a házsza
bályok 75 §-át. Ez igy szól. (Olvassa:) „Olyan 
megbizó levelek, s az ezek érvénytelenítését sür-. 
gető kérvények , melyek a ház alakulása 
előtt a 11. és 17. §§-ok szerint osztályokhoz meg
vizsgálás végett nem utasíttathattak, valamint olya
nok is. melyek később időnkint nyújtatnak be, az 
ezek érvénytelenítését czélző kérvényekkel együtt 
az igazolási (Fölkiáltások: Tehát az igazolási 
bizottsághoz!) és bírálóbizottságok által, az or
szággyűlés egész folyama alatt ugyanazon fejezet 
szabályai szerint vizsgáltatnak meg és intéztetnek 
el." E szerint tehát az igazolási bizottsághoz 
fognak azok utasíttatni, melyek ellen nincs kér
vény beadva: a melyek ellen pedig van,azok a 
bíróságoknak sorshúzás utján kiadatnak. 

Ezenfelül vannak még, t. ház, bejelenteni 
valóim, mik szintén fontosak. Ilyen az állandó 
igazoló bizottság jelentése: méltóztassék azt fel
olvasni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a jelentést, mely szerint az állandó igazoló bizott
ság megalakult, elnöknek Fülepp Lipótot, jegyző
nek Antalfy Károlyt választván meg.) 

E l n ö k i Tudomásul vétetik. 
Következik a függő adósságok ellenőrzésére 

kiküldött országos bisottság jelentése. Ez bemu-
tattatik. E bizottságot törvény szerint minden 
országgyűlésen ujonan kell választani. E jelen
tés talán ki lenne nyomatandó *) és valamelyik 
ülés rendére kitűzendő. (Helyeslés.) 

A végből, t. ház , hogy a ház ügy
vitelének gépezete rendes eílenőrködés mellett 
működhessék és vezettethessék, szükséges nekünk 
intézkednünk a ház hivatalnokairól , kiknek 
most már sok dolguk lesz. Ezek a muít ország
gyűlésen a képviselőház által nem rendszeresit-
tettek. A Láz akkor azt határozta 333-ik ülé
sében 2972-ik sz. a.: „Azután tárgyalás alá vétet
vén a költségvetési bizottságnak a képviselőház 
hivatalnokainak állandósítása tárgyában beadott 

l) Lásd az Irományok 3-dik szániát. 
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jelentése, az e fölött lefolyt tanácskozás berekesz
tése után tett indítvány folytán elhatároztatott, 
hogy a ház tisztviselőinek e's szolgáinak állandó 
szervezésébe ezúttal nem bocsátkozik, ennek esz
közlését a jövő törvényhozásnak tartván főn." 
Ez halasztást nem szenvedő delog, mert ezen 
tisztviselők végkép kinevezve nincsenek. Én tehát 
bátor vagyok javasolni, hogy ezen tárgyat a t. 
ház fölvenni méltóztassék és akár a gazdasági 
bizottságot, miután ez gazdasági tárgy is, akár 
az elnököt, jegyzőket, és háznagyot méltóztassék 
megbízni, hogy ez iránt a legközelebbi ülésben 
adnák be véleményes jelentősöket, hogy a ház e 
tárgy fölött határozhatván, az elnök a kiszabott 
korlátok közt a végleges kinevezést megtehesse. 
[Helyeslés. Felkiáltások: A gazdasági bizottság!) 
Tehát a gazdasági bizottság megbizatik, hogy e 
tárgyát legközelebbi ülésében vegye tanácsko
zás alá és terjeszszen a ház elé javaslatot. 

A másik tárgy, mely szintén nagyfontosságá, 
az, hogy a ház a gyorsirodát a múlt országgyű
lésen végleg szervezte, a gyorsírok tehát állandó 
kinevezett tisztviselők, Ezek, különösen tekin
tettel a naplóuak gyors kiadhatása végett, vannak 
szervezve. Ennek azon üdvös hatása lesz, hogy 
reménylem, miszerint ezután 8 nap alatt meg 
fogja a t. ház kapni a naplót, nem úgy, mint 
eddig, hetek múlva. (Még most sincs meg!) Ha
nem van e dolognak más, rósz oldala is : az, 
hogy el lévén foglalva a gyorsiroda, magán szer
ződésekből folyó kötelességeket nem válalhat el 
ezentúl a hírlapoknál s nem eszközölhet gyors 
közléseket. Már pedig, azt hiszem, a t. ház áta-
lános kívánsága, hogy a nyilvánosság e rész
ben is föntartassék, sőt terjesztessék. Tehát 
szükséges volna ez iránt ujabban intézkedni. Bá
tor vagyok ajánlani tehát, méltóztassék a ház el
nökét és jegyzői karát megbízni, hogy értekez
vén a gyorsírókkal, és talán érintkezésbe tévén 
magokat a hirlapszerkesztőkkel is, ez iránt valami 
praktikus módot gondoljanak ki, mit a ház elé 
terjesztvén, a t. ház a fölött határozzon. (Ata-
lános helyeslés.) 

I r á n y i D á n i e l : Ugyanez indítványt 
akartam tenni, és tökéletesen hozzájárulok elnök 
ur kijelentéséhez. 

E l n ö k : Méltóztatnak ezt határozattá emel
ni? (Helyeslés.) 

Ezúttal több tárgy napi rendre kitűzve nincs; 
ezeket is csak a sürgősség miatt voltam bátor 
kivételesen előadni. 

Még csak egy kérésem van: Klapka kép
viselő ur 3 heti szabadságot kér, sürgős családi 
viszonyok miatt külföldre kellvén mennie. (Meg
adatik.) 

S z o n t a g h P á l (csanádi): A házszabá
lyok valamelyik §-a azt rendeli, hogy a ház 
megalakulása után sorsolás útján ismét kilencz 
osztályra osztassék föl. Miután most még elég 
időnk van, jö volna ezen igen-igen kelletlen mun
kán túl esnünk, miután elnök úr kijelentése sze
rint napirenden úgy sincsen több tárgy. 

E l n ö k : Magam is igen szeretném azt, ha 
elő volnánk rá készülve; de úgy tudom, hogy a 
nevek még nincsenek czédulára fölírva. Azt 
gondoltuk, tovább fognak tartani a mai teendők. 

Ha tehát méltóztatnak megengedni, a legköze
lebbi ülés napirendje iránt intézkedhetnénk. A 
legközelebbi ülés, miután holnap ünnep lesz, 
Krisztus menybe menetelének ünnepe, mely a ke-
resztyénségnek átalános ünnepe, holnapután d. e. 
10 órakor lesz s akkor napirenden lesz : a ki
lencz osztály kisorsolása és elnöki jelentés a 
mostani szavazatokról; ezek után pedig, ha elké
szülhetünk, mivel nagyon sürgető, az intézkedés, 
hogy a házban történtek minél előbb a nyil
vánosság elé kerüljenek; végre . . . (Közbeszólás: A 
fiumei küldöttség!) A mi a fiumei kérdést illeti, 
erre nézve majd elhatározzuk, hogy uj választás 
legyen-e, vagy nem ? (Közbeszólás: Hát a kettős 
választásoké) A kettős választásokra nézve a kép
viselő uraknak okvetlenül nyilatkozniuk kell a 
legközelebbi napok alatt, vagy személyesen, vagy 
írásban. 

Egyéb tárgy nem lévén, az ülést feloszlatom. 
Az ülés végződik d. u. 1 órakor. 

KÉPV. H. NAPLÓ. i&S-I.I. 6 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Melas Vilmos megbizó-levele s kérvények bemutatása. Ivánka Imre és Lónyay Menyhért 
kielégitó'leg, Babes Vincze kitérőleg, Madarász József pedig épen nem nyilatkozván kettős megválasztatásuk iránt, 
a két utóbbi felhivatik, hogy a legközelebbi ülésben nyilatkozzanak, melyik választást fogadják el, különben a 
ház fogja eldönteni. A trónbeszéd iránti intézkedés napirendre tűzetik. A tegnapi szavazások eredménye kihirdette
tik. A biráló-bizottságok tagjai, kettő kivételével, leteszik az esküt. A kifogásos választások a bíráló-bizottságoknak 
kiadatnak. A fiume-ügyi országos bizottság teljes megujitása clhatároztatik, s rá a szavazás azonnal megtörténik. 
A hírlapi közlések iránt javaslat tétetik. Ónossy Mátyás biráló bizottsági tag utólag fölesküszik. A tanácskozási 
osztályok megalakittatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Gorove István, 
Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre 
gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órák •or. 

E l n ö k ; Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit pedig Mihályi 
Péter jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 

a május 5-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 
. E l n ö k ; Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 

hitelesítve van. 
N e h r e b e c z k y S á n d o r : T. ház! Ha 

jól emlékszem, a t. háznak egy határozata nem 
egészen hiven van íölvéve a jegyzőkönyvbe. 
Mindenek előtt azt hiszem, t. ház, hogy a kép
viselőválasztások megbirálásánál és igazolásánál 
a t. ház egyenlő és egyöntetű eljárást akar kö
vetni azon képviselőkre nézve, kiknek választási 
jegyzőkönyvei a ház alakulása után érkeztek be, 
és azokéra nézve, kiknek megbízó levelei a ház 
alakulása előtt vizsgáltattak és igazoltattak. Ezt 
rendeli a 47-ik §. A múlt ülés végeztével a ház 
t. elnöke előterjesztvén azon képviselők megbízd 
leveleit és a választások ellen beérkezett kérvé
nyeket, mely kérvények a ház alakulása után 
nyújtattak be , először azon határozatot mondta 
ki, ha jől emlékezem, hogy valamennyi a biráló 

bizottságokhoz fog utasíttatni. Ekkor fölszólalás 
történt, minek következtében az elnök úr kijelen
tette, hogy azon megbízó levelek, melyek ellen 
nincs kérvény beadva, az állandó igazoló bizott
ságnak fognak átadatni, azokat pedig, melyek 

| ellen kérvény van beadva, utasitsa a ház a bi-
| ráló bizottságokhoz. Ez ellen is fölszólalás tör

tént, és én azt hiszem, hogy egészen méltán és 
alaposan, mert meggyőződésem szerint a 47-ik 
§-nak az az értelme, hogy mind azon megbizó 
levelek, melyek a ház alakulása után adattak be, 
akár van ellenők petitio, akár nincs, az állandó 
igazoló bizottsághoz utasitandők, és ez megtévén 
a ház előtt jelentését, megkülönbözteti azokat, 
melyek kifogástalanok a kifogásosaktól, és véle
ményt ad ez utóbbiak iránt. Mert itt lényeges 
különbség keletkezik, a mennyiben véleményt 
fog adni az igazoló bizottság azoknak választása 
iránt, kik választási jogaikat mind addig nem 
fogják gyakorolni, mig a biráld bizottságok nem 
Ítélnek. Ezért hiszem, hogy minden mandátum 
és kérvény először az állandó igazoló bizottság
hoz teendő át, mely arról jelentést teend a ház
nak. Ez értelemben kérem tehát a jegyzőköny
vet módosíttatni. 

E l n ö k : T. ház! A t. képviselő ur idézete 
nem egészen helyes, mert a 47. §-ban szó sin
csen a mondottakról; hanem talán a 75-iket kí
vánta mondani ? 

Nehrebeczky S á n d o r : Azt! 
E l n ö k ; A 75-iket pedig úgy méltóztatott 

tegnapelőtt a t. ház magyarázni, hogy a kifő-
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gástalan jegyzőkönyvek az igazold bizottsághoz, 
azok pedig, melyek ellen kérvény van beadva, 
a bíróságokhoz utasitandók. Én^ legalább igy fog
tam föl a ház véleményét: (Átalános helyeslés) 
Tehát marad a határozat. 

A beérkezett irományokat, lesz ezennel sze
rencsém bejelenteni. 

Bemutatom először is Melas Vilmos Kőha
lom széken megválasztott képviselő eredeti meg
bízó levelét. Ez már a korelnök ur által mutatta
tott be ugyan, azonban akkor a jegyzőkönyvbe 
tévedésből föl nem vétetvén, e hibát most kell 
pótlólag kijavitani, mivel különben e megbízó le
velet jegyzékbe venni nem lehetne. « 

Továbbá Torontál megye bega -szentgyörgyi 
választókerületének több választója Gruescu Lázár 
országos képviselőül lett választásának a megirt 
indokokból, és a mennyiben azok elégségesek nem 
volnának, elrendelendő további vizsgálat folytán le
endő megsemmisítését kéri. A kérvény az illető 
kellékekkel fel lévén ruházva, a biráló bizottsá
gokhoz fog áttétetni. 

Pest sz. kir. város közönsége a város éven-
kinti rendőri költségeinek az állampénztárból le
endő állandó fedezését törvényhozásilag megálla-
pittatni kéri. {Felkiáltások; A kérvényi bizottsághoz!) 
Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 

Wenckheim Béla b., belügyminiszter úr, a m. 
országgyűlési képviselőházi 1867. és 68-ik évi 
pénztári számadásokról a számvizsgáló bizottság 
által hozzá fölterjesztett vizsgálati jelentést, to
vábbá a ház tiszti személyzetének a fentebbi bi
zottság sérelmes eljárása ellen orvoslást kérő fo
lyamodását a ház elé terjeszti. Áttétetik a gazda
sági bizottsághoz. 

A belügyminisztérium átteszi Molnár Lajos 
volt honvédtisztnek hozzá utasított folyamodását, 
melyben magát a házfelügyelői állomásra kéri ki
neveztetni. Ezen kérvény talán az elnökségnek 
volna kiadandó. (Helyeslés.) 

Egyéb irományok hozzám nem érkeztek. 
V á r a d y G á b o r : T. ház! Lengyelor

szági Marcinkievicz Antal, volt honvédfőhadnagy, 
miután 14 évi fogság után, melyet Szibériában 
töltött, haza szabadult, bead egy folyamod
ványt, honpolgári jog elnyerése iránt. E folya
modványnak a t. ház elé terjesztése vé
gett hozzám fordult. A házszabályok ér
telmében kötelességemet teljesítem, midőn ezt a 
t. háznak benyújtom. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
I v á n k a I m r e ; A múlt napokban, a mint 

a hirlap okból olvastam, azoknak nyilatkozata, kik 
két kerületben voltak szerencsések megválasztat
ni, már elég sürgősen kívántatott, és igy nem 
mulasztom el, hogy ezen kötelességnek megfe
leljek, s egyszersmind elmondjam, miért mulasz

tottam el ezt eddig. (Halljuk!) Ha hétfőn tárta 
tott volna ülés, mindenesetre már kötelességem
nek tartottam volna, a ház határozatát tisztelet
ben tartva, valamelyik választó kerületről lemon
dani ; de hátráltatva voltam ebben egyrészt azon 
körülmény által, hogy az ünnepek miatt a ház 
üléseit felfüggesztette, és másrészt az által, hogy 
a tápéi választó kerületben oly eset adta elő 
magát, mely az én meggyőződésem szerint szük
ségességét vonta maga után annak, hogy leutaz
zam és személyesen szóljak azon t. választókkal, 
kik engem bizalmukkal szerencséltettek. Ezen 
eset ugyanis az volt, hogy egy választó igen cse
kély oknál fogva fogságba ejtetett és több héten 
át vizsgálat nélkül a megyeházban tartatik. {Nyug
talanság a jobb oldalon*) Szükségesnek láttam 
tehát lemenni és a választókat megnyugtatni. 
Van szerencsém tehát ezennel kijelenteni, hogy 
a fülöpszállási kerület képviselésénél fogok meg
maradni és a tápéiról lemondok. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Napirend szerint is ez a tárgy 
következett volna. Bemutatom a leinondódevele-
ket. Első sorban itt van Lónyay Menyhért kép
viselő ur levele. Jegyző ur fel fogja olvasni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
•Lónyay Menyhért levelét: „Méltóságos elnök 
ur! A képviselőháznak tegnapi ülésében a 
két kerületben megválasztott képviselők iránt 
hozott határozata folytán hozzám intézett nagy
becsű felhívására sietek méltóságodnak válaszol
ni, hogy én még az országgyűlés megnyitása 
előtt magamat a pozsonyi választás elfogadására 
elhatározván, erről, a beregszászi választó kerület 
bizalmát megköszönve, az ottani központi vá
lasztmány elnökét azonnal értesítettem, minek 
folytán ezen kerületben az uj választás már f. 
hó l l - én meg fog tartatni. Feljogosítva éreztem 
magamat ezt tehetni, hogy a beregszászi válasz
tó kerület már az országgyűlés kezdetén képvi
selve lehessen, és mert ezen eljárás mellett szól 
az előbbi gyakorlat i s : ugyanis az 1861-ki or
szággyűlési választásoknál hasonlókép két kerü
let, úgymint a beregszászi és a békésvárosi tisz
telt meg egyhangú bizalmával, és én az ország
gyűlés összejövetele előtt megköszönvén a békési 
választók bizalmát, egy választási jegyzőkönyvet, 
a beregszászit, nyújtottam be a tisztelt képvise
lőháznak, Békés pedig idő közben más képviselőt 
választott. Ezeknél fogva annyival kevésbbé tar
tozhatom azon képviselők közé, kikre a háznak 
említett határozata vonatkozik, miután csak a 
Pozsony sz. kir. város második választó kerülete 
választási jegyzőkönyvét nyujtám be s mint ezen 
választókerület képviselője igazoltattam. Fogadja 
méltóságod" stb. 

E l n ö k : Lónyay Menyhért képviselő ur 
tehát tulajdonkép nem is tartozik azok sorába, 
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a kik nyilatkozatra fel voltak szőlitandók, 
miután csak egy jegyzőkönyvet adott be. (Fel
kiáltások: így kellett volna a többinek is tenni!) 

Hátra van még Madarász József és Babes 
Vincze urak lemondása. Madarász József ur sem 
választ nem adott, sem jelen nincs; Babes képvi
selő ur részéről pedig e pillanatban kaptam e 
nyilatkozatot, melyet a jegyző ur fel fog olvasni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
Babes Vincze nyilatkozatát): ..Ti-ztelt képviselő
ház! A t. elnökség által velem közölt, kettős 
megválasztásomra vonatkozó tegnapelőtti hatá
rozatára bátorkodom ezennel nyilatkozni. Noha 
én mindkét választási könyvemet azért ter
jesztettem be a t. háznak, hogy mindkettő 
szabály szerint igazoltassék, hogy akkép azután 
teljes szabadsággal elhatározhassam magamat egyik 
vagy másik választás elfogadására, s noha meg
győződésem szerint jogom lenne mindkettőnek 
igazolását bevárni: mégis hódolatból a t. ház 
határozata előtt, jogomra nem is hivatkoztam 
volna, ha jelen esetben a torontálmegyei nagy
szentmiklós-kerületi választók iránti kötelességem 
a szabad elhatározást lehetetlenné nem ten
né. Ugyanis miután az ezen kerületbeli válasz
tás számos elíenpárti választók részéről kérvcny-
nyel megtámadtatott, s miután ezen kérvény ér
vei nem a választási tény, hanem a választók 
összeírása ellen vannak intézve, melyet a kér
vényezők meggyőződésök szerint semmisnek 
mondanak, választóim pedig a választást védeni 
óhajtják, s erre nézve, mint értesültem, a szüksé
ges intézkedést már meg is tették: ha én most a 
bíráló bizottság Ítélete előtt ezen választásomról 
lemondanék, az uj választásnak a vitás, sőt az 
egyik fél meggyőződése szerint semmis alapon 
kellene történnie, minek következése egy harma
dik választás s igy a kerületnek még sokkal 
hosszabb ideig képviseíetlensége lehetne; miért is 
mindkét fél, az egyik kérvénye, a másik elhatá
rozott védelme által a kérvény érveit ezúttal tisz
tába hozatni óhajtván, nekem ezen jogosult óhaj
tást tisztelni kötelességem, s ugyanazért ezen 
kerületi megválasztatásomról ez idő szerint le
mondanom lehetetlen. Annál kevésbbé pe
dig lehetséges ily körülmények között lemondá
som a másik t. ez. krassómegyei szászkakerü-
leti megválasztatásomról, mit talán indokolnom is 
felesleges. Reménylem annáifogva, hogy a t. ház 
ezen nem is tőlem függő tény-körülményeket 
méltányolni s végleges elhatározásomat most, 
midőn az a kerület s különösen választóim érde
kének sérelme nélkül lehetetlen, sürgetni nem 
fogja. Mély tisztelettel" stb. 

E l n ö k : Méltóztassanak e nyilatkozathoz 
hozzá szólni. 

Z s e d é n y i E d e : T. ház! A választási 

törvények 6-ik §-a ekkép szól: „Minden egyes kö
vet választása végett egy külön választókerületnek 
kell alakíttatni és mindegyik választó kerület 
országgyűlési képviselőt választ;" és igy két vá
lasztó kerületnek képviselője egy követ nem lehet. 
Ennek folytán a t. ház csak törvényes kötelessé
gét teljesité akkor, mikor azon képviselőket, kik 
két kerületben választattak meg, akaratjuk bejelen
tésére utasította, a két választó kerület közül me
lyiketakarják képviselni. Miután ezen határozatnak 
hódolva, már négy, tulajdonképen három képvi
selő eleget tett, a mennyiben Pozsony város kép
viselője hibásan soroztatott azon kettős választá
sok közé: már most csak két képviselő ur van 
még hátra: az egyik Babes Vincze ur, kinek nyi
latkozatát most hallottuk; a másik pedig Mada
rász József ur, ki most sincs jelen az országos 
ülésben, és igy nem hódolva a képviselőház ha
tározatának, továbbra is —nem tudom, mily előjog
nál fogva — két választó kerületet kivan a tör
vény világos rendelete ellen képviselni, és igy egy 
kerületet országgyűlési szavazati jogától akarna 
megfosztani. Miután pedig a ház a törvényeknek 
országos őre levén, a törvénynek megsértését 
sehol, legkevesbbé pedig saját kebelében, el nem 
nézheti, legszentebb kötelessége teljesitósét mu
lasztaná el akkor, ha az illető választó kerületet 
törvény adta képviseleti jogának gyakorlatába 
azonnal visszahelyezni nem sietne. Miután a ház
szabályok 148-ik §-a szerint : „határozatai ellen 
a ház semmiféle óvást vagy ellenmondást el nem 
fogad,u és azon tag ellen, ki ellenszegülését 
folytatja, joga szerint intézkedik ; jelenleg pedig 
se törvény, se a házszabályok az ily ellenszegü
lés megtorlásának módjáról nem rendelkeznek: 
ennélfogva ennek meghatározása szükségképen 
az előkerülő esetekben a t. ház teljhatalmának 
tartatott fen. Én tehát ezennel felszólítom a t. 
házat (Halljuk!), hogy ezen két képviselőtársunk
nak három napi időt határozni méltóztassék, mely 
alatt akaratukat jelentsék be, melyik választóke
rületet akarják képviselni; ha pedig azt ezen idő 
alatt teljesíteni elmulasztanák, jelentse ki a ház, 
hogy a kedden tartandó országos ülésben (Fel-
Máltások: Hétfőn!) maga fogja kijelölni azon vá
lasztó kerületet, melyet a ház elnöke az illető 
központi bizottság utján uj választás eszközlésére 
fel fog szólítani. Azt gondolom, csak ez által fogja 
a ház méltóságát és a törvény szentségét fentar-
tani. [Helyeslés jobb felől.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Ha az előttem 
szólott tisztelt képviselő ur azon tárgyra szorít
kozott volna, a mely most a ház tárgyalása alatt 
van, t. i. Babes Vincze képviselő urnák nyilat
kozatára, nem találtam volna szükségesnek fel
szólalni ; hanem ő egy másik képviselő társunk, t. 
i. Madarász József esetét is felemiitette. Én pedig 
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ngy tudom, hogy Madarász József hétfőn az el
nöki hivatalban Gajzágó Salamon alelnöktől en
gedélyt kért a távozásra jövő hétfőig, és ezen alka
lommal kijelentette azt is, hogy visszaérkezvén a 
jövő hétfőn, be fogja adni abbeli nyilatkozatát, 
hogy melyik választó kerületet kivánja képvi
selni a házban. Ha jdl vagyok értesülve, ő egy
szersmind megkérte az alelnök urat, hogy ezen 
utőbbi nyilatkozatát a ház előtt is kijelentse. Én 
legalább ugy vagyok értesülve: hiányosan-e vagy 
nem? azt nem tudom; felkérem tehát a tisztelt 
alelnök urat, a ki úgyis jelen van az ülésben, 
méltóztassék ez iránt a ház előtt felvilágosítást 
adni. Ha a dolog ugy áll, a mint én tudom, ugy 
hiszem, hogy azon nagyszerű rendszabályok, me
lyeket Zsedényi képviselő ur szükségesnek látott, 
(Derültség a bal oldalon) talán magoktól elesnek. 
(Bal felől helyeslés, jobb felől felkiáltások: Nem es
nek el!) 

G a j z á g ó S a l a m o n : T. ház! Kötelessé
gemnek tartom Madarász József képviselő urnák 
előttem tett nyilatkozatára nézve a t. háznak a 
következő felvilágosítást adni. (Halljuk*!) Igaz, 
hogy Madarász József képviselő ur hétfőn meg
jelent az elnöki szobában és az elnök távolléte 
miatt előttem jelentette ki azon szándékát, mi
szerint ő három-négy napra eltávozni szükségét 
látja. Én természetesen ez ellen kifogást nem te
hettem, annál kevésbbé, mert csak három négy na
pot mondott a képviselő ur. Eg}^ébiránt Simonyi 
Ernő képviselő ur azon észrevételére, hogy Ma
darász József ur valami egyebet is nyilvánított 
volna előttem, akár lemondási szándékát, akár 
más körülményt illetőleg, én azon tiszteletteljes 
válaszomat adom, miszerint a t. képviselő ur erre 
vonatkozólag egy hangot sem szólt. (Derültség 
a jobb oldalon.) 

S i m o n y i E r n ő : Bizonyos, hogy Mada
rász József távollétében nem tudhatta a háznak 
tegnapelőtt hozott határozatát; annálfogva részé
ről nem a ház határozata iránti tiszteletlenség, 
hanem annak nem tudása forog fen. 

Z s e d é n y i E d e : Azt hiszem, ha a neve
zett képviselő ur hétfőn nyilatkozni fog, ugy is 
elfogadja a ház nyilatkozatát. 

E l n ö k : Méltóztatnak a Zsedényi képviselő 
ur által tett indítványt elfogadni? (Elfogadjuk!) 
Határozatilag kimondatik tehát mind a két kép
viselő úrra nézve, hogy hétfőig nyilatkozzanak, 
különben a ház fogja meghatározni, melyik vá
lasztó kerületet képviseljék. -

Azon választó kerületekre nézve, a melyekre 
vonatkozólag épen most lemondások történtek, az 
elnökség részéről intézkedés fog tétetni, hogy ott 
a választások minél előbb eszközöltessenek. 

Bezerédj László képviselő ur kivan szólam. 
B e z e r é d j L á s z l ó : T. -ház! Már két 

! hete, hogy a legmagasabb trónbeszéd által az or
szággyűlés megnyittatott, és innen-onnan már egy 
hete, hogy a ház megalakult. Én ugy hiszem, 
bokros teendőink megkezdése szintén nem engedi, 
hogy a legmagasabb trónbeszéd tárgyalása to
vábbra halasztassék : mert az eddigi szokás és 
a parlamenti gyakorlat szerint is a legmagasabb 
trónbeszédre adandó válasznak kell minden mun
kálkodásainkat megelőznie. Bátor vagyok tehát a 
t. ház figyelmét e tekintetben felhívni, és aláza
tosan indítványozni, méltóztassanak a holnapi ülés 
napirendére kitűzni a trónbeszéd tárgyalása iránti 
intézkedéseknek megkezdését. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A trónbeszéd tárgyalása iránti 
intézkedés tehát a holnapi "ülés napirendjére tű
zetik ki. 

A tegnapi szavazások eredménye fog kihir
dettetni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő {olvassa 
a kilencz bíráló bizottságra történt szavazás ered
ményét.) Megválasztattak a biráló bizottságokba: 

I. Bezerédj László, Jurka Vazul, Muzslay 
Sándor, Nagy Sámuel, Ormós Sándor, Podma
niczky Frigyes b., Török Sándor (gömöri). 

II . Filippovics Simon, Máriássy Béla, Jan
kovics Antal, Petrovay Ákos1 Rudics József b., 
Simay Gergely, Vay Béla báró. 

III. Dapsy Vilmos, Kazinczy István, Klobu-
siczky Ágoston, Perényi Zsigmond báró, Prdnay 
József, Rudnay István, Wáehter Frigyes. 

IV. Berzeviczy Tivadar, Huszár István, 
Ivánka Imre, Kemény Gábor báró, Kugler Ist
ván, Ocskay Rudolf, Röth László. 

V. Bethlen János gróf, Csernovics Péter, 
Horváth Péter, Kvassay László, Kuba János, 
Tury Sámuel, id. Zichy József gróf. 

VI. Binder Mihály. Horváth Döme, Justh 
József, Luksics Bódog, Plachy Lajos, Ugrón 
Lázár, Urbanovszky Ernő. 

VII. Berényi Ferencz gróf, Ernuszt Kelemen, 
Kiss Lajos, Paczolay János, Radó Kálmán, Sem
sey Albert, Török Dániel. 

VIII. Betegh Kelemen, Ivánka Zsigmond, 
Latinak Rudolf, Olgyay Zsigmond, Ónossy Má
tyás, Pap Lajos, Zichy Viktor gróf. 

IX. Bánó József, Ivacskovics György, Ket
helyi József, Mocsonyi Antal, Szontagh Pál (gö
möri), Tomasics József, Wahrmann Mór. 

E l n ö k : Ezek tehát a biráló bizottságok 
tagjai. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (ol
vassa a, naplóbiráló bizottságra történt szavazások 
eredményét.) 

Megválasztattak: Anker Hugó, Beliczey Ist
ván, Bömches Gyula, Gábriel István. Nedeczky 
István, Nehrebeczky Sándor, Nicolics Sándor, 

I Liudner Gusztáv, Pap József, Pejacsevics Nán-
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dor gr., Pétery Károly, Patrubány Gergely, 
Prileszky Tádé, Semsey Pál, Szeniczey Ödön, 
Szilvay Károly, Szirm&y Ödön, Szirmay Ferencz 
gr., Szilády Áron, Somossy Ignácz, Turcsányi 
Ede, Zalay István. 

E l n ö k : Most következnek a gazdasági 
bizottság tagjai. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a gazdasági bizottságra történt szavazás eredmé
nyét): Aczél Péter, Kemény István b., Molnár Pál, 
Simonyi Lajos b., Paczolay János, Jancsó István. 

E l n ö k ; A kérvényi bizottság tagjai kö
vetkeznek. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (ol
vassa a kérvényt bizottságra történt szavazás 
eredményét): Barcsay Ákos, Bay Ferencz, Bogyó 
Sándor, Brezovay László, Dienes József, Fabri
tius Károly, Halmosy Endre, Hajdú Ignácz, 
Janicsáry Sándor, Jurkovics János, Justh Kál
mán, Eszterházy Pál herczeg, Petry Ádám, Lá
zár Dénes, Ürményi Miksa. 

E l n ö k : A mennyiben a megválasztott bí
rák talán mindannyian nem volnának jelen, a 
felesketést talán holnapra lehetne kitűzni. (Fel
kiáltások: Ma!) Ha méltóztatnak kivánni, hogy 
ma történjék a felesketés, méltóztassanak a meg
választott tagok az elnöki szék elé lépni. Jegyző 
ur fel fogja olvasni a neveket. 

P a c z o l a y J á n o s : Mielőtt az eskü leté
tetnék, a házszabályok értelmében mindenekelőtt 
az erre vonatkozó szakaszok lesznek felolvasan-
dók. Kérem a házszabályok megtartását és az 
erre vonatkozó szakaszok felolvasását. 

E l n ö k : A t. képviselő urnák nincs igaza. 
A házszabályok 43-dik §-a igy szól: ,, A jelen 
szabályoknak a 31-dik §-tól a 42-dik §-ig be
zárólag terjedő szakaszai azon ülésben, melyben 
a biráló bizottságok tagjai feleskettetnek, nyilvá
nosan felolvasandók." Ez a 43-dik %. Az pedig, 
hogy esküt tegvenek le, a 29-dik §-ban monda
tik. (Helyeslés.) Méltóztassék a jegyző ur a bi
ráló bizottságok tagjainak neveit felolvasni. 

S z i l á g y i L a j o s : T. ház! A házszabá
lyok 29-ik szakasza a megválasztott biráló bi-
sottságok tagjait emliti; miután pedig ugyanezen 
házszabályoknak 47-dik §-a ezeket mondja: 
„Ha akár az igazolási, akár a biráló bizottsá
gok valamely tagja a 29-dik §-ban foglalt es
künek letételére" s tb . :e szavakból azt következ
tetem, hogy az igazoló bizottság tagjai is az es
kületételre köteleztessenek. Ezen véleményt bá
tor vagyok annyival is inkább felemliteni, mi
vel az állandó igazoló bizottság tagjai birói func-
tiókat gyakorolnak, a mennyiben a biráló bizott
ságok tagjai ellen netalán bejövő kifogások ellen 
ők ítélnek mint birák. 

E l n ö k : Az idézett 47-dik §. világosan 
csak a biráló bizottságokról szól. 

S z i l á g y i L a j o s : A kezemben levő pél
dányban ezek mondatnak: „Ha akár az igazo
lási, akár a biráló bizottságoknak/' stb. 

J u s t h J ó z s e f : Roszul van nyomtatva, 
mert itt vannak az eredeti szabályok, melyeknek 
47-dik §-a igy szól: „Ha a biráló bizott
ságoknak valamelyik tagja." Tehát egyenesen ki 
van mondva, hogy csak a biráló bizottságok tag
jai tesznek esküt. 

E l n ö k : Még egyszer kérem, ha a t. ház 
kivánja, hogy a mai ülésben történjék meg a 
megesketés: fogjunk hozzá! (Fölkiáltások: Ma! 
mások!: Holnap) A felkiáltások kölönbözők. Mél
tóztassanak tehát azok, kik kivánják, hogy a fel
esketés ma történjék meg, felállni. (Megtörténik.) 
A többség a mellett van, hogy ma tegyék le az 
esküt. Kérek tehát csendet. Jegyző ur fel fogja 
olvasni a neveket. Kérem a biráló bizottságok 
tagjait, szíveskedjenek az elnökség elé jönni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a biráló bizottságok tagjainak neveit, kik — Hu
szár István és Ónossy Mátyás kivételével — a 
terem közepére, az elnökség elé járulnak. Azután 
olvassa a házszabályok 29-dik szakaszában fog
lalt eskümintát, melyet a biráló bizottságok tagjai 
utána mondanak, mit a ház fölállva hallgat 
meg.) 

E l n ö k : A házszabályoknak 30-dik szaka
sza rendeli: (Halljuk!) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (felol
vassa a 30-ik §-t.). 

E l n ö k : Jelentem a t. háznak, hogy eddig 
összesen 50 képviselő megválasztatása ellen ada
tott be kérvény. Azon öt választási jegyzőkönyvre 
nézve, melyeket az osztályok kifogás alá vettek, 
a szabály rendeli, hogy azok ugyan ugy tekin
tessenek, mint azon megbízó levelek, melyek el
len kérvény adatott be. Van tehát felosztandó 
a bíráskodó bizottságok közt 55 választási jegyző
könyv, t. i. 50 olyan, melyek ellen kérvény ada
tott be, és öt olyan, melyek nem tartattak az 
osztályok által kifogástalanoknak. Tehát a kilencz 
bizottság közt ekként történhetik a felosztás: 
(Halljuk!) az első biráló bizottsághoz sorolandó 
hét, a többibe pedig hat-hat, mi összesen 55-öt 
tesz. Lesz szerencsém tehát ezen urnába ezen 55 
papírszeletet betenni: méltóztatnak-e parancsolni, 
hogy előbb felolvassam ? (Majd ha kihúzza! Va
laki: Ötször kilenczt 45! Egy másik: Hatszor 
kilencz: 54! Derültség.) Az első osztályba jön 7, 
a többi nyolczba 6 ; 6-szor 8 = 4 8 ; 48 meg 
7—55. (Derültség.) A következő névjegyzéket 
fogom az urnába vetni: Rákóczy János, Pulszky 
Ferencz, Dőry János, Csörghe László, Széky 
Péter, Pethes József, Huszár Imre, Babes Vin-
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cze, Somossy Ignácz, Csiky Sándor, Erkövy 
Adolf, Szeniczey Ödön, Zlinszky György, Esz
terházy Pál gr., Ciotta János, Miletics Szvetozár, 
Krajcsik János,, Pásztélyi János (marmarosi), Rá
day László gr., Wodianer Albert b., Keménfy Já
nos, Kézsmárky József, Németh Albert, Drágfy 
Sándor, Kautz Gyula, Wodianer Béla, Eöry Sán
dor, Szögyény László, Jókai Mór, Patrubány 
Gergely, Dániel Márton, Oláh Miklós, Jankovics 
Miklós, Zichy Nándor gr., Tóth Kálmán, Gál 
Endre, Halász Boldizsár, Várady János, Kegle
vich Béla gr., Dobsa Lajos, Pilisy Lajos, Theil 
István, Kollár Antal, Buttler Sándor gr., Fehe'r 
Miklós, Degenfeld Béla gr., Klapka György, Justh 
Kálmán, Horváth János, Papp Zsigmond, Mocsáry 
Lajos, Rimanóczy Ferencz, Török Sándor (sop
roni), Berecz Ferencz. {Egyenkint beteszi az elso
rolt neveket,) 

Még egy kérdés áll elő. Gruescu képviselő 
beadta megbízó levelét, mit tegnap jelentettem be 
a t. háznak, és ma jött ellene kérvény. Tegnap 
az határoztatott el, adassék ki az igazoló bizott
ságnak, hogy mondjon véleményt, vajon rendben 
van-e a jegyzőkönyv ? ma meg kérvény jött ellene. 
Nézetem szerint meg kellene előbb hallgatni az ál
landó igazoló bizottságot a jegyzőkönyv kifogás
talansága iránt, mert ezen esetben egészen más 
kategóriába esik. Különben nagy injuria történ
hetnék az illető képviselőn: mert ha jegyzőkönyve 
rendben van vezetve, akkor a szabályok értelmé
ben minden szavazásban részt vehet; ha nincs 
rendben, akkor nem szavazhat. {Helyeslés.) Véle
ményem szerint tehát ezt előbb kellene adni az 
igazoló bizottsághoz s csak az után tenni át a 
birálókhoz. 

J u s t h J ó z s e f : T. ház! Felolvasás köz
ben hallottam, hogy Justh Kálmán képviselő 
ellen kérvény adatott be, és hogy neve szintén 
beadatott az urnába. Az igaz, t. ház, hogy a 
korelnök bejelentette a háznak, hogy az érintett 
képviselő ellen valami óvás adatott be, de a 
nélkül, hogy a pénz melléivel ve, vagy az alakra 
nézve a szabálynak elég lett volna téve. A ház 
szabályai szerint ama kérvényt hivatalosan el 
kellett volna utasítani és nevezett képviselőt a 
szabályok szerint igazoltnak nyilvánítani. Kérem 
tehát, méltóztassanak Justh Kálmán jegyzőköny
vét e sorozatból kivenni. 

B e z e r é d j L á s z l ó : Bátor vagyok a t. 
ház figyelmét a szabályok tizennegyedik szaka
szának d) pontjára felhívni, mert az oly világo
san szól, hogy az ellen kifogást tenni vélemé
nyem szerint nem lehet,; így szól: „Azon meg
bízó leveleket, melyeknek érvényessége ellen kér
vény adatott be, a rajok vonatkozó kérvényekkel 
együtt tárgyalás nélkül jegyzékbe foglalják." E 
szakasz tehát kizárja a tárgyalást, s azt mondja, 

hogy egyszerűen jegyzékbe vétetnek s átadatnak 
a bizottságnak. Én azt gondolom, hogy a tár
gyalás után beadott kérvényekre ez lehetetlenné 
van téve, s azért ezeket a bírósághoz kell 
utasítani. 

T i s z a K á l m á n : Én is főleg azon szem
pontból szólalok föl, mert a t. elnök ur azt mél
tóztatott mondani, hogy azért szükséges ezen kér
vény felett határozni, mert ha az illető képviselő 
jegyzőkönyve rendben van, akkor részt vehet a 
tárgyalásokban, habár kérvény adatott be ellene; 
míg ellenben, ha jegyzőkönyve rendben nincs, 
akkor nem vehet részt. Meg kell vallanom, hogy 
e nézetet nem helyeslém. Én azt hiszem, hogy 
a szabályok szerint nem is így áll a dolog. Je
lesen a szabályok megmondják, hogy mire nézve 
tesz a képviselők helyzete közt különbséget? 
Tesz a ház megalakulásánál való szavazásra; 
de azontúl kimondja a 27. §., hogy : „a 
kik ellen nincs is kérvény beadva, de jegyző
könyveik kifogás alá vétettek, azokhoz soroztas-
sanak, melyeknek érvényessége ellen kérvény 
adatott be ; " tehát egy sorba helyezi azokkal, kik 
ellen kérvény adatott be ; ámde tovább, egy ké
sőbbi szakasz •—• a 63-dik — azt mondja, hogy 
még az oly képviselő is, kinek választása iránt 
vizsgálat rendeltetett, gyakorolhatja jogát a tár
gyalásoknál. Én tehát azt tartom, miután a sza
bály különbséget csak a megalakulási szavazás 
alkalmával tesz a képviselők közt, miután ki
mondja, hogy tökéletesen egyforma kezelés alá 
esik azon választás , melynél a jegyzőkönyv 
ellen emeltetett kifogás, azzal, mely ellen kérvény 
adatott be : egyik képviselő ugy, mint a másik 
részt vehet a tárgyalásban, míg választását a bí
róság meg nem semmisiti. 

E l n ö k : A t. ház bölcsesége határoz; ne
kem kötelességem a szabályokra figyelmeztetni. 
A tizennyolczadik szakasz b. pontja így szól: 
„Kijelenti (a korelnök), hogy mindazon képviselők, 
kiknek választási jegyzőkönyve a törvény rende
letének megfelel, habár ellenök kérvény adatott Is 
be, a ház alakulásánál és utána az elrendelendő 
szabályszerű eljárás folytán hozandó további ha
tározatig tagsági jogukat gyakorlandják." Ezen 
pont tehát az én nézetem szerint csak azoknak 
adja meg tagsági jogukat, kiknek jegyzőkönyve 
rendben van, habár kérvénynyel tároadtattak is 
meg. Méltóztassanak azonban határozni. 

M u z s l a y S á n d o r : T. ház! Én is*azon 
nézetben vagyok, melyet elnök ur méltóztatott 
kifejteni, mert a b) pont után következik a c) 
pont: „Kijelenti, hogy azon választási jegyző
könyvek érvényessége felett, melyek akár tartal
mokra, akár kiállításukra nézve törvényes kifogás 
alá vehetők, a ház alakulása után fog intézkedés 
történni.* Ebből tehát az következik, hogy a 
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kiknek jegyzőkönyve rendben nincs, azok a ház 
alakulásába nem folyhatnak be. Azért is azon vé
leményben vagyok, hogy Gruescu Lázár válasz
tási jegyzőkönyve előbb az állandó igazoló bi
zottsághoz utasíttassák, hogy megítéltessék, vajon 
rendben van-e az, vagy nem ? Mert ha nincs 
rendben, tagsági jogát nem gyakorolhatja {Helyes!) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! U g y látszik, 
a szabályok emiitett szakaszai között némi el
lenmondás létezik. Ezen látszólagos ellenmondás 
onnan ered, hogy kezdetben az volt a t ház 
előtt javaslatba hozva, hogy azon megbízó leve
lek érvényessége felett, melyek tartalmok vagy 
kiállításukra nézve kérdésbe vétetnek, ne a bi-
rálő bizottságok, hanem az összes ház határoz
zon. A t. ház a múlt országgyűlés folyama 
alatt ezen javaslatot nem fogadta el, és he
lyébe a 27-ik §-t állította a szabályok közé. 
mely szakasz szerint az illető, tartalmok vagy 
kiállításukra nézve kifogás alá vett megbiző le
velek is egyenesen a bíráló bizottsághoz ren
deltettek utasíttatni, rendeltettek pedig utasíttatni 
azwn világos kikötéssel, hogy akkép tárgyaltas
sanak, a mint a házszabályok azon megbízó le
velekre nézve intézkednek, melyek kérvénynyel 
vannak megtámadva. Megváltozván igy a szabá
lyok intézkedésének alapja, természetesen hozzá 
kellett volna igazítani a szabályok többi pont
jait, melyek a megváltoztatott alap folytán 
szintén megváltoztatandók lettek volna. Ez ugyan 
nem történt ; de miután a ház kimondta azon 
elvet, hogy azon megbízó levelek előmutatok 
kiknek megbízó levelei ellen akár tartalmok, 
akár kiállításukra nézve kifogás tétetik, szintén 
azokhoz soroztassanak, kiknek választása petitio-
vfil támadtatott meg, és a 62-ik §., mely már 
említtetett, hasonlókép azt rendeli, hogy még a 
vizsgálat alatt levő képviselők is gyakorolhassák 
tagsági jogukat: azt hiszem, a 27 ik §-ból 
egvenesen az következik, hogy a kérdésben levő 
kípviselők tagsági joguktól egyátalábau nem 
fosztathatnak meg, és én kérem a t. házat, mél
tóztassék ezt határozatilag kimondani. (Helyeslés. 
Szavazzunk!) 

E l n ö k : Nem kivan senki hozzá szólni ? 
(Szünet.) E szerint nincs más hátra, mint a kér
dést szavazás által eldönteni. Méltóztatnak el
fogadni Tisza Kálmán képviselő ur nézetét ? 
(Elfogadjuk! Nem fogadjuk el!) A kik Tisza 
Kálmán képviselő ur magyarázatát elfogadják, 
méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) Kérem az 
ellenpróbát: méltóztassanak azok felállni, kik nem 
fogadják el. (Megtörténik) A szavazókat meg 
kell számlálni. (Felkiáltások: Halljuk még egy
szer a kérdést!) A kérdés a z : Tisza Kálmán 
képiselő ur indítványa értelmében azok, kik ellen 
petitio adatott be, és kiknek jegyzökönyve nem 

találtatott kifogástalannak, egyenlően éljenek-6 
tagsági jogukkal, vagy ne ? (Felkiáltások jobb
ról: Hisz azt mindnyájan elfogadjuk!) 

Deák F e r e n c z : T. ház ! (Halljuk !) 
Tisza Kálmán képviselő nrnak előadása — szo
rosan véve nem is indítványa — két tárgyra 
vonatkozott: az egyik az, hogy hová utasittas-
sék Gruescu választási jegyzőkönyve és az ellene 
beadott kérvény, t. i. utasitassék-e előbb az ál
landó igazoló bizottsághoz, és csak azután a bí
ráló bizottsághoz, vagy egyenesen a bíráló bi
zottsághoz ? a másik pedig az, a mi az elsőnek 
motivatiójául adatott elő, hogy t. i. úgyis, akár 
hova utasittassék, tagsági jogát mindenesetre 
megtartja. Ezt a második kérdést, azt hiszem, va
lamennyien elfogadjuk, mert hiszen nincs ok, 
miért ne fogadjuk el. Ezt különben a szabályok 
is, nem csak az ujak, de a régiek is, világosan 
rendelik. Én a kérdést tulajdonkép csak abban 
látom, vajon Gruescu. választási esete előbb az 
állandó igazoló bizottsághoz tétessék-e, és csak 
azután, az ellene beadott kérvény miatt, a bí
ráló bizottsághoz ? vagy pedig egyenesen a bí
ráló bizottsághoz ? Megvallom, a szabályok, mint 
Ghyczy képviselő is mondotta, némi látszólagos 
ellenmondásban vannak, mert bizony — valljuk 
meg — kissé rögtön készültek azok, és mikor 
az egyik pontot megváltoztattuk, nem volt ele
gendő figyelmünk arra, hogy az előbbi ponto
kat ahhoz idomítsuk. A dolgot egyébiránt kö
vetkezéseire nézve sem tartom lényegesnek , 
mert eredményére nézve mindegy, akár utasít
suk előbb az igazoló bizottsághoz, akár egyene
sen a biráió bizottságokhoz. Én tehát nem tar
tom nagy fontosságúnak, akár az igazoló bizott
sághoz utasítjuk előbb, mert a bírósághoz ugy 
is mindenesetre kell utasítani, akár egyenesen a 
bírósághoz. (A birósághoz í) 

E l n ö k ; Ha beleegyezik a ház, kimon
dom, hogy Gruescu Lázár választása egyenesen 
a birósághoz fog áttétetni, (Elfogadjuk!) tagsági 
jogát pedig gyakorolni fogja. 

Következik a másik nehézség, melyet Justh 
József képviselő ur hozott elő: bátor leszek erre 
nézve felolvastatni a ház ide vágó határozatát. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 
május 1-én tartott ülés jegyzökönyve illető pontját.) 
Véleményem szerint, t. ház, mindenek előtt con-
statálni kell a tényeket, a mint fölmerültek. 
Justh Kálmán képviselő ur egy előbbi ülésben 
az illető osztály javaslata alapján az igazolt kép
viselők sorába soroztatott; az ezután következő 
ülésben adatott be ellene az óvás. Én nem tar
tom helyesnek azon határozatot, mely itt jegy. 
zőkönyvbe vezettetett, mert az óvás nem lehet 
qualificálva arra, hogy azt mint kérvényt te
kintve, bánjon el a ház az illető választással. 
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Azonban itt egyedül az a kérdés, ugy tétetett-e 
fel a jegyzőkönyv, a mint a határozat hozatott? 
A jegyzőkönyv pedig hitelesitve van s igy 
nézetem szerint az abban foglalt határozathoz a 
ház magát tartani köteles (Helyeslés.) 

J u s t h J ó z s e f : Megvallom, t. ház, sem
mikép sem lehetek azon véleményben, hogy az 
akkori korelnökség a 79-dik és 81-dik §§. vilá
gos értelme ellenére hozott határozata, vagy bár
minek mondjam, elfogadandó. A 79. §. f. pontja igy 
szól: „Ha a ház pénztárnokának, vagy annak nem 
lét elében, a kor-, illetőleg választott elnöknek 
eredeti elismerésével van ellátva, hogy az oko
zandó költségek fedezésére előleges biztosítékul 
a kérvényezők által az e részben nekik kiszol
gáltatott külön nyugta szerint 1000 ft kész
pénzben a ház pénztárába letétetett"; ha tehát 
nincs, viszszautasitandó a kérvény. De a 81-dik 
§. még a legvilágosabb: „Azon kérvény, mely
nek beadásánál a 79-dik §. f) pontja rendeleté
nek megfelelve nincs, a nélkül, hogy a háznak 
bemuttatnók, a kor-, illetőleg választott elnök által 
visszautasítandó." Én azt hittem, visszautasitta-
to t t ; s valóban nem értem, hogyan jöhetett az 
a jegyzőkönyvbe, a mi felolvastatott. Az egész, 
úgy látszik, tévedésen alapul. 

G h y c z y I g n á c z ; A jegyzőkönyv hitele
sitve van; s megvallom, a következések tekintetéből 
aem tartanám ezélszerünek, ha a hitelesített 
jegyzőkönyv ellenére más valamit határoznánk. Ez 
ügy ugy is a bíróság elé fog jönni: az majd Íté
letet mond, vajon, a házszabályok szerint, a bíró
ság elé tartozik-e vagy sem? addig pedig tag
sági jogukat az illetők úgyis gyakorolják. 

T i s z a K á l m á n : En is azt kívánom 
megjegyezni, hogy nem tartom az egyszer hite
lesített jegyzőkönyv megváltoztatását a lehetősé
gek sorába tartozónak; de a jelen eset minden
esetre inthet arra, hogy a jegyzőkönyv hitelesí
tését nagyobb figyelemmel kisérjük, hogy ily 
tévedések ne történjenek; s ha a tévedés meg
történt, ép oly hibásak vagyunk mi, a ház tag
jai, kik oda nem hallgattunk, mint a korjegyző, 
ki a jegyzőkönyvet szerkesztette. A mi magát a 
dolog lényegét illeti, az illető t. képviselő hely
zetére nézve utoljára is én ebben semmi sérel
met nem látok: mert minden jogát gyakorol
hatja, és mert a 81-dik §-ban az mondatik ki, 
hogy: „legelőször azt mondja ki a biráló bizott
ság, elég tétetett-e 79-dik §-ban körülirt kellé
keknek?" és ha nem tétetett elég, tárgyalás alá 
nem is veszi a kérvényt, és igy semmi rósz kö
vetkezményt nem látok. {Helyeslés.) 

E l n ö k ; Tehát e dolog elejtetik. 
T a n á r k y G e d e o n ; Mielőtt a sorsolás 

elkezdetnék, egy körülményre vagyok bátor a t. 
SÉPV. H. NAPLÓ. I8441-

házat figyelmeztetni. Az urnába te t t nevek kö
zött van kettő, t. i. Patrubány Gergely és Dá
niel Márton erzsébetvárosi képviselő uraké, 
kiknek választása egy kérvénynyel van megtá
madva, minthogy a két képviselő választása egy 
jegyzőkönyvben egy választással történt. Arra 
bátorkodom tehát kérni a házat, hogy e két 
képviselő ellen beadott egy kérvény egy bíróság
hoz tétessék át, {Helyeslés) és neveik kétszer ne 
sorsoltassanak k i : különben megtörténhetik, hogy 
különböző osztályokba kerülnek, melyeknek 
egyike igy, másika amúgy Ítélne a dologban. 
{Helyeslés.) 

E l n ö k : Ez sajátságos eset, t. ház. Ugyan 
azon kérvénynyel támadtatik meg két képviselő. 
Azt hiszem, minthogy a kérvény egy, a választás 
is együtt történt: csak egy esetet képez, és igy 
csak egy birősághoz lehet adni. (Helyeslés.) Tehát 
Dániel Márton és Patrubány képviselő urak egy 
bizottsághoz tétetnek, mi által azon különbség 
megszűnik, hogy az első bizottságba 7 tárgyat 
kelljen adnunk, hanem mindenik bizottság csak 
6 |árgyat kap. 

Most tehát lehetne a sorsoláshoz fogni, mi-
nek módja, a t. ház beleegyezésével, az leend. 
hogy az első bizottsághoz kihúzatnék az első hat, 
a másik hat a másodikhoz, ,és igy tovább. (IIe-
lyeslés. A kifogásolt képviselők névjegyei összeele-
gyíttetnek, s az elnök az urnából egyenkint ki
húzza.) 

Az első birősághoz adatnak: Keglevich Béla 
gr., Keményfy János, Rimanóczy Ferencz, Hor
váth János, Krajcsik János, Berecz Ferencz. 

A második bíróságba soroztainak: Drágfy 
Sándor, Németh Albert, Theil István, Buttler 
Sándor gr-, Miletics Szvetozár, Dőry János. 

A harmadik bíróságba: Ráday László gr., 
Jankovics Miklós, Somossy Ignácz, Eszterházy 
Pál gr., Pilisy Lajos, Pasztélyi János (marma
rosi). 

A 4-dik bíróságba: Klapka György, Dániel 
Márton, tehát ide jön Patrubány Gerő is, Kautz 
Gyula, Huszár Imre, Rákóczy János, Ciotta 
János. 

Az 5-ik bíróság elé utasíttatnak: Gál Endre, 
Fehér Miklós, Gruescu Lázár, Babes Vincze, 
Kézsmárky József, Papp Zsigmond. 

A 6-ik bíróság elé: Mocsáry Lajos, Zlinszky 
György, Kollár Antal, Degenfeld Béla gr., 
Csörghe László, Dobsa Lajos. 

A 7-dik biróság elé: Jókai Mőr, Várady Já
nos, Zichy Nándor gr., Széky Péter, Csiky Sán
dor, Tóth Kálmán. 

A 8-dik birősághoz: Pethes József, Wodia
ner Albert _b., Pulszky Ferencz, Justh Kálmán, 
Szeniczey Ödön, Halász Boldizsár. 

Végre az utolsó 9-dik birősághoz: Oláh 
7 

-
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Miklós, Eöry Sándor , Erkövy Adolf, Szögyény 
László, Wodianer Béla, Török Sándor (sopron
megyei kismartoni.) 

E szerint sorsolás utján minden bírósághoz 
6 tag osztatott. 

A 30-dik §. értelmében bfítor vagyok hol
nap 10 órára, és pedig az állandó igazold bizott
ságot üléstartás végett, a bíráló bizottságokat pe
dig alakulás végett, üléshelyeik nyilvános kihir
detése mellett meghívni. 

D a p s y V i l m o s : T. ház! A mennyiben 
10 órakor nvilvános ülés fog1 tartatni, ió lenne 
a bizottságokat 9 őrára meghívni. 

E l n ö k : Az országos ülés később fog tar
tatni. 

Most a szabályok értelmében fel fogom ol
vastatni azokat a 31-dik szakasztól a 42-ik §-ig : 
méltóztassanak meghallgatni, 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a házszabályok 31—42. §$-ait.) 

J u s t h J ó z s e f : A 32. §-ban nyomtatási 
hiba van : nem a 83. §-ról van ott szó. hanem a 
79-ről. Á szöveget e szerint kell javítani. # 

E l n ö k : T. ház! Elmulasztottam valamit: 
ki • kellett volna mondanom egyszersmind a he
lyet, hol jönnek össze a biráló bizottságok. Ezt 
pótolni kívánván, kijelentem, hogy a kilencz biráló 
bizottság a kilencz osztály helyiségében jöhet 
össze. A kilencz osziály elfoglalja minden dis-
poniblis helyeinket, ugy hogy az egyik az elnöki 
szobában ülésezik, és igy az igazoló bizottság 
számára itt a házban hely nincs. Ez iránt fogok 
intézkedni, hogy talán a Múzeumban. . (Felkiáltá
sok: A háznagy szobájában!) Tehát az állandó 
igazoló bizottság a háznagyi szobában fog ösz-
szegyülni. a többiek pedig az osztályok helyisé 
geiben. Mindnyájan holnap 10 órakor. 

Következik a miniszterelnök ur előterjesz
tése a fiumei kérdésben. Kivánja-e a ház. hogy 
az erre vonatkozó jegyzőkönyvi pont, felolvas
tassák, vagy nem? (Nem szükséges felolvasni!) 

A n d r á s s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : A kérdés igen egyszerű : méltóztassanak 
egyszerűen a felett határozni, méltóztatnak-e 
ujonan választani, vagy a régi választást meg
tartani 9 (Felkiáltások: Válaszszunk újra!) 

E l n ö k : Tehát uj választás fog történni. 
Méltóztatnak azt ma vagy pedig holnap meg
rendelni? (Felkiáltások: Mindjárt!) A szavazás 
tehát most fog megtörténni. (Kihúzza a szavazás 
kezdő névbetüjét.) A szavazás kezdődik S. betű
nél. E kérdésben Horvátország képviselői és 
Fiume képviselője nem fognak szavazni, mert ők 
magok részéről már választottak egy-egy kül
döttséget. 

T. ház! Sürgős dolog lévén, a gazdasági 
bizottság tagjait igen kérem, hogy ma délután 

5 órakor az elnöki szobában alakulás végett meg
jelenni szíveskedjenek. 

Most csendet kérek, mert ily lármában nem 
lehet a távollevők neveit feljegyezni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 
képviselők neveit , kik egyenkint beadják sza
vazatukat). 

E l n ö k (csenget): Méltóztassanak helyeiket 
elfoglalni. 

A beadott szavazatok jegyző urak által meg 
fognak számláltatni, és az eredmény a holnapi 
ülésben ki fog hirdettetni. 

Következik a ház tanácskozásainak nyilvá
nossága iránt, különösen a hirlapokra vonatkozó
lag beadott jelentése az e tárgyban kiküldött bi
zottságnak. Mindenek előtt föl fog olvastatni a 
jelentés, azután tárgyalására a t. ház határidőt 
fog kitűzni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
jelentést.) 

E l n ö k : A jelentés kinyomatni '), szét
osztatni és annak idején tárgyaltatni fog. 

T. ház! A biráló bizottságok tagjainak 
egyike, az előbb jelen nem lévén, kéri ;magát 
most föleskettetni. (Helyeslés.) Kérem Onossy 
Mátyás urat, méltóztassék az eskü letétele végett 
előlépni. (Megtörténik.) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő fol
vassa az eskümintát, melyet Ónossy Mátyás 
utána mo nd.) 

E l n ö k ; A kérvényi bizottság tagjait ké-
i rem, méltóztassanak d. u. 5 órakor alakulás ve-

gett itt megjelenni. 
i Hátra volna még as osztályok alakitása: 
i azt hiszem, ezen is keresztül eshetünk ? (He-
I lyeslés.) Összesen van 419 tag, miután mind az 
] 50, kik ellen kérvény van, mind az 5, kinek 
i jegyzőkönyve nincs rendben, részt vesznek a ta-
I nácskozásokban. Az !.. 2., 3.. 4. és 5-ik osztályba 
I 47 tag, a 6., 7., 8. és 9-ik osztályok mmdegyi-
| kébe pedig 46 tag jön. (Közbeszólások: A horvá

tok hova soroztainak f) Legelőször a magyar
os erdélyországi képviselők, aztán utólag a horvátok 
sorsoltatnak ki. (A képviselők névjegyeit az ur-

\ nába veti s ezek a ház előtt összekevertetnek. 
Ezután kihúzza a képviselők neveit.) 

I. osztály: Ghyczy Ignácz, Gecző János, 
Papp Zsigmond, Perczel István , Szaplonczay 
József, Berényi Ferencz, Zeyk József, Röth 
László, Bujanovics Sándor. Perczel Béla, Gál 
Endre, Jókai Mór, Huszár István, Eitel Frigyes, 
Boér János, Mocsonyi György, Leonhárdt Ká
roly, Várady János, Pribék Antal, Rákóczy Já
nos, Ivacskovics György, Stoll Károly, Hevesy 
Bertalan, Kerkapoly Károly, Eöry Sándor, Szon-

J) Lásd az Irományok 4. számát. 

' 
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tagh Pál (gömöri), Gubody Sándor, Mátyus Arisz
tid, Nedeczky István, Orosz Mihály, Pásztétyi 
János (beregi), Harkányi Károly. Halmosy End
re, Pap Lajos, Pilaszánovics József, Brogyányi 
Vilmos, Kabos Imre, Moesáry Lajos, Szilády 
Áron, Domahidy Ferencz, Gál János, Molnár 
István, Bömches Frigyes, Miletics Szvetozár. 

II. osztály: Berzeviczy Tivadar , Dobsa 
Lajos, Ihász Rezső, Ormos Sándor, Lázár Dé
nes, Szitányi Bernát, Táncsics Mihály, Turcsányi 
Ede, Vitolay József, Prileszky Tádé, Szttllő Géza, 
Ivánka Zsigmond, Jankovics Antal, Thury Ger
gely, Buday Sándor, Török Sándor (sopronyi), 
Babes Vincze, Molnár András, Szakácsy Dániel. 
Szluha Benedek, Kun János, Eötvös József 
báró, Kerkapoly Mór, Petry Ádám, Krascse-
nics Ferencz, Tóth Vilmos , Szirmay Ödön, 
Petrovay Ákos, Jonesku Döme, Degenfeld Béla 
gróf, Almássy Sándor, Bohus Zsigmond, Ma
joros István, Mocsonyi Antal, Eördögh Fri
gyes, Radvánszky Károly, Bogyó Sándor, Nagy 
János, Plachy Tamás, Szalay Sándor , Med
nyánszky Délies, Kis János, Bogdán Vincze. 
Tórey Pál. 

III. osztály: Gorove István, Ghyczy Kál
mán, Jeszenszky Lajos, Ciotta János, Prónay 
József, Dániel Pál , Kovách László, Szirmay Fe
rencz gr., Gábriel István, Deák Ferencz, Popovics 
Zsigmond, Paulini Tóth Vilmos, Makray László, 
Nyáry Pál, Klapka György, Pap József, Teleki 
Domokos gr., Gál Miklős, Kossuth Pál, Halasy 
Gyula, Wlád Alajos, Kürthy István, Binder Mi
hály, Kvassay László, Beliczey István, Fest 
Imre, Irányi Dániel, Győrffy Gyula, Benkő Jó
zsef, Pethes József, Szathmáry Károly, Szentpályi 
Jenő, Jarka Vazul, Kézsmárky József, Varga K., 
Szluha Ignácz, Ercsey Lajos, Theil István, Majláth 
István, Rudnay István, Pétery Károly, Varró 
Sámuel, Tanárky Gedeon. 

IV. osztály: Jámbor Pál, Szuppau Zsigmond, 
Szunyoghy Albert, Ónossy Mátyás, Sztratimirovics 
György, Drágfy Sándor, Kemény István báró, 
Forgách Antal gr., Patay István, Podmaniczky Fri
gyes b., Házmán Ferencz, Kemény Gábor b., Kis 
Miklós, Simonis Ferencz, Pulszky Ferencz, Ho
gy észy Gyula, Was Sámuel gr., Vay Béla b., Királyi 
Pál, Molnár Pál, Konyovics Antal; Wesselényi 
József b., Mocsonyi Sándor, Hosszá József, Herte
lendy Kálmán, Kaldorovics Antal, Wodianer Al
bert báró, Fekete József,^ Pécsy Tamás, Éber 
Nándor, Simay Gergely, Érkövy Adolf, Semsey 
Pál, Csernatony Lajos, Sárközy Bála, Kuba Já
nos, Mukics Ernő, Simonyi Lajos báró, Szabó 
Imre (pápai), Matkovics Tivadar, Dienes József, 
Lehoczky Egyed, Olgyay Zsigmond. 

V. osztály; Brezovay László, Drottlef Tamás, 
Janicsáry Sándor, Kis Lajos, Dőry János, Bónis 

Sámuel, Török Sándor (gömöri), Jankovics Mik
lós, Mednyánszky Sándor, Ordódy Pál, Ráday 
László gr., Deáky Lajos, Berke József,, Kossuth 
Ferencz, Halász Boldizsár, Vajda János, Wách-
ter Frigyes, Ürményi Miksa, Urházy György, 
Bethlen Farkas gróf, Vay Mihály gr., Wagner 
Frigyes, Wahrmann Mór, Vállyi János, Kende 
Kanut, Pilisy Lajos, Pászt Vilmos, Plachy Lajos, 
Betegh Kelemen, Oláh Miklós, Gruescu Lázár, 
Krajcsik János, Fabritius Károly, Ocskay Ru
dolf, Fülepp Lipót, Beniczky Ödön, Fráter Imre. 
Mihályi Péter, Eszterházy Pál hg., Urbanovszkv 
Ernő, Berde Mózes, Zichy Manó gr., Patrubány 
Gergely. 

VI. osztály: Eszterházy Pál gr., Ernuszt 
Kelemen, Kollár Antal, Jankovics Gyula, Hódosiu 
József, Károlyi Ede gr., Keme'nyfy János, Szentivá
nyi Adolf, Szentiványi Károly, Dezső Szaniszló, 
Bánfy János b., Bánó József, Kuhinka Ferencz, 
Ivánka Imre, Szeniczey Ödön, Sze'ky Pe'ter, Széll 
Kálmán, Nagy Sámuel, Kendefly Árpád, Szőcs 
Sándor, Máday Lajos, Boczkó Dániel, Szilágyi 
Virgil, Kálnoky Pál gróf, Zweier Frigyes, Sze-
pessy Gyula, Fehér Miklós, Spiényi Béla báró. 
Szlávy József, Kautz Gyula, Prik József, Bobory 
Károly, Kapp Gusztáv, Kállay Emánuel, Kazinczy 
István, Lónyay Menyhért, Wodianer Béla, Vuko-
vics Sebő, Zahomáczky Bálint, Földváry Miklós, 
Kuk János, Justh József, Boros Pál. 

VII. osztály: Bömches Gyula, Salamon La
jos, Császár Bálint, Nehrebeczky Sándor, Né
meth Albert, Madocsányi Pál, Justh Kálmán, 
Madarász József, Ludvigh János, Bethlen Sán
dor gr., Gáspár András, Dapsy Vilmos, Luksics 
Bódog, Gränzenstein Gusztáv, Móricz Pál, Grő-
mon Dezső, Gál Péter, Fazekas Alajos, Maniu 
Aurél. Bezerédj László, Binder Lajos, Dániel 
Márton, Koós József, Orczy Elek b., Grazer 
Frigyes, Csiky Sándor, Milkovics Zsigm., Paczo
lay János, Tóth Kálmán, Joaneszku Lázár, Fií-
lenbaum Ferencz b., Simonyi Ernő, Csörghe 
László, Szilvay Károly, Ugrón Lázár, Nicolics 
Sándor, Várady Gábor, ifj. Zichy József gr., id 
Zichy József gr., Zichy Jenő gr.. Török Dániel. 
Szabó, Imre (zalaij, Samassa József. 

VIH. osztály: Schvarcz Gyula, Semsey Al
bert, Ányos István, Andrásy Gyula gr., Klobu-
siczky Ágoston, Kethelyi József, Rudics Jó
zsef b., Szabó József, Zlinszky György, Zichy 
Nándor gr., Szabó Miklós, Szilágyi Lajos, Román 
Mirón, Mikó Imre gr., Fluger Károly, Henszl-
mann Imre, Zámory Kálmán, Tassy Miklós, An
talfy Károly, Csáky Tivadar gr., Máriássy Béla, 
Farkas Elek, Nagy Károly, Muzslay Sándor, 
Sréter Lajos, Szögyény László, Radó Kálmán, 
Joannovics György, Láng Gusztáv, Perényi 

Zsigmond báró, Andrássy Gyula, LindnerGusz-
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táv, Tury Sámuel, Tisza Kálmán, Klementisz 
Gábor, Bay Ferencz, Aczél Péter, Huszár Imre, 
Csanády Sándor, Horváth Sándor, Horváth Mi
hály, Horváth János, Zalay István. 

IX. osztály: Horvát Boldizsár, Zsedényi 
Ede, Zmeskál Zoltán, Ragályi Gyula, Hrabár 
Manó, Hajdú Ignácz , Horváth Elek, Horváth 
Döme, Buttler Sándor gróf, Buzinkay Pál, Gonda 
László, Szontagh Pál (csanádi), Uhlarik János, 
Dietrich Ignácz, Hollán Ernő, Hoffmann Pál, 
Rónay Jáczint, Rónay Lajos, Benedek Gyula, 
Barcsay Kálmán, Bartha Lajos, Barcsay Ákos, 
Eder István, Vidlicskay József, Raisz Szilárd, 
Rannicher Jakab, Pásztélyi János fmarmarosij, 
Vidacs János, Somossy Ignácz, Siskovics Tamás, 
Sipos Orbán, Borlea Zsigmond, Román Sándor, 
Rimanóczy Ferencz, Latinak Rudolf, Keglevich 
Béla grőf, Berecz Ferencz, Bethlen János gróf, 
Zeyk Károly, Zichy-Ferraris Viktor gr., Latinovics 
Vincze, Csernovics Péter. 

Most fognak a horvát képviselő urak be-
osztatni. 

{Kihúzza a neveket.) Az I. osztályba jönnek: 
Keresztury Ede, Anker H u g ő , Lábas Antal, 
Simics Ignácz; 

A 'kormány részéről jele?i vannak: Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Gorove István, 
Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim 
Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitelesít
tetni. 

a II. osztályba: Jozipovics István, Hervoics 
István, Ranch György báró, Barabás Sándor; 

a IH. osztályba: Batagliarini Pál, Bedeko-
vics Kálmán, Orsich Ferdinánd gr. ; 

a IV. osztályba: Filipovics Simon, Vuko-
vics István, Pejacsevics László gr. ; 

a V. osztályba: Fodróczy Sándor, Sulyok 
Ede, Jancsó István; 

az VI. osztályba: Suhaj Imre, Pejacsevics 
Nándor gr., Kraljevics Benő; 

a VH. osztályba : Khuen Henrik gr., Kugler 
István, Czár Iván ; 

a VIII. osztályba: Tomasics József, Hor
váth Péter, Zuvics József; 

a DL osztályba: Jurkovics János , Hácz 
Vilmos. 

Mind a szavazás eredménye, mind ezen osz
tályok névsora ki fog nyomatni , a tag urak 
közt szét fog osztatni, és annak idején az alakí
tás meg fog történni. 

Egyéb tárgya a mai ülésnek nincs. Holnap 
méltóztassanak 11 órakor megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. ll/s órakor. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (ol
vassa a május 7-én tartott ülés jegyzőlcönyvét.) 

E l n ö k : Van-e észrevétel a jegyzőkönyv 
ellen ? 

Z á m o r y K á l m á n : T. ház! Az osztá
lyok megalakítására nézve, mielőtt a tegnapi 
jegyzőkönyv hitelesítve volna, egy aggodalmat 
vagyok bátor a t. ház előtt kifejezni. A házsza
bályokban nincs ugyan szorosan meghatározva, 
hogy a kisorsolandó neveket tartalmazó jegyek 
miként húzassanak ki az elnökség által ; 

1869. május 8-án 

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

Tárgyai: Kérvények s Kossuth Ferencz lemondása benyujtatnak. Paulini Tóth Vilmos a Slovenska Matica 
termébe történt katonaszállásolás miatt interpellálja a kormányt. A fiumei bizottságra történt szavazás eredménye 
kihirdettetik. Huszár István bizottsági tag utólag felesküszik. A trónbeszédre adandó válaszfelirat javaslatának 
elkészítése végett bizottság választása határoztatik. Irányi Dániel a királyi testőrség iránt intepellálja a kormányt. 
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hogy azonban ez szerintem a tiszta igazsággal 
megegyezzék, nézetem és véleményem e tekin
tetben az volna, hogy a benyújtott névjegyek 
minden esetre összehajtva tétessenek az elnökség 
előtt felállított szekrénybe. Nem akarom ez által 
kétségbe vonni az elnökségnek a legszorosabb 
igazsághoz való ragaszkodását, s nem akarom 
a nyilt czédulák kihúzása által kétségbe vonni 
a dolognak hitelességét; mind e mellett mégis, 
miután tegnap e tény lefolyását nagy figyelem
mel kisértem, biztosan merem állítani, hogy a 
nyitott szekrényben levő nyilt czédulák közé 
az elnök ur többször, megengedem, hogy aka
ratlanul és tudta nélkül, belepillantott. (Zaj.) 
Hogy a véletlennek lett-e azon következménye, 
hogy mind a kilencz osztályra nézve a majoritásnak 
minden egyéb választásokra nézve divatban levő 
szokásos aránya lett meg? sem nem akarom vi
tatni, sem nem állitom. Annyi azonban bizonyos, 
hogy hasonló kisorsolásoknál az elnökség igen 
könnyen önkényt gyakorolhat; abból aztán kö
vetkezhetnék, hogy egy 400 tagból állő testület tagjai 
közül 150 kisebbségi tag 250 többségi ellenében 5 
vagy 6 osztálynál is többségre juthatna. Ennek kö
vetkezése az lenne, hogy ha az osztályok meg
alakulván, valamely tárgy felett egyhangúlag 
határoznának, és ekként adnák át jelentéseiket a 
központi bizottságnak, és annak véleménye is ez
zel találkoznék : sokszor a központi bizottságnak 
benyújtandó véleménye a ház majoritásának vé
leményével nem találkoznék. Ha ez ugy van a 
majoritásra nézve, mennyivel inkább áll az a 
most levő, vagy leendő minoritásra nézve; és a 
netaláni önkény a minoritásra nézve minden 
esetre talán még keserűbb és orvosolhatlanabb 
hibákat hagyna hátra, mert a majoritás a közp. 
bizottmány véleményét igen gyakran elvetheti, 
holott a minoritás ahhoz csak hozzá szőíhat. 
Hogy ez aggodalom jövőben ne merülhessen föl 
és e hiba többé ne követtessék el, az volna sze
rény véleményem, miszerint mondja ki a ház 
határozatilag, mikép jövőre az ilyen kisorsolások
nál a följegyzett nevek mindenesetre összehajtva 
tétessenek az elnökség előtt fölállított szekrény
be ; vagy hogy az önkénynek még látszatja is 
alháríttassék, még jobb és biztosabb mód volna 
az, hogy a titkos szavazásoknál használtatni szo
kott fedeles urnákba tétessenek a névjegyek és 
onnan húzassanak ki. Mindenesetre pedig a ház
szabályok hiányossága, mint már tegnap Komá
rom város érdemes képviselője méltóztatott em
líteni, kijavításra vár, és ezen kijavításkor eme 
szerény véleményemet is, mint szerintem lénye
gest, figyelembe veendőnek ajánlom. A mi pedig 
a tegnapi sorshúzás eredményét s a megalakított 
kilenez osztály örvényességét illeti, erre nézve, 
miután a mai nap csak hitelesítő, nincs, és ugy 

hiszem, jogosan nem is lehet kifogásom. Aján
lom indítványomat elfogadás végett. 

E l n ö k : Midőn tegnap mint elnök eljár
tam, nyilvánosan jártam el a t. ház szemelát
t á ra ; [Ugy van!} ha valakinek kifogása volt ez 
eljárás ellen, a loyalitás, méltányosság, collegi-
alitás megkívánta volna, hogy akkor szóljon. 
[Elérik helyeslés.] Egyébiránt a mit t. képviselő 
ur mondott, hogy, nem akarva tán, de belepil
lantottam az urnába: erre megjegyzem, hogy 
készakarva néztem mindig másfelé, és csak ha két-
három névjegy összeakadva akadt kezembe, ak
kor voltam kénytelen belepillantani. Ezen bona 
fidest követelem a ház tagjaitól. [Elénh zajos 
helyeslés.] 

Z á m o r y K á l m á n : Azért nem akartam 
e tárgyhoz tegnap szólni, mert épen a loyalitás 
követelményénél fogva a dolog folyamát nem 
akartam ez által megakadályozni. 

Deák F e r e n c z : T. ház! Én szívesen 
pártolok minden indítványt, mely a dolgok egy
szerűsítésére és minden részrehajlás elmellőzésére 
vonatkozik. Zámory képviselő ur indítványát, a 
gyakorlati térre alkalmazva, nem fogtam fel 
egészen. Kétféle, a mi történik ily választásoknál: 
egyik, a hol a választandók neveit minden egyes 
képviselő irja fel, s maga dobja be az urnába, 
azok onnan kiszedetvén, megszámittatnak és a 
többség khnondatik; a másik, mi épen tegnap 
is történt, az osztályoknak sorshúzás utján ala
kítása, i t t nem a képviselő irja fel a nevet, ha
nem az elnök és a jegyző beledobják az urnába, 
és sorshúzás utján huzatik ki onnan. Már ily 
alakulásnál akár pillant be az elnök, akár nem, 
az tökéletesen mindegy, mert csak a nevek irat
nak fel hivatalból; csak az szükséges, hogy min
den név benne legyen, és ugy huzassék ki egy
más után, mint ez minden sors-huzásnál szokásos. 
I t t én semmi részrehajlást nem látok lehetőnek, 
sem azt, hogy bármi tekintetben a dolgok köny-
nyitését Zámory ur indítványa előidézhetné, A 
golyóval szavazást csak ott tartom lehetőnek.. . 

Z á m o r y K á l m á n : Nem golyót mondtam! 
D e á k F e r e n c z : . . . a hol igen- és nem

mel kell szavazni. Választásoknál okvetlen czé-
dulával kell szavazni. A választandók nevei fel
iratnak, és minden képviselő beledobja a ezédu-
lát. Nem hiszem, hogy az elnök annyira kíváncsi, 
hogy megnézze, ki melyikre szavaz : mert hogy 
kikre szavaz átalában a többség, azt ugy is meg 
kell majd néznie. A mi az osztályokat illeti, az 
nem igen jelentékeny, vajon egyik osztályba 
több vagy kevesebb jutott a többségből: mert 
akármit végeznek az osztályok, az utoljára a 
ház elé Merül, és ha akkor azzal valaki nincs 
megelégedve, a mit az osztályok proponálnak, 
ellene szól, s a többség határoz. Az is meges-
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hetik a sors által, hogy több osztályban kerül 
a ház kisebbsége többségbe; megeshetik, sőt 
gyakran megesik az ellenkező. Én nem látom az 
indítványnak oly testét, melyet megfogni és ta
nácskozás alá vonni lehetne, s így kérem, tér
jünk át a napirendre. [Helyeslés.] 

I v á n k a I m r e : Zámory barátom nem 
a választásokról szólt, hanem a kisorsolásról. Én 
egyébiránt azt volnék bátor indítványozni, hogy 
a tárgyat fejezzük be. T. elnök urnák azon kö
rülmény, hogy e tekintetben egyátaiában merül
hetett föl kétség, ele'g lesz arra, hogy másszor 
ugy fog intézkedni, hogy kétség sem fog fölme
rülhetni. 

P a u l i n i T ó t h V i l m o s ; T. ház . ' . . 
E l n ö k : Bocsánatot kérek: előbb a jegy

zőkönyv hitelesítéséhez keli szólni, azután az én 
jelentésemhez, s aztán következnek az indítvá
nyok. 

S i m o n y i E r n ő : Nekem a jegyzőkönyv 
egy másik részére van észrevételem. A jegyző
könyvben ugyanis az mondatik, hogy tegnap 
Zsedényi képviselő ur indítványa következtében 
a ház határozatot hozott. En a házszabályok 99. 
§-a szerint ugy tudom, hogy ha oly indítvány 
terjesztetik elő, mely nem törvény alkotását czé-
lozza, fölvételi ideje meghatároztatik, s az alatt 
kinyomatván a tagok közt szétosztatik. Ha tehát 
amaz indítványnak határozathozatal volt czélja, 
akkor a házszabályok szerint nem lehetett tár
gyalni. En az indítványt ugy fogtam fel, minta 
mely. ha a szükség megkívánja, a házszabábyok sze
rint fog a maga rendében a ház tárgyalása alá 
bocsáttatni; különben is3 t. ház, e határozat,' a 
mely minden vitatás és előleges bejelentés nélkül 
hozatott, volna a ház által, sokkal fontosabb kér
dést dönt el, nem személyekre nézve, hanem 
eivkérdést, mint az első pillanatra látszik, mert 
a ház itt a néíköi, hogy az illetőket kihallgatta 
volna, uj rendszabályokról intézkedik, melyekről 
sem a törvény, sem a ház szabályai nem intéz
kednek. Azt mondja t. i. hogy ha valaki három 
nap alatt maga be nem jelenti, a ház fogja 
megszabni választókerületét Ha a t. ház többsé
gének bölesesége ugy fogja akarni, e határozatot 
is meghozhatja; hanem én arra kérem a házat, 
hogy mielőtt ily határozat hozatnék, méltóztassék 
azon házszabályokhoz , melyek mindnyájunkat 
köteleznek, • és melyeken mi csak bizonyos for
mák közt változtathatunk, magokat tartani, és 
azok szerint eljárni. Különben is az indítvány
nak, melyet Zsedényi képviselő ur tett, fő indoka 
az volt, hogy az ő felfogása szerint a két kép
viselő ur, ki & lemondás iránti nyilatkozatot be 
nem adta, a ház határozata iránti tiszteletlensé
get tanúsított. En ugy láttam, hogy az egyik a 
nélkül, hogy vonakodott volna, a ház határoza

tára igen vagy nemmel felelni, beterjesztette okait, 
melyeknél fogva nem a maga. hanem választó
kerülete iránti tekintetből a nyilatkozatot felfüg
geszteni kérte. A ház ezen indokokat nem fo
gadta el, tehát neki kötelességé lesz, legközelebb 
nyilatkozni. A mi a másik képviselő urat, Ma
darász barátomat illeti, a mint tegnap is köte
lességemnek tartottam felemlíteni, ő az elnökség 
tudtával, az elnökség engedelmével távozott. Az 
utolsó előtti ülésben hozott határozat pedig azt 
mondja, hogy azok, kik lemondásukat akkorig 
be nem adták, értesíttessenek az elnök ur által. 
Hogy ő értesictetett-e vagy nem? és ha értesít
tetett, vajon a válasz megérkezhetett-e tőle? ar
ról az elnök ur fog felvilágosítást adhatni. Min
denesetre távol lévén, nem tudván a ház határo
zatát, nem is alkalmazhatta magát ahhoz, és igy 
iránta tiszteletlenséget sem tanúsíthatott ; nem 
látom tehát helyesnek, hogy a ház ily, az illető 
képviselő ellen kemény megrovást magában fog
laló határozatot hozhasson szabályszerű indítvány, 
tárgyalás és a képviselő kihallgatása nélkül. Ez 
okból a jegyzőkönyv helyét módosíttatni kérem, 
és azt hiszem, hogy ez méltányos követelés. 

Z s e d é n y i E d e : T. ház! ü g y látszik, 
előttem szólott tagtársunk a házszabályoknak 
csak egyik részét ismeri; de nem tudja azt, hogy 
midőn jegyzőkönyv hitelesítéséről van sző, csakis 

| a jegyzőkönyv szerkezete jöhet szóba, és a do-
j log érdeméhez szólni nem szabad. Ellenóvást, 
[ ellenmondást egy már hozott határozat ellen el-
| fogadni nem lehet. Ha ő azt, mit akkor mondtam, 
| indítványnak nézte, tetszett volna akkor szólania; 
| de most már elleno'vást, ellenmondást nem fogad

hatunk el. Tessék megnézni a házszabályok 
| 14o. §-át. A mi pedig azt dleti, hogy én hatá

rozatot javasoltam: erre azt felelem, hogy a ház 
határozata folytán felszóllittattak mindazon urak, 
kik több választó kerületben választattak meg, 
Babes és Madarász képviselő urak is arra, jelent
sék be elhatározásukat az iránt, melyik válasz
tókerületet akarják képviselni ? Ez volt a határo
zat. E határozatnak nem engedelmeskedett Ba
bes, sőt azt kívánta, hogy feloldassák a nyilat
kozat-tétel alól; ennek folytán szükség volt ha
tározatot hozni, és arra nézve tettem én javas
latot. Ha Simonyi képviselő társam tegnap azt 
hitte volna, hogy szükséges e részben irás-
belileg adni be indítványt, azt is lehetett volna 
indítványba hozni, és a ház határozott volna; de 
a határozat már meg van hozva: most már késő. 
Nekünk jogunk volt, sőt kellett is valami határo
zatot hozni, miután Babes ur határozatunk ellen 
cselekedett. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! . . 
E l n ö k : Figyelmeztetem képviselő urat, 

hogy egy tárgyhoz kétszer szólani nem szabad. 
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S i m o n y i E r n ő : Á házszabályokra tör
tént hivatkozás: ahhoz szólnom, ugy hiszem, 
szabad. 

Zsedényi t. képviselő társam engem utal a 
143. §-ra: ez azt mondja: „Minden névszerinti 
szavazás megrendelése után az elnök kihúzza 
azon névbetüt, melynél a név szerinti szavazás 
kezdődik.* (Derültség. Felkiáltások: A 148. %.!) 

Én azt voltam bátor észrevenni, hogy a 
jegyzőkönyv nem helyesen van feltéve a szerint, 
a mi tegnap történt, mert a dolog érdeméről 
csak felvilágosítás végett szőlottam, e's valamint 
tegnap, ugy ma is kötelességemnek tartottam 
felemliteni, hogy Madarász József képviselő ur 
az elnökség tudtával van távol. A t. képviselő
ház erre tegnap akkép nyilatkozott — a felszó
lalásokból legalább ugy vettem ki — hogy e 
határozat Madarászra nézve nem szükséges ; a 
jegyzőkönyvben pedig egyenesen úgy van mo
tiválva, hogy „Babes Vincze és Madarász József 
képviselők nem engedelmeskedvén az előbbi ha
tározatnak" stb. (Közbekiáltás jobbról: Nincs ugy!) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő : (újra 
felolvassa a jegyzőkönyv erre vonatkozó pontját.) 

B o r l e a Z s i g m o n d : Nekem csak Zse
dényi képviselő társam azon előadására van 
megjegyzésem, hogy Babes Vincze a ház hatá
rozatának nem engedelmeskedett. Szerintem igen 
is engedelmeskedett, mert a ház azt határozta, 
hogy mmdenki Írásban vagy szóval nyilatkozzék, 
és Babes Vincze képviselő társam csakugyan 
nyilatkozott is. (Nevetés jobb felől.) Tehát nem le
het mondani, hogy Babes Vincze a ház határo
zatának nem engedelmeskedett. Csupán ezen ész
revételem volt. 

D e á k F e r e n c z : T. ház! Midőn a jegy
zőkönyvet hitelesítjük, csak arról lehet Szó, hogy 
azon jegyzőkönyv azt tartalmazza-e, a mi ha
tároztatok? hogy a ház helyesen határozott-e 
vagy nem, egyesek véleménye szerint? azt többé 
vitatkozás tárgyává nem teheti. Engedelmeskedett-e 
Babes Vincze képviselő tír a ház határozatának 
vagy nem? a felett most nem vitatkozhatunk, 
mert arról, hogy nem engedelmeskedett volna, a 
jegyzőkönyvben egy szó sincs. 

Hanem van egy dolog a jegyzőkönyvben, 
mire jövőben is figyelnünk kell. Az tagadhatatlan, 
hogy minden indítványt szabály szerint Írásban 
kell beadni; de ha valaki véleményt mond a 
discussio közben, az nem oly indítvány, minőt a 
szabályok külön tárgyalandónak tekintenek, mert 
hiszen akkor minden vélemény indítvány lenne. 
Ha ily véleményt elfogad a ház, nem indít
ványra kell hivatkozni, hanem a ház határoza-

. tára. Azért, ha valamikor nem oly indítvány adatik 
elő, mely írásban beadandó és tárgyalandó, ak
kor én jónak látnám, hogy a jegyzőkönyvben 

sohase említsük, hogy indítvány tétetett, mert ha 
valami tárgy felett valaki véleményt mond, tágasb 
értelemben azt is indítványnak lenetne tekinteni, 
a mi pedig nem volna helyes. Hagyjuk ki tehát 
a jegyzőkönyvből mindig azt, hogy: „tett indít
vány következtében határoztatott," hanem mond
juk csak, hogy a ház ezt vagy amazt határozta. 
Ezt a pár szót kitörölvén, megmaradhat a jegy
zőkönyv. (Helyeslés.) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvas
sa a kiigazított jegyzőkönyvi pontot.) 

E l n ö k : Egyéb észrevétel nincs a jegyző
könyvre? (Szünet.) Tehát hitelesítve van. 

Van szerencsém jelenteni, hogy a" tegnapi 
sorsolás alkalmával, mint méltóztatnak emlékez
ni, az utolsó osztályba egy taggal kevesebb ju
tott, mint kiszámítás szerint jutnia kellett volna. 
Azóta azon t. képviselő ár jelentette magát, a 
kinek jegye alkalmasint kiesett. Samassa képvi
selő úr tehát volna a 43-dik, ki a IX-dik osz
tályba soroltatik. (Folktáltások! Hiszen benne van 

\ a hetedikben!) 
S a m a s s a J ó z s e f : T. képviselőház! 

(Halljuk!) Nem volt szerencsém itt lehetni teg
nap, midőn a képviselők sorsolás utján a kilencz 
osztályba soroztattak; de ma a Pesti Naplót 
vettem kezembe, s ott nem fordul elő az én ne
vem ; (Folktáltások: De igen is előfordul a 7-ik 
osztályban!) s midőn ezt a jegyző urnák jelen-

| tettem, ő is azon véleményben volt, hogy nevem 
| talán kiesett. Azért voltam bátor az elnökségnél 
| jelentkezni. (Folktáltások! Benne van!) 

E l n ö k : Tehát ugy látszik, tévedés fo-
I rog fen. 

Bereg megye kéri a képviselő-választási 
törvény módosítását s a törvényhatóságok mie
lőbbi rendezését. (Helyeslés.) A kérvényi bizott
sághoz tétetik át. 

Kossuth Ferencz jelenti az elnökségnek, hogy 
j a reá esett képviselő-választást nem 'fogadhatja 
i el. (Felkiáltások a szélső baloldalon: Fel kell 61-
\ vásni a levelet!) A házszabályok ugy rendelik, 

hogy az elnök a hozzá beérkezett irományokat 
csak kivonatban terjeszti a ház elé; ha azonban 
a t. ház ezúttal kivételt óhajt, méltóztassék nyi
latkozni, különben csak azt tehetném, mit a ház
szabályok rendelnek. (Elénk helyeslés jobb felől. 
Zaj a szélső bal oldalon.) 

V á r a d y G á b o r : T, ház! Erre nézve 
nincs semmi észrevételem; hanem akkor a t. 
elnök urnák a legközelebbi alkalommal, midőn Ló
nyay miniszter urnák az elnökséghez intézett 
nyilatkozatát egész terjedelmében felolvastatta, 
szintén így kellett volna eljárnia. (Ugy van ! a 
bal oldalon. Ellenmondás jobbról. Zaj.) 

E l n ö k (csenget): A t. képviselő ur meg
jegyzése vélekedésem szerint nincs helyén: mert 
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a ház egyenkint felszólította a két helyen meg
választott képviselőket nyilatkozatadásra ; azok 
nyilatkoztak és bemutatták válaszukat; és vala
mint Babes képviselő ur nyilatkozata felolvasta
tott, ugy felolvastatott Lónyay miniszter uré is. 
(Helyeslés jobbról.) Kivánja-e a t. ház Kossuth 
Ferencz lemondó levelét per extensum felolvas
tatni ? (Nem kívánjuk! Kívánjuk !) A kik kíván
ják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A több
ség nem kivánja. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! (Zaj. Halljuk!) 
Részemről, mint már máskor is volt alkalmam 
ezen t. házban az iránt nyilatkozni, most is 
azon véleményben vagyok, hogy a felett, vajon 
a házszabályok megtartassanak-e vagy ne ? sza
vazásnak helye soha sem lehet; (Helyeslés) és 
igy azt tartom, hogy itt is minden szavazás nél
kül a házszabályok megtartandók : mert nem 
szeretnék arra praecedenst felállíttatni, hogy sza
vazni lehessen, hol a szabályok világosan szóí
nak. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha van a képviselő uraknak in
dítványuk, vagy valaki kivan felszólalni, most 
méltóztassanak nyilatkozni. 

P a u l i n i T ó t h V i l m o s : T. képviselő
ház ! Több oldalról hozzám érkezett felszólítás 
folytán bátorkodom következő interpellatiót in
tézni a belügyminiszter ur ő méltóságához. Tú-
rócz-Sz.-Mártonban, mint tudva levő dolog, 1863 
óta fenáll egy irodalmi egylet. (Valaki: Matica 
Slovenslcá.') Igenis, Matica Slovenska a neve. Ezen 
egyletnek alapszabályai ő felsége által jóvá ha
gyattak : kizárvák belőle minden politikai és 
minden hitfelekezeti ügyek. Ezen egyletnek van 
saját külön tanácskozási terme. Megtörtént a 
mostani népképviselőválasztások alkalmával, hogy 
midőn oda katonaságnak hozatala szükségesnek 
találtatott, a katonaság által a Matica tanácsko
zási terme erőszakkal elfoglaltatott és oda 94 
ember beszállásoltatott. (Zaj. Halljuk ) Ez igen 
is helyén van háború idején és ha ellenség teszi, 
de béke idején, alkotmányos jogok gyakorlata 
közben, nem hiszem,' hogy párját lehessen lelni 
ily eljárásnak a civilizált Európában. (Nyugtalan
ság.) Bátorkodom tehát mély tisztelettel interpel
lálni a belügyminiszter ur ő excellentiáját az 
iránt: miért szállásoltatott be a katonaság a Ma
tica termébe1? másodszor: miután a választások
nak már végok van, de különben is Túrocz-Sz.-
Mártonban a választás a legjobb rendben meg
történt — hivatkozom e tekintetben az ott megvá
lasztott érdemdús képviselőnek saját szavaira, ki 
azt monda, hogy az egész széles hazában a vá
lasztás oly csendben és rendben nem ment vég
be, mint Túrócz-Sz.-Mártonban — kérdem tehát, 
miért van még most is a katonaság Túrócz-Sz.-
Mártonban, miért van az az irodalmi egylet 

termeiben elszállásolva? Egyébiránt a házsza" 
bályok 120-ik szakasza értelmében van szeren" 
esem az interpellatiót írásban benyújtani. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : (felolvassa 
Paulini Tóth Vilmos i'nterpellatióyát.) 

W e n c k h e i m B é l a b . b e l ü g y é r : Ké
rem az interpellatiót kiadatni. 

E l n ö k : Közöltetni fog a belügyminisz
terrel. 

T i s z a K á l m á n : Tisztelt képviselőház! 
A szabályok 154-ik szakaszának értelmében van 
szerencsém minden indokolás nélkül benyújtani 
debreczeni lakos Szőke Mihálynakaz 1848—9-ik 
évi magyar hadsereg számára szállított lábbeliek
ért ' járó követelésének kielégittetése, esetleg a 
ben előadott kérelemnek kegyes elintézése iránti 
kérvényét. Kérem azt szabályszerű eljárás végett 
a kérvényi bizottságnak kiadatni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak fog kia
datni. 

Most a fiumei országos küldöttségbe történt 
választás eredménye fog kihirdettetni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő : Össze
sen beadatott 331 szavazat: ebből kettő üres volt; 
legtöbb szavazatot nyert Deák Ferencz 283-at, 
Horváth Mihály 202-őt, Éber Nándor 182-őt, 
Ghyczy Kálmán 123-at, Tisza Kálmán 99-et, 
Irányi Dániel 37-et, Simonyi Ernő 25-öt, Lud-
vigh János 5-öt, Vukovics Sebő 3-at, és többen 
egyet kettőt. 

E l n ö k : E szerint a fiumei országos kül
döttségbe Deák Ferencz, Horváth Mihály és Éber 
Nándor urak vannak megválasztva. 

V u k o v i c s S e b ő : Bátor vagyok a t. ház 
figyelmét némi csekély észrevételeimre fölkérni, 
melyeket nem magára a választásra, hanem in
kább raagára az ügyre nézve teendő leszek. Én 
azt hiszem, senki közülünk nem fogja tagadni 
ezen háznak azon jogát, hogy midőn valamely, 
akár országos, akár magát a házat illető tárgy
bán választmányt küld ki, ezen választmánytól 
méltán megvárhatja, hogy eljárásáról, vagy pe
dig azon akadályokról, melyek eljárását gátolták, 
annak idejében jelentést tegyen. Már pedig a 
múlt alkalommal, midőn ezen házat a nemes 
gróf, az első miniszter arra szólította föl, hogy 
vagy az előbbi választmányt bízza meg újra ezen 
tárgynak fölvételével, vagy pedig annak két 
tagja helyébe más két tagotválaszszon, mondom, 
azon alkalommal e jelentés átalában mellőztetett. 
Én nem tudom, mennyiben áll a dolog; de a 
szárnyaló hírek szerint azon választmány össze 
sem hivatott; természetesen a kormány összehívása 
lett volna szükséges arra, hogy e választmány 
összeüljön. így mi választunk újra — nem egészen 
uj választmányt, Pest belvárosa nagyérdemű kép
viselőjét van szerencsénk ismét a választmány-
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ban látni, hanem a belépett két tag helyébe más 
kettőt — a nélkül, hogy tudnók, vagy sejtenők, mi 
volt akadálya annak, hogy az előbbi választmány 
megbízása szerint el nem járt. Midőn tehát köte
lességemnek tartom ezen elmellőzés fölötti cse
kély sajnálatomat kijelenteni, engedje meg a t. 
ház, hogy legalább azt jelenthessem ki, meny
nyire kívánatos volna, hogy legalább most, ezen 
uj választmány tettleg hozzáfogjon munkájához, 
és az ügy ne essék megint azon határozatlan 
időre elhalasztott tárgyak közé, melyek sokszor 
csak azért bízatnak küldöttségre , hogy soha 
többé a házban szőnyegre ne kerüljenek. A múlt 
országgyűlés végén, midőn a küldöttség megvá
lasztatott, aggályaimat fejeztem ki, nehogy ezen 
ügy valamikép ad graecas calendas — ha jól 
emlékszem, ezen szavakkal éltem — relegáltassék, 
és aggodalmam némileg igazolva lett. Azt hiszem, 
jövőben ez ismételtetni nem fog, és hogy a ház 
nem csak a maga saját jogainak és méltóságá
nak megőrzése, hanem sok más tekintetből is el 
fogja várni, hogy e küldöttséget a kormány mi
előbb összehívja, és hogy ez teendőit felvegye : 
mert mellőzve más országos tekinteteket — és 
pedig kétségtelenül e kérdésben Magyarországnak 
nagy érdekei és jogai forognak fen — arra is 
kell tekinteni, hogy az illető népesség, a fiumei 
lakosság károsítva van azon bizonytalan állapot 
által anyagi tekintetben, kereskedelmi viszonyai
ban, értékeinek becsében, szóval mindenben ; és 
azt hiszem, annál kevésbbé lehet ily bizonytalan 
káros állapotban a fiumei népességet hagyni, miu
tán ha valamely része az országnak, ezen a köz
ponttól távol eső része hiven bizonyította Ma
gyarországhoz való hő ragaszkodását. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r - e l 
n ö k : T. ház! Ha jól fogtam föl t. barátom 
észrevételeit: azok kettőre vonatkoznak. Először 
nélkülözi t . barátom az előbbi küldöttség jelen
tésót. Az előbbi küldöttség jelentést nem tehe
tett azon egyszerű oknál fogva, mert nem is mű
ködött. Nem működött pedig azért, mert, mint 
méltóztatnak tudni, az országgyűlés vége felé vá
lasztatott meg. Működéséhez továbbá szükséges 
lett volna mindhárom küldöttség jelenléte; idő 
közben azonban a horvát küldöttség két tagja 
kineveztetvén, egyik a minisztérium tagjává, má
sik kormányhivatalra, uj választás vált szükségessé, 
s a horvát országgyűlés nem lévén együtt, be kel
lett várni az időt, mig uj választás eszközöltet
hetik. E fölött, méltóztatnak tudni, hogy azon 
rövid idő, mely a két országgyűlést egymástól 
elválasztotta, felette sok munkát hagyott a kor
mányra ; ezenkívül szükséges volt a kérdés meg
fejtésére megkívántató adatok összegyűjtése, hogy 
midőn összeülnek a küldöttségek, melyek többé 
nem működhetnek ugy, mint eddig, t. i. függet-
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lenül, a parlamentáris kormány a maga nézetét e 
tárgyra nézve előadhassa. Most már a kormány e 
kérdésben teljesen tájékozva és a szükséges ada
tok birtokában van. A mi tehát az igen t. kép
viselő ur előadása első részét illeti: a küldöttség 
azért nem tehetett jelentést, mert nem működ
hetett, nem működhetett pedig az előbb előadott 
okoknál fogva. 

A mi a t. képviselő ur előadása második 
részét illeti: meg vagyok győződve arról, hogy a 
t . képviselő ur, ki magát Fiumét ismeri, kiváló 
érdekeltséggel viseltetik Fiume sorsa ós jövendője 
iránt: mindazáltal bizonyossá tehetem arról, hogy 
nagyobb érdekeltséggel, mint a kormány, e kér
dés iránt senki, s igy a t. képviselő ur sem vi
seltethetik. (Elénk helyeslés.) Ha tehát az ügy 
sürgetőssége tekintetéből azon kérést voltam bá
tor a ház elé terjeszteni, hogy a küldöttséget 
minél előbb válaszsza meg, ezt bizonyára nem 
azért tettem, hogy a küldöttség ne működjék, 
hanem, hogy minél elébb megkezdje munkálódá-
sát és minél elébb bevégezze teendőjét, (Tetszés.) 

E l n ö k : Huszár István bíráló bizottsági 
tag le akarja tenni az esküt. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
az eskümintát, s a ház közepére állott Huszár 
István leteszi az esküt.,) 

E l n ö k : Méltóztatott a tisztelt ház tegnap 
elhatározni, hogy mai napon a trónbeszéd tár
gyalására nézve intézkedéseket fog tenni. Ha 
méltóztatik kívánni, a trónbeszéd fel fog ol
vastatni. 

S i m o n y i L a j o s b : Én azt hiszem, elég 
lesz a trónbeszédet akkor felolvasni, midőn tár
gyalása meg fog kezdetni. Most felolvasása csak
ugyan fölösleges (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha méltóztatnak felolvasottnak 
tekinteni, most nem fog felolvastatni. 

D e á k F e r e n c z : Ha a trónbeszéd«t, 
mely már itt egyszer ki volt hirdetve, és még 
egyszer fel fog olvastatni a tárgyalás megkez
dése előtt, felolvasottnak veszszük, csak arról 
szólhatunk, mikép és mikor tárgyaljuk azt. A 
trónbeszédre rendesen válaszfelirat szokott ké
szíttetni. A legutóbbi országgyűlésen azon módot 
követtük, hogy küldöttséget választottuk, mely 
a trőnbeszédre a válaszfeliratot elkészítette. Ha 
valakinek más nézete volt, az maga adott be 
válaszfelirati javaslatot. Én azt gondolnám, kö
vessük most is ezen módot, miután ez által köny-
nyitjük és gyorsítjuk a tanácskozásokat. Válasz-
szunk egy küldöttséget, mely a válaszfehratot a 
trónbeszédre el fogja készíteni. Ha azon bizottság 
beadja javaslatát, az kinyomatván, szét fog osz
tatni, és tárgyalási napot fogunk kitűzni, és azon 
napon tárgyalás alá fogjuk venni. Magától érte
tik, hogy a kinek eltérő nézete van, az maga is 
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adhat be indítványt, a mint az a házszabályok
ban benne is foglaltatik. Az én nézetem az volna, 
hogy e küldöttség ne álljon számos tagból, mert 
igen sok ember közt dolgozni nehéz. Én azt 
hiszem, 7 vagy 9 tag elég lesz; hétfőn beadhat
juk ezekre a szavazatokat, és azután a deputatió 
azonnal hozzá foghat a munkához. Ha méltóztat
nak ezt elfogadni, ez által könnyitjük és gyorsítjuk 
a tárgyalásokat. (Helyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : Tisztelt képviselőház ! 
Én részemről az imént indítványozott eljárási 
módot sem a parlamentális szokásokkal , sem 
pedig a dolog természetével nem tartom meg
egyezőnek. (Halljuk! Halljuk!) Itt arról van szó, 
hogy a ház adjon választ a trőnbeszédre. Már 
akár mennyire akarjuk is mi tekinteten kivül 
hagyni e teremben a pártok állását, azokat itt 
e tekintetben ignorálni nem lehet. Okvetlenül 
szükséges, hogy a trónbeszédre adott válasz a 
többség részéről vagy is a kormányt támogató 
párt részéről ne legyen egyéb, mint magának a 
trónbeszédnek viszhaDgja, mert hiszen a trónbe
széd nem egyéb, mint a miniszterek előterjesztése, 
a miniszterek politikájának expositiója. Erre te
hát azon párt, mely a minisztériumot támogatja, 
nem mondhat olyast, a mi a trónbeszédben fog
laltakkal ellenkezésbe jön. (Nyugtalanság a jobb 
oldalon.) Azért én azt hiszem, hogy ugy mint 
máskor Magyarországban is történt, és mint más 
parlamentekben is szokás, adjon be valaki azon 
pártból, mely a kormányt támogatja, válaszfel-
irati javaslatot, mely természetesen viszhangja 
leszen a trónbeszédnek. A kinek ezen javaslat 
nem tetszik, az azután vagy módositásokkal, 
vagy ellenválaszfelirattal léphet fel. (Felkiáltások: 
Am tessék!) Ha bizottság küldetik ki, a mint a 
múlt napi tapasztalásokból is láthattuk, ezen bi
zottságban igen természetesen a ház többsége 
akar többségben lenni. (Derültség. Felkiáltások': 
Az természetes!) Elhiszem még azt is, hogy ezen 
kivételes alkalommal talán az arányt jobban meg 
fogja a többség tartani, mint máskor. (Elénk 
derültség.) Azonban bármi legyen is a megtör
ténendő választás eredménye: arról biztos vagyok, 
hogy a többség oly tagokat fog választani a bi
zottságba, a kik a trőnbeszédben mondottaknak 
viszhangját fogják adni a válaszfeliratba. (De
rültség.) De nekem ez ellen semmi kifogásom 
nincs. (Felkiáltások: Nem is lehet!) mondom, ne
kem nincs az ellen kifogásom, hogy a vá
laszfeliratba csakugyan ez jőjön; az a dolog 
természetében fekszik, hogy ugy legyen; ha
nem arra kérem a tisztelt házat, méltóztassék 
oly intézkedésektől elállani, melyek a felelősséget 
másokra is hárítják. (Derültség. Felkiáltások: El
vállaljuk !) Ha a többség a maga nézeteit bár
mely alkalommal is ki akarja fejezni, fejezze ki 

azt a maga saját neve alatt, ne pedig a ház 
nevében. (Derültség, Felkiáltások: Szép fogalmak 
a parlamentalismusról!) 

Méltóztassanak a többség részéről annak va
lamelyik független, igen természetesen nem kor
mányhivatalban levő tagját — mert hiszen itt 
a kormány előterjesztésére adandó válaszról van 
szó — méltóztassanak, mondom, valakit meg
bízni, hogy az terjeszsze elő a többség nézetét. 
Ha az a mienkkel megegyezni nem fog, az ellen 
módositásokkal vagy pedig ellen-válaszfelirattal 
fogunk fellépni. 

Ez volt különben a magyar országgyűlésnek 
praxisa, s ettől csak kivételes esetekben történt 
eltérés. Ha jól tudom, az első válaszfelirat, mely 
az országgyűlésen tárgyaltatott, az 1847-iki volt. 
Én ugy emlékszem, hogy az akkori országgyű
lésen Somogy vármegyének érdemes követe, most 
e háznak t. elnöke , adott be válaszfelirati 
javaslatot, ennek ellenében pedig ugyanakkor 
Pest vármegyének volt követe, Kossuth Lajos, 
adott be ellenválaszfelirati javaslatot. Ezen 
feliratok akkor egymás mellett vitatás tárgyává 
lettek. 1848-ban, én megvallom, nem emlékszem, 
hogy mikép járt el e tekintetben az akkori or
szággyűlés, hanem ugy értesülök, hogy 1848-ban 
egy 9 tagú bizottság küldetett k i ; (Ugy van!) 
mondom, Dem emlékszem erre ; hanem, hogy ez 
nem vétetett törvényes gyakorlatba, ezt mutatja 
az 1861-diki példa, midőn Pest belvárosának tisz
telt képviselője a maga nevében nyújtott be 
egy felirati javaslatot, a mely a ház által tár
gyaltatott és elfogadtatott. Miért nem követte-
te t t 1865-ben is ezen eljárás? azt i t t taglalni 
nem akarom ; hanem csak annyit mondok, hogy 
miután 1847-ben mindenesetre és 61-ben is egye
sek, a ház független tagjai által adatott be felirati 
javaslat: én azt hiszem, nincs rá ok, hogy 
most másként járjunk el, annyival is inkább 
nincs, mert most a viszonyok annyiban változ
tak, hogy van felelős minisztériumunk, van par
lamentális kormányzat, mig 1861. és 1865-ben 
csak egy kérdés lehetett, t. i. az ország alkot
mányának visszaállítása, és az iránt e házban 
véleménykülönbség nem lehetett. Akkor arról 
volt szó, hogy megmutattassák ő felségének, 
hogy igenis a magyar nemzetnek joga van, el-
idegenithetlen joga van, régi alkotmányának 
visszaállítását kívánni. 

Most a dolog másként áll , most a trónbe
szédben számos tárgyak érintetnek meg; ezekre 
nézve a háznak kötelessége lesz válaszolni. Már 
hogy a kormány és kormányt támogató párt 
ugyanazon választ adja ezekre, a melyet az el
lenzék fogna adni: én részemről kétkedem; (De
rültség. Közbeszólás: Nem is akarja!) és azért 
czélszerütlennek látom azon eljárást, hogy ezen 
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választ a ház bizottság által készíttesse, mert 
annak mindenesetre csak a többség kifejezésének 
kell lennie; (Élénk derültség. Valaki: Azt akar-
uk! Zaj) hanem- adja be mindegyik párt a maga 
részéről. Annálfogva én ezen indítvány mellőzé
sével kivánom, hogy a 47-ben és 61-ben köve
tet t szokás fogadtassák el. 

C s á k y T i v a d a r g r . : T. ház! En azon 
nevezetes theoriában, melyet épen most hallottunk, 
hogy t. i. a parlamentben a többség egy párt 
nevében, nem pedig a ház nevében nyilatkoz
zék, semmi esetre sem osztozhatom. Ha a többség 
saját pártja nevében, a kisebbség pedig a ki
sebbség nevében fog nyilatkozni: ki fogna akkor 
nyilatkozni a ház nevében? (Elénkhelyeslés.) 

A parlamentáris életnek lényegét épen a 
korona és kormánya egyetértésével együtt a 
többség képezi. A trónbeszéd nem egyéb, mint 
a koronának kormányával egyetértésben történt 
enunciatiója a ház előtt. Midőn ezen enunciatio 
történt, a ház és a pártok alakulva nem voltak: 
a trónbeszédre adandő válasz constatálni fogja, 
vajon a kormány nézetei megegyeznek-e a 
többség nézeteivel vagy nem ? (Helyeslés.) 
Ez képezi a parlamentális életnek lényegét. 
Hogy tehát ezen lényeges és fontos kérdésben 
mindenesetre a többség nézetei mint az egész 
ház és következőleg az egész ország nézetei 
lesznek kifejezve, nem pedig a kisebbség nézetei: 
magától folyó természetes dolog. (Helyeslés.) 

Én ennek következtében át nem látom, hogy 
miért kellene ezen egyes esetben a választ egy 
személy által nyújtatni be a háznak? Hiszen ha 
ez volna a dolog theoriája, akkor sokkal köny-
nyebb volna egyúttal miniszterelnök ur ő excel
lentiáját megkérni, hogy valamint a trónbeszéd 
készitésére befolyt, ennek válaszát is készítené 
el. (Derültség.) 

Épen ezen válasz által fog bebizonyodni, 
hogy a minisztérium nézetei a többség nézetei
vel egyezők-e, vagy nem? Miután pedig par
lamentális kormánynál — és reménylem, mi ná
lunk is igy van — nem a párt függ a kormány
tól, de a kormány a párt tól ; (Élénk helyeslés 
jobbról) és miután a kormányt támogató több
ségnek lehetnek bizonyos pontok fölött talán el
térő nézetei, melyek épen a felirat alkalmával 
egyenlittetnek ki, ugy hogy abban, a mit a ház 
a korona előterjesztésére, a trónbeszédre válaszol, 
a kormány és a többség egyetértése mutatkozik: 
épen ezért ne csak szükségtelennek nem, sőt 
igen hasznosnak tartom, hogy a válaszfeliratot 
készítő bizottság ne egy vagy két tagból, ha
nem, mint indítványoztatott, több tagból álljon: 
mert azon eszmecsere következtében, mely a vá
laszfelirat tárgyalása alkalmával okvetlenül ki 
fog fejlődni, a kormányt támogató párt többsé

gének valódi véleménye fog napvilágra jönni. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni Deák Fe
rencz indítványát1? (Elfogadjuk!) Hány tagot kí
vánnak a bizottságba felvétetni ? (Közbeszólások: 
Hét tagot! Mások: Küenczet!) A kik 9 tagot kivan
nak, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) Tehát 
kilencz tagból fog állani a küldöttség. 

Nem tudom,, méltdztatnak-e kívánni, hogy a 
választás ma, vagy hétfőn történjék? (Felkiáltások : 
Hétfőn!) Ennél fogva a küldöttség tagjai hétfőn 
fognak megválasztatni. 

Egyéb tárgy a napirenden nincsen; hanem 
még Irányi képviselő ur kivan szólani. 

I r á n y i D á n i e l : En a honvédelmi minisz
ter úrhoz akarok kérdést intézni. (Felkiáltások : 
Most nem lehet! Nincs napi renden!) Én az el
nök urnái magamat jelentettem, s ő megengedte 
a szólást. 

E l n ö k : Nincs ugyan napirendre kitűzve, 
hanem miután a képviselő ur szót kért, nem le
hetett tőle megtagadni. (Halljuk!) 

I r á n y i D á n i e l : Ha a t. képviselőház 
azt pararcsolja, hogy máskor tegyem( én engedel
meskedem. (Halljuk !) 

T. ház! Kevéssel a minisztérium kinevezése 
után jelent meg egy királyi rendelet, mely a 
királyi testőrséget újjá szervezni parancsolta. 
Ezen királyi rendeletben az állott, hogy a királyi 
testőrség ismét csak, mint annakelőtte, nemesekből 
alakittassék; én tehát, miután azóta azt látom, 
hogy ezen királyi rendelet, legalább részben, végre
hajtatott : azt a kérdést vagyok bátor intézni a 
honvédelmi miniszter úrhoz, vajon a végrehajtás 
a királyi rendelet értelmében történik-e, azaz va
jon csakugyan csupán nemesekből alakittatik-e 
a testőrség ? Másodszor azt kérdem a honvédel
mi miniszter úrtól, vajon a megyéknek azon régi, 
s ha jól tudom, törvényes joga tiszteletben tarta-
tik-e, miszerint a királyi testőrségbe a megyék 
ajánlhassanak tagokat? Ezen két kérdésre vagyok 
bátor feleletet kérni a miniszterelnök úrtól, ugy 
mint honvédelmi minisztertől, a miniszter úrtól 
függvén természetesen, mikor méltóztatik arra fe
leletet adni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Irá
nyi Dániel interpellatioját.) 

E l n ö k : Közöltetni fog a honvédelmi mi
niszter úrral. 

Kérem azon bizottságok tagjait, a kik még 
nem jöttek össze, hogy alakulhassanak, legyenek 
szívesek most mindjárt itt maradni. 

A gazdasági bizottság tagjait nem holnap 
délre, mert akkor más helyen vagyok elfoglalva, 
hanem délután 4 órára kérem összejönni, hogy a 

8* 
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költségvetést megállapíthassuk és a hétfői ülésben 
beadhassuk 

Egyéb tárgy nem levén, az ülést bere
kesztem. 

lesz. 
A legközelebbi ülés hétfőn reggel 10 órakor 

Az ülés végződik d. u. Í2l\a órakor. 

10. országos ülés 
1869. máj us 10-ikén 

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

Tárgyai: A horvát országgyűlés átirata a határőrvidéki erdőségek s több vasútvonal ügyében, kér
vények s Buttyán László megbizó levele bernutattatnak. Madarász József és Babes Vincze kettős megválaszta
tásuk iránt nyilatlioznak. Tisza László. Degenfeld Gusztáv gr., Szathmáry László és Maíer Miksa igazoltatván, 
osztályokba soroltatnak. Ivánka Imre és Luksics Bódog, Huszár István és gömöri Török Sándor biráló bizottsági 
tagok egymással helyet cserélni utasittatnak. A gazdasági bizottság jelentést tesz a ház hivatalnokairól s az april-
havi költségvetésről, mely utóbbi elfogadtatik. A váíaszfelírati bizottság tagjai megválasztatnak. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös József b., 
Festetics György gr., Gorove István, Wenckheim 
Béla b. 

Az ülés kezdődül d. e. 101/* órakor. 
E l n ö k : A műit ülés jegyzőkönyve fog 

hitelesíttetni. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (ol

vassa a május 8-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 
I r á n y i D á n i e l : Azon kérdést kivánom 

csak intézni a jegyző úrhoz, mit ért azon ki
fejezés alat t : „soron kivüli interpellatio" ? Én ugy 
tudom, az interpellatióra nézve nincs kitűzve bi
zonyos idő. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő : A ház
szabályokban ki van mondva, hogy mindjárt az 
ülés elején, az elnök mutatja be a beérkezett 
iratokat, és a képviselők ekkor adják be az in-
terpellátiokat, tehát ülés elején; ez az interpel
latio pedig az ülés végén adatott be. 

E l n ö k : , Csak forma dolog, hogy jövőre 
ne praejudicáljon: és ha nincs egyéb észrevétel, 
(Nincs!) a jegyzőkönyv hitelesítve van. 

A horvát-szlavón és dalmát királyságok or
szággyűlése felhívja ezen átirattal a magyar, 
mint közös országgyűlést arra nézve, hogy a 
közös hadi minisztériumtól a péterváradi és bródi 
határőrvidéki ezredek 30,000 hold erdejének 
szándékozott eladását addig maga utján és 
módján gátolni szíveskedjék, míg az emiitett 
királyságok országgyűlésétől a kiegyezési tör

vény 8 .§ . rendelete szerint arra nézve engedélyt 
nem szerez. Az eredeti átirat horvát nvelven van 

j 

szerkesztve, lefordíttattam tehát magyar nyelvre, 
és ha méltóztatnak parancsolni, a magyar fordí
tás ki fog nyomatni, 

D e á k F e r e n c z : Ezen átiratot, mint az 
elnök ur is előterjesztette, ki kell nyomatni, s ha 
ki lesz osztva, tárgyaláséra napirendet kitűzni. 
Ez ugyanis nem a kérvéhyi bizottsághoz utasítandó, 
hanem országgyülésileg tárgyalandó. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát ki fog nyomatni1) és na
pirendre tűzetni. 

A horvát-szlavón és dalmát királyságok or
szággyűlése továbbá kéri, hogy a vasút épí
tését Szlavónia közepén Orlavi völgyén, Po-
zsega vármegyén és városon keresztül, a vasút 
építését Csáktornyától Varasdon keresztül Zap-
reczikba, a zengi és buccari-i vasutvonalat, a 
károly város-fiumei vonalat és a zimony-eszék-
fiumei vonalat a közös országgyűlés magas párt
fogás alá venni szíveskedjék. E kérvény az an
nak idején alakítandó vasúti bizottsághoz utasit-
tatik. (Helyeslés.) 

A horvát országyülés elnöksége továbbá 
átküldi a magyar országgyűlési elnökségnek kö
zös országgyűlési tárgyalásra különös ajánlása 
mellett sz. k. Eszék városa kérvényét az ottani 
várerősség lebontásáért. 

Ugyancsak a horvát országgyűlés elnöke 

') Lásd az I r o m á n y o k 11-ik számát. 
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átküldi a magyar országgyűlés elnökségének a 
buccarivárosi kerület hatósága felterjesztését a 
katonaálbtásnál nyerendő könnyebbitósért, közös 
országgyűlési tárgyalás végett. 

Közép-Szolnok vármegye közönsége a sza
mosvölgyi vaspálya-társulat által kijelölt vonal
nak egy helyesebb és czélszerübb vonallal ki-
cseréltetését kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényezési bizott-
zottsághoz tétetnek át. 

Bemutatom Buttyán László, Kővárvidék ré
széről megválasztott képviselő megbizó levelét. 
Az állandó igazold bizottsághoz tétetik át. 

Perczel István bemutatja Reinhard Jakab 
gyönki lakos kérvényét, melyben a magyar had
sereg számára 1848-ban készített bakancsok árát 
visszafizettetni kéri. A kérvényi bizottsághoz té
tetik át. 

G y ő r f f y G y n l a : T. ház! A nagyváradi 
lakatos társulatnak az iparrendszer szabályozása 
tárgyában a t. házhoz intézett kérvényét a ház. 
szabályok 134. §-a értelmében, van szerencsém 
benyújtani. 

E l n ö k : Ki fog adatni a kérvényi bizott
ságnak. 

Azon képviselő urak, kik két helyen válasz
tattak meg, a ház legközelebbi határozata sze
rint, méltóztassanak nyilatkozni, melyik válasz
tást fogadják el. 

M a d a r á s z J ó z s e f : T. ház! Fehér me
gye csákvári választókerületében is meg lévén 
választva, midőn a sárkeresztűri kerület képvise
lőségét elfogadom, a csákvári kerület népvise
letéről lemondok. Csak néhány szóval bocsána
tot kérek a t. háztól, a miért a 168-ik §. sze
rinti engedélyivel távozván a háztól, múltkor 
ezt nem teljesíthettem. (Helyeslés.) 

E l n ö k i Ennek folytán fel fog szólittatni 
Fehér megye közp. bizottsága, hogy a csákvári 
kerületben uj választást eszközöljön. 

Babes V i n c z e : T. ház! A kettős meg-
választatásomra hozott igen becses határozata 
következtében vég nyilatkozattal tartozván, azt 
adni kész vagyok. Bátorkodtam ugyan is, t. ház, 
a minapában, kötelességemnek tartván, a t. ház 
előtt kifejezni azon érveimet és aggályaimat, me
lyeknél fogva ugy vélekedtem, hogy választóim 
akaratának sérelme nélkül ez iránt nyilatkozni 
nem szabad addig , mig az egyik választás el
len beadott kérvény, illetőleg annak a választók 
összeírása ellen felhozott érvei helyessége vagy 
helytelensége iránt az illetékes bíráló bizottság 
Ítéletet nem mondand. Azonban a t. háznak ugy 
tetszett, hogy uj határozata által engemet, ér
veim és aggályaim figyelmen kivül hagyása mel
lett, felszólítson, miszerint mai napig végleges 
nyilatkozatomat tegyem, különben a t. ház a 

kérdést fogná eldönteni. Ámbár már most, t. ház. 
ez által érveim és aggályaim megszűnve nin
csenek , és a következetesség talán ugy hozná 
magával, hogy az eldöntést a t. házra bizzam: 
mindamellett attól tartva, hogy a t. ház több
sége ily eljárásomat talán nem következetesség
nek, hanem ellenszegülésnek, tisztelethiánynak 
tartatná a t. ház határozata ellenében, mire okot 
részemről semmi esetre szolgáltatni nem akarnék: 
ugyanazért a t. ház parancsoló határozata foly
tán, választóimnak ez eshetőségre már előre ki
nyert beleegyezésével, a torontálmegyei nagy-
szent-miklósi kerület megbízását köszönettel le
teszem, s egyszersmind azon kerületi választóim
nak irántam tanúsított ragaszkodását és bizalmát 
igen melegen megköszönöm. 

E l n ö k ; Torontál megye központi bizottsága 
fel fog szólittatni, hogy a szent-tniklósi kerület
ben uj választást rendeljen. 

Az állandó igazoló bizottság részéről fog 
jelentés tétetni, a mennyiben ez által néhány 
képviselők igazoltatni fognak. 

A n t a l f y K á r o l y e l ő a d ó (olvassa az 
állandó igazoló bizottság jelentését Tisza László, 
tordamegyei alsókerületi képviselő, Degenfeld 
Gusztáv gr., szabolcsmegyei nagykállői kerületi 
képviselő, Szathmáry László, hevesmegyei kápolnai 
kerületi képviselő, és Maler Miksa, horvátországi 
képviselő megválasztása tárgyában. Á jelentés sze
rint Tisza László és Maler Miksa végkép, De
genfeld Gusztáv gr. és Szathmáry László a 30 
nap fentartása mellett igazolandók.) 

E l n ö k : Ennélfogva Tisza László és Ma
ler Miksa végkép, Degenfeld Gusztáv gr. ós 
Szathmáry László pedig, miután megválasztatá
suk már az országgyűlés folyama alatt történt, 
a szabályszerű 30 nap fentartása mellett igazol
tatnak. 

A n t a l f y K á r o l y e l ő a d ó (olvassa az 
állandó igazoló bizottság jelentését, mely szerint 
Ivánka Imre, fülöpszállási képviselő, ki a 'negye
dik biráló bizottság tagja, melyhez a Rákóczy Já
nos ellen beadott kérvény utasíttatott, a házszabá
lyok 23. §. értelmében, ez ügyben Rákóczy János
nak ellenjelöltje levén, nem, biráskodhatik, minél 
fogva az állandó igazoló bizottság a házszabályok 
44. §-« értelmében Ivánka Imrét a IV. biráló 
bizottságból a Vl-ba és innen Luksics Bódogot 
helyébe tette; továbbá Huszár István, nógrádmegyei 
nógrádkerületi képviselő, ki szintén a IV-ik 
biráló bizottság tagja, mivel a Huszár Imre 
ellen beadott kérvény ezen bizottsághoz utasíttatott, 
kivel rokonságban vart, a IV. osztályból az elsőbe 
tétetett át, gömöri Török Sándor pedig helyébe 
tétetett át: miről az állandó bizottság, jegyzőkönyve 
ezen pontjainak közlésével, a biráló bizottságokat 
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értesíttetni és őket a 41-tk §. értelmében működé-
sok azonnali megkezdésére felhívatni határoztad) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
A most igazolt képviselők az osztályokba 

sorolás czéljából ki lesznek sorsolandók. É s pe
dig kez denünk kell a 9-ik osztálynál, a hol mind 
Magyarország mind Horvátország részéről egy-
gyel kevesebb képviselő van. Maler Miksa kép
viselő ur tehát a 9-ik osztályba lesz beosztandő. 
A többi három ki fog sorsoltatni, és pedig a 9-ik 
osztályba jön egy, az első két osztályba, miután 
ott egygyel ugy is több van, nem jön senki, 
hanem a harmadik és negyedik osztályba egy-
egy. [Egyenkint kihúzza a neveket.) A 9-ik osz
tályba jön Degenfeld Gusztáv gr., a 3-ik osz
tályba Szathmáry László, a negyedik osztályba 
pedig Tisza Lászlő. 

Aczél Péter képviselő ur a gazdasági bizott
ság részéről fog jelentést tenni. 

A c z é l P é t e r e l ő a d ó (olvassa a gaz
dasági bizottság jelentését.) 

C s a n á d y S á n d o r : A jelentés kinyoma-
tását, a képviselők közti kiosztását és annak na
pirendre kitűzését kérem elrendeltetni. 

E l n ö k : Tehát ki fog nyomatni1) a kép
viselők közt kiosztatni és annak idején napirendre 
ki fog tűzetni. 

A c z é l P é t e r e l ő a d ó (olvassa a gaz
dasági bizottság véleményes jelentését az april 
20-től april 30-ig felmerült költségek iránt.) 

V á r a d y G á b o r : T. ház! Nem tudom, 
jől hallottam-e, hanem 30 képviselő van a költ
ségvető bizottság jelentésében Horvátország ré
széről felemlitve. (Közbeszálás : 31 képviselő!) 
Miként van az ? 

E l n ö k : Kettő a főrendi háznál van, 29 
pedig a képviselőháznál. 

Z s e d é n y i E d e : Ha jól hallottam, itt 
említtetik az összes képviselőházi tisztviselők 
fizetése, kétezer néhány forinttal. Nem tudom. 
vajon az illetékek a régi rendszer vagy pedig az 
ujabb tervezet szerint vannek-e felvéve ? 

E l n ö k : Szolgálok felvilágosítással. Az 
april havi számítás egészen a régi rendszer sze
rint tétetett; sőt még május havára sem lehet 
más számítást tenni, miután a kisebb hivatalno
kok és a szolgák előleg kapják fizetésűket; ezt 
pedig nem lehet addig, míg nem lesz uj rend
szer behozva, megváltoztatni. Az uj rendezés csak 
júniusra fogna életbe lépni. 

G h y c z y I g n á c z : T. ház ! A horvát 
képviselőkre nézve vagyok bátor kérdést tenni. 
A főrendeknek is megvan a magok költségve
tésre, azon két főrendi tag tehát talán oda lenne 

') Lásd az í r o m á n y o k 12-ik számát. 

utasitandő, nehogy ez később bármi következte
tésre, vagy félreértésre adjon alkalmat. 

S i m a y G e r g e l y : T. ház! Én nem 
gondolom, hogy ezen kimutatás egészen a régi 
megállapítás szerint van szerkesztve, miután a 
házszabályok értelmében a jegyzőknek kettős 
napi díjban kell re'szésülniök. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, april hóről 
lévén sző, sem az elnökre, sem a jegyzőkre nem 
vonatkozhatott még a kimutatás, miután akkor 
még a korelnök elnökölt és a korjegyzők végez
ték a jegyzői teendőket. (Helyeslés.) 

S i m o n y i L a j o s b . : T. ház! Miután a 
házszabályok értelmében a gazdasági bizottság 
jelentése ki fog nyomatni és tárgyalásra kitüzetni, 
azt hiszem, mindezen észrevételeknek akkor 
lesz helyök, midőn a ház ezen ügyet tárgyalni 
fogja. 

E l n ö k : Csupán azon észrevételem van, 
hogy az april havi költségvetést kérem helyben 
hagyatni, miután ezen fizetések teljesitendők. 
{Helyeslés.) 

B ó n i s S á m u e l : T . ház ! (Halljuk!) 
Ezen jelentésnek két része van: az egyik tár
gyalja a multat, a másik tárgyalja a jövőt. Én 
azt hiszem, a múltra nézve el lehet fogadni a 
költségvetést; a jövőre nézve pedig tárgyalandó 
a jelentés. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a jelentés első része, mely 
a jövő rendszerre vonatkozik, kinyomatni, napi
rendre tűzetni és tárgyaltatni fog; april hóra 
pedig elfogadtatik az illető költségvetés, miután 
az úgyis a számadásokban fog megbiráltatni. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Miután szóba 
hozatott, hogy azon tisztelt horvát képviselő urak 
napidijai, kik a főrendi ház tagjai, ne a kép
viselőház budgetjébe jöjjenek: e felett hatá
rozni kell. 

S z e n t i v á n y i K á r o l y : T. ház ! (Hall
juk !) A főrendeknek ezen czim alatt rovatuk 
nincs ; ennélfogva czélszerübbnek látnám, ha azon 
két felsőházi tagnak napidijai itt utalványoztat-
nának. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ez annyival inkább elfogadható, 
miután a gazdasági bizottság semmi újítást sem 
tett ez által, mert ez a múlt országgyűlésen is 
ugy volt. (Helyeslés.) Marad tehát, mint ed
dig volt. 

Következik a válaszfelirat kidolgozása vé
gett kiküldendő 9 tagú bizottságra a szavazatok 
beadása. Széll Kálmán jegyző fel fogja olvasni 
a névsort, a távollevőket Bujanovics Sándor 

, jegyzi, az urnánál lesz Mihályi Péter. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 

képviselők névsorát, kik egyenkint beadják szava
zati jegyeiket.) 
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E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni. 

A szavazásnak vége ; ha a t. ház bele
egyezik, egy fél órára fel lehetne függeszteni az 
ülést, a jegyző urak addig összeszámítanák a 
szavazatokat, kihirdetnők és még ma tudva lenne 
az eredmény. {Helyeslés) Tehát egy fél órára 
felfüggesztem az ülést. 

(Fél órai szünet múlva:) A választás ered
ménye fog kihirdettetni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő : Be
adatott 353 szavazat: ezek közt üres volt 33 ; 
legtöbb szavazatot nyertek: Deák Ferencz 220, 
Pejaesevics Lászlő gr. 219, Bezerédj László 
218, Gajzágó Salamon 218, Zsedényi Ede 218, 
Horváth Mihály 216, Bittó István 215, Pulszky 
Ferencz 209, Majláth István 203 szavazatot. 
Méltóztatnak kivánni, hogy a kisebbség szava
zatait is felolvassam? (Halljuk!) Tisza Kálmán 
kapott 100, Ghyczy Kálmán 99, Bónis Sámuel 
98, Nyáry Pál 97, Ludvigh János 97, Várady 
Gábor 97, Ráday László gr. 96, Mocsáry Lajos 
96, Szontagh Pál (csanádi) 96 szavazatot. A 
többi szavazat egyesekre oszolt el. 

E l n ö k : E szerint meg választattak : Deák 
Ferencz, Pejacsevics László gr., Bezerédj László, 
Gajzágó Salamon, Zsedényi Ede, Horváth Mi
hály, Bittó István, Pulszky Ferencz, Majláth 
István. 

Mielőtt a mai ülést eloszlatnám, bátor va
gyok először jelenteni, hogy a legközelebbi ülés 
a szokott módon fog kihirdettetni. 

Azután kérem a kérvényi és bíráskodó bi
zottságokat, legyenek szívesek az irodában bejelen
teni elnökeiket és jegyzőiket, hogy az iroda 
képes legyen az irományokat nekik pontosan é» 
rendesen kiosztani. 

A naplóbirálók méltóztassanak rögtön most 
itt maradni, s magok közt a módot, mint fogják 
dolgaikat gyakorolni, megállapítani. 

Végre a gazdasági bizottság tagjait kérem, 
méltóztassanak az elnöki szobában az ülés után 
megjelenni. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 

11. országos ülés 
1869. május 13-kán 

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

Tárgyai: Sümeghy Ferencz halála bejelentetik. Hivatalos átiratok és kérvények mutattatnak be. Csá
szár Bálint a fogarasvidéki dacoromán izgatások, Schvarcz Gyula a testi fenyitések miatt interpellálja a kormányt, 
mely az utóbbira nézve azonnal válaszol is. Irányi Dániel törvényjavaslatot nyújt be a testi fenyiték megszüntetése 
iránt. A felirati bizottság beadja javaslatát. Tisza Kálmán, Simonyi Ernő és társai, végre Miletics Szvetozár szin
tén nyújtanak be egy-egy fölirati javaslatot. A felirati javaslatok tárgyalása napirendre tűzetik. Berecz Ferencz, 
Theil István, Eszterházy Pál gr., Jankovics Miklós, Pilisy Lajos, Csiky Sándor, Várady János, Tóth Kálmán, 
Jókai Mór, sopronyi Török Sándor, ifj. Szögyény László, Wodianer Béla, Érkövy Adolf, Oláh Miklós igazoltaknak 
nyilváníttatnak. A biráló bizottságok indokolt jelentések előterjesztésére utasíttatnak. A kifogásos képviselőknek 
egyelőre lakbér nem adatik. A nyomtatványok iránt kötött szerződések, valamint a hírlapi küzlésekre vonatkozó 
javaslat, helybenhagyatnak. 

A kormány részerői jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr.. Eötvös József h., Gorove István, Hor
vát Boldizsár,Lónyay Menyhért, WenckhezmBélab. 

Az ülés kezdődik d. e. lO1^ órakor. 
E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az utolsó 

ülés jegyzőkönyve fog fölolvastatni. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő [olvassa 

a május 10-én tartott ülés jegyzőkönyvét,.] 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyző
könyv hitelesíttetik. 

Szomorú esetről kell megemlékeznünk. Egy 
köztiszteletben állott volt képviselőtársunk, a 
megyei téren ugy, mint országos állásában sok 
érdemeket szerzett férfiú, Sümeghy Ferencz volt 
képviselő meghalt. Eddig magán utón értesülve 
voltunk ugyan e gyászesetről, azonban nem volt 
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alkalom arról hivatalos jelentést tenni, mig nem 
a legközelebbi napokban az illetők, kik válasz
tása ellen kérvényt nyújtottak be, ide járultak, 
s a kérvényt visszakérvén, azt nyilvánították, 
hogjT annak most már megszűnt a tárgya. Itt 
van megbízó levele is. Gondolom, szükséges volna 
jelenleg sajnálkozásunkat fejezni ki, s uj válasz
tás iránt intézkedni. Méltóztatnak beleegyezni? 
[Elfogadjuk!] 

Az országgyűlés főrendi házának elnöke, az 
ő felsége által legutóbb szentesitett s az ország
gyűlés mindkét házában ünnepélyesen kihirdetett 
16 t. ez. eredeti díszpéldányainak átvételéről 
az országos levéltárnok elismervényét bemutatás 
végett átküldötte. 

Az erdélyi szász nemzetiségű honpolgárok 
egyeteme a nemzetiség és Erdélynek Magyar
országgal való egyesülése kérdését végleg kéri 
elintéztetni. Mit méltóztatnak e kérvényre 
nézve határozni? [Fölkiáltások: A kérvényt bi
zottsághoz utasítandó'} E kérvény tehát a kér
vény i bizottsághoz tétetik át. 

Árva megye közönsége, Szatmár-Németi vá
rosa felterjesztésével egyezőleg, Fiume magyar 
tengerparti kikötő város és kerületének az or
szág területéhez való visszaesatoltatását mielőbb 
törvényhozásilag eszközöltetni kéri. E kérvény 
talán a Fiume ügyében kiküldött bizottsághoz 
volna utasítandó? [Helyeslés.] 

Ugyancsak Árva megye közönsége, Buda vá
ros telterjesztésével egyetértőleg, Komáromnak 
O-Szőnytől Budáig vezetendő vaspályavonallal 
mielőbb leendő összeköttetését megállapittatni és 
létesíttetni kéri. E kérvény az alakítandó vasúti 
bizottsághoz volna utasítandó. [Helyeslés.] 

Heves és Külső-Szolnok törvényesen egye
sült vármegyék központi választmánya a képvi
selő-választások körüli teendőinek gyakorlatában 
a belügyminisztérium által akadályoztatását pa
naszolja és az ebből eredt jogsérelmet orvosol
tatni kéri. A kérvényezési bizottsághoz tétetik át. 

Pest városa közönsége a magyar királyi 
adóbizottság, illetőleg pénzügyi igazgatóság ré
széről, az adókivetésre és behajtásra, a város 
mint közigazgatási hatóság hatáskörében eddig 
gyakorolt alkotmányellenes beavatkozását meg
szüntetni és uj adóbehajtási és eljárási rendsza
bályok életbe léptetését törvényhozásilag megálla
pittatni, végre erre alkalmazott tisztviselőinek 
évi fizetéseit az állampénztárból fedeztetni kéri. 

Buda városa, Pest városa és Kraszna megye 
közönsége a négy évnél fiatalabb üsző- és tinó
borjuk levágatását az egész ország területén ké
rik eltiltani. 

Ezen, valamint az előbbi kérvény, a kérvé
nyezési bízottsághoz tétetik át. 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! Nem értet
tem tisztán, milyen bizottsághoz méltóztatott Ár
va megye kérvényét utasítani ? 

E l n ö k : A vasúti tárgyban kiküldendő 
bizottsághoz. [Helyeslés.] 

Szabolcs megye közönsége Szakolcza városá
nak a saját határából a strasniczi uradalom által 
elfoglalt terület, mint országos határszéknek visz-
szaszerzése iránti fölterjesztését elintéztetni kéri. 

Árva megye közönsége a hasonszenvi gyó
gyászat országos jogosultságát, Sáros megye fel
terjesztésével egyezőleg, törvény által biztosit-. 
tatni kéri. 

Árva megye közönsége a Vág folyónak 
szabályozását , Trencsén megye felterjesztésével 
egyezőleg, és a két törvényhatóság egyenlő 
figyelembevételével, országos alapból létesíttetni 
és lentartatni kéri. 

, Vas megye közönsége a kassai magyar szín
ház országos alapból való segélyeztetését, Kassa 
városának felterjesztésével egyezőleg, elhatároz
tatni kéri. 

Sz. k. Zilah város közönsége az eddigelé 
tervezett szamosvölgyi vaspályavonalak közöl a 
legczélszerübbnek mutatkozandónak kiépítését kéri. 

Abauj megye közönsége a f. évre előirány
zott költségvetését levonás nélkül helybenha-
gyatni, és egyúttal a megyék rendezését mielőbb 
törvényhozásilag elintéztetni kér. 

Szabolcs megye közönsége a királyi kisebb 
haszonvételi jogok megszüntetése iránt törvény
hozási intézkedést kér tétetni. 

Szabolcs megye közönsége saját hat választó 
kerületebeli országgyűlési képviselői mellé egy 
gyakornok felküldését óhajtván, az erre fordí
tandó költségeknek az 1870-ik évi költségvetésbe 
leendő felvételét kéri engedélyeztetni. 

Árva megye közönsége , Liptó megye felter
jesztésével öszhangzólag, a kősó árát Árva, 
Liptó és Turócz megyékre nézve, az Erdély né
mely részeiben már életbe léptetett kedvezményi 
árban [3 írt 80 kr.] mázsánkint megállapittatni, 
és m. kir. sóhivatalok felállításával a mostani 
vállalkozók önkényes eljárását megszüntetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

C s á s z á r B á l i n t : T. ház! Fogaras vidéke 
több választóinak nevében az ottani tisztviselők 
által a választások alkalmával különféle módokon 
történt visszaélések tekintetéből a belügyminiszter 
ur ő méltóságához vagyok bátor egy interpella-
tiót intézni. Időnyerés tekintetéből ezen interpel-
latiót fogalmazva, a ház asztalára leteszem, s 
kérem felolvastatását. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa Csá
szár Bálint interpellatió]át:) 

„Számos hírlapi közleményekből, valamint 

> 
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Pogaras vidéke bizottmánya kö-gyülése többsé
gének határozatai s törvénysértő tényei ellen az 
alkotmányos érzelmű magyar kisebbségi párt 
által emelt óvásaiból s a magas belügyminisz
tériumhoz intézett sérelmi panaszfelirataiból, ugy 
szintén a fogarasvidéki legközelebbi követválasz
tás tárgyában megjelent hirlapi czikkekből s a 
fogarasvidéki magyar alkotmányos érzelmű vá
lasztók részéről a magas belügyminisztériumhoz 
intézett sérelmi panaszokból következő események 
váltak köztudomás tárgyaivá: 

„1-ör hogy Fogaras vidéke azon bizottmány! 
ülésében, melyben a jelen országgyűlést egybe
hívó kegyelmes királyi leirat felolvastatott, vidéki 
első alispán Codru Drágusián Permánn, továbbá 
g. e. püspöki helyettes, Antonelli János urak 
nyilvánosan azon kijelentést tevék, miszerint Er
dély uniója őket mint románokat nem kötelez-' 
heti s hivatkozván a románoknak a nagyszebeni 
országgyűlésen kivívott , 1863-ki alkotmányos 
állásukra, mely szerint Erdély mint önálló feje
delemség külön törvényhozási testülettel bir, kö
vetkezőleg a pesti hongyülés a románokra nézve 
nem illetékes, azon indítványt tevék, mikép : „a 
magas kir. leirat e megyében ne teljesíttessék, 
illetőleg, hogy követeket a pesti hongyülésre ne 
válaszszanak;u mely indítványt Codru alispán ur 
tovább oda módositá, hogy ha már a mag. kir. 
leiratnak ellentállni nem lehet, az csakis az erő
szak kényszerének engedve, de nem jó köteles
ségérzetből teljesíttessék. 

„2-or. Azon tény, hogy Fogaras vidéke 
•jelenlegi főtisztje Tamásiu László ur ezen, a daco-
román törekvésű megyei reactio vezetői által a 
magyar szent korona egységének sérthetetlensége 
és a szentesitett alkotmány biztosítékai ellen a 
megyei bizottmányban támasztott vitának és in
tézett forradalmias színezetű fellépésének köte
lességellenesen páratlan türelmességgel tért en
gedett, sőt mi több, a fent érintett reaetionarius 
elveket magáévá tevő többség határozatának 
jegyzőkönyvbe iktatását egy szóval sem aka
dály ózta-

„3-or. Azon tény, hogy a legközelebbi kő-
vetválasztások alkalmával, midőn Fogaras vidé
kében az ismeretes Macelláriu-féle szerdahelyi 
gyűlés által kiküldött comité sugallata folytán a 
daco-román reactio a végre, hogy egyik fővezé
rét Bari ti a urat az alkotmányos érzelmű magyar
román párt jelöltje ellenében, azon kikötéssel, 
hogy a pesti hongyülésen meg nem jelenik, kö
vetül megválasztani szövetkezett, a megyében az 
elsőtől az utolsóig Baritiu mellett pártállást el
foglaló hivatalnokok törvénytelenségei és hallatlan 
visszaélései korlátozására a jelenlegi megyefőnök 
Tamasiu László ur egyetlen egy hivatalos lépést 
nem t e t t , sőt' megengedte és elnézte , hogy a 
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megyét"*zolgabirák minden magyar érzelmű vá
lasztókat, kik a megyében választótársaikkaí ér-
tekezendők, egyik vagy másik községben meg
jelentek, vasba veressenek, és 3 —4 napig fogva 
tartva azokat, a választók véghetetlen megbotrán
kozására, mint bűnös foglyokat a megye szék
helyére, Fogarasra kisértessék be; megengedte 
továbbá, daczára számtalan panaszoknak, és el
nézte , hogy a megyei szolgabirák azon falu-
előljárókat stb., kik a daeo-román reaetionarius 
ezól keresztülvitelére kellő erélyt nem fejtettek 
ki, hivatalukból elmozditsák, és több izbeli kérések 
daczára megtagadta azon ezélrai hivatalos in
tézkedést, hogy az alkotmányos érzelmű magyar-
román választók, mivel a daco-román czélokra 
nem szövetkeztek, községükben a legemberteienebb 
insultatiók és reeriminatióknak szolgabiráik, köz-
ségelőljáróik és papjaik részéről kitéve ne legyenek. 

„Ezen és számtalan más , jelen alkalommal 
fel nem sorolható tények világosan kimutatják, 
miszerint Fogaras vidékében az ellenzékeskedés 
jelentőségére nézve egybe sem hasonlitható a 
Hevesmegyében mutatkozó ellenzéki iránynyal, 
főleg minthogy a Fogaras vidékében lábra ka
pott, s fájdalom! máig uralkodó reactio, a jelen 
országgyűlés egyik pártárnyalata politikai hitelve 
szellemében sem történik, hanem történik a Ma
celláriu-féle daco-román törekvésű, magát nem
zeti pártnak czimező, de a nép véleményében 
nem gyökerező erdélyi reaetionarius, s mélyen 
hazafiatlan érzelmű párt nevében. 

„És mégis, mig más megyékben a kormány 
rendre utasitási erélye oly teljesen nyilatkozott, 
Fogaras vidéke alkotmányos rendje helyreállítása 
érdekében egy hajszálnyi lépés sem tétetett, ott 
a megyebizottmányban oly hangon beszélnek ma 
is, mintha Bratiano-féle minisztérium dirigálna 
és nem más. 

,, Miután a fentebbi tényekből világosan 
belátható, hogy „a capite foetet piseis," azaz 
magyarán mondva; a fogarasvidéki alkotmány
ellenes rendetlenségek jelenlegi román főtiszt 
Tamasiu László erélytelenségéből, képtelenségé
ből , sőt egyenesen hazafias akarat hiányából 
erednek, mely megyei állapot az alkotmányos 
érzelmű román-magyar és német párt legnagyobb 
elkeseredését szülvén, s a kormány iránti biza
lomérzetet megrendítvén, tarthatatlanná válván, 
több oldalróli felszólítás következtében tisztelettel 
bátorságot veszek magamnak, következő inter-
pellatiót intézni a belügyminiszter úrhoz: 

„Van-e. tudomása a fen elősorolt, Fogaras vi-
dékebeli alkotmánysértő jogállapotokról, s az ottan 
uralkodó daco-román reactio fenérintett köz
botrányt előidéző fényeiről , s a kormány köz-
tekintélyét sértő működéséről ? és mi intézkedéseket 
hajlandó tenni e megye alkotmányos rendje 
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helyreállítása, a daeo-román törekvések meggá
tolása, és azok tényezői rendre utasítása érde
kében V 

E l n ö k : A belügyminiszter úrral fog kö
zöltetni. 

B o b o r y K á r o l y : Van szerencsém be
mutatni Ozegléd város közönségének kérvényét, 
melyben Czegléd a budai népszínháznak országos 
segélyezését törvény által megállapíttatni kéri. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog át
tétetni. 

S c h v a r c z G y u l a : T. ház! Bátor va
gyok azon rövid interpellatiót intézni az igazság
ügyi miniszter úrhoz, vajon van-e tudomása azonkin-
zóvallatásokról, melyeket egyes megyékben szolgabi
rák, esküdtek, törvényszéki birák a vizsgálati 
fogságban letartóztatott vádlottak, különösen föld-
mivelők és iparosok ellenében botozás, korbácso
lás alakjában alkalmaznak, és ha van tudomása 
az igazságügyi miniszter urnák, bátor vagyok kér
dezni: vajon van-e szándékában ezen kinzó valla
tások körül elkövetett szégyenletes eljárás meg
gátolására addig is, mig büntető törvénykönyv 
készíttetnék, novella alakjában törvényjavaslatot 
terjesztem a ház elé? Részemről egy szóval sem 
indokolom ez interpellatiót, mert azt hiszem, az 
ügy, melynek érdekében felszólaltam, ez esetben 
maga helyett beszél. Bátor vagyok az interpel
latiót beadni. 

E l n ö k : Képviselő ur interpellatióját nem 
lehet felolvasni, mert valami nyomtatvány há
tára van, még pedig csak rajzónnal írva, tele iga
zításokkal. (Helyeslés. Felkiáltások a jobb oldalon: 
Ez tiszteletlenség! A szélső bal oldalon: Halljuk!) 

S c h v a r c z G y u l a : Elnök ur engedelmé
vel tehát magam fogom azt felolvasni. (Olvassa:) 
„Van-e tudomása az igazságügyminiszter urnák 
azon kinzó vallatásokról, melyeket egyes megyék
ben egyes szolgabirák, esküdtek és törvényszéki 
birák a vizsgálati fogságban letartóztatott vád
lottak, főleg földmivesek és iparosok ellenében, 
botozás, korbácsolás stb. alakjában alkalmaznak1? 
s ha van tudomása, szándékozik-e az igazságügy
miniszter ur addig is, mig a büntető törvény
könyv elkészül, e szégyenletes viszszaélések meg
akadályozására novella által, a ház elé törvény
javaslatot terjeszteni ?" 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y 
m i n i s z t e r : T. ház! (Halljuli!) Ez interpella-
tiónak két része van. 

Az első részben kérdés intéztetik hozzám: 
van-e az egyes visszaélésekről, melyek a megyék
ben a bűnvádi eljárás terén elkövettetnek, tudo
másom. Az interpellatió ezen részére bajos fe
lelnem, miután a t. képviselő ur azt egész álta
lánosságban intézi hozzám az eseteknek tüzetes 
kijelölése nélkül. (Helyeslés.) Mihelyt a képviselő 

nr megnevezi azokat, kik e viszszaéléseket elkö
vették, vagy legalább a megyét, a hol azok el
követtetnek, azonnal kötelességemnek fogom érez
ni, a legszigorúbb vizsgálatot e tekintetben el
rendelni. (Elénk helyeslés.) 

A mi az interpellatió második részét illeti: 
vajon van-e szándékom büntető-novellát tenni le 
a ház asztalára ? Erre azt felelem, hogy novellá
nak fölfogásom szerint csak ott van helye, hol a 
létező codexen változtatni, javítani akarunk, azon 
országban azonban, hol eodex nincs, novellának 
nem lehet semmi értelme. (Elénk helyeslés.) Hogy 
azonban az ország e nagy hiányán segítve le
gyen, van szerencsém a t. háznak kijelenteni, 
hogy a jövő őszszel vagy télen a büntető-code-
xet a ház asztalára alkotmányos tárgyalás végett 
mindenesetre le fogom tenni. (Elénk éljenzés.) 

D e á k Ferencz: Hogy addig is, mig a eo
dex elkészül, ily visszaéléseket megengedni^ nem 
lehet,, az kétséget sem szenved, s hiszem és re
ménylem, hogy az igazságügy-miniszter ur akkor, 
mikor ily visszaélés tudomására jut, hatalmának 
teljes szigorával fel fog ellene lépni. Ideiglenes 
törvényt pedig •— ne nevezzük novellának — 
azért nem tartok szükségesnek, mert őseink már 
1790-ben gondoskodtak, hogy e tekintetben visz
szaélések ne történjenek, mert azt mondja az ak
kori törvény, hogy „omne genus tortúráé" ki 
van zárva a vallatásnál; már pedig a bot és 
korbács kérdésen kívül tortura. És igy csak ama 
törvényt kell szigorúan megtartani, szigoruab-
ban, mint meg lett tartva a múlt időkben; s igy 
uj törvény nem szükséges addig is, mig a codex 
részletesen rendeztetik. Én részemről megnyug
szom abban, ha a miniszter ur az oly visszaéléseket, 
melyek értésére esnek, hatalmának — mint em
lítem — teljes szigorával meg fogja torolni. 
(Helyeslés.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Ha nyugat-
európai szempontból vizsgálja a magyar hazafi 

I a hazai állapotokat, két dolog tűnik különösen 
| szemébe, a mi bánattal tölti el lelkét, mert két 

dolog az, a mely a müveit Európa szeme előtt 
mintegy folt gyanánt látszik a magyar égen : 
az egyik az, hogy a vallás szabadsága tökéletesen 
nincs még a hazában megállapítva, a másik pe
dig az, hogy az emberi méltóságot lealázó testi 
büntetések maiglan eltörülve nincsenek. Az igaz-
ságügy-minister úr azt méltóztatik Ígérni, hogy 
legfölebb jövő őszszel elő fogja terjeszteni a bün
tetőtörvénykönyvet. Nem kétlem, hogy azon 
büntető törvénykönyv végkép el fogja törölni a 
testi büntetéseket, de méltóztassanak meggon
dolni, t. uraim, hogy mig azon büntető-törvény
könyv a szokott tárgyaláson keresztül megy, 
mig szentesítést nyer, addig, meglehet, egy év 
fog eltelni, ez alatt pedig igen sok. testi bünte-
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tóst fognak az apró zsarnokok a népre mérni. 
(Derültség a középen.) Én annálfogva azt hiszem, 
nem lehet addig várnunk, mig a rendszeres bün-
,tető törvénykönyv behozva és szentesítve lesz, 
és ennélfogva szabadságot fogok venni magam
nak, egy erre vonatkozó törvényjavaslatot bemu
tatni, mely készen van ugyan már, de nem ló
vén letisztázva, ha csak a t. ház azt nem en
gedi meg, hogy magam olvassam fel, nincs azon 
állapotban, hogy az elnökségnek át merjem adni. 
(Helyeslés. Felkiáltások: Halljuk a törvényjavaslatot! 
Szóló felolvassa a törvényjavaslatot.) Ezen tör
vényjavaslatot le fogom tisztáztatni és ha a t . ház 
megengedi, a ház asztalára le fogom tenni, re
mélvén, hogy tárgyalására — mihelyt időnk en
gedi — napot méltóztatnak tűzni. 

P a t a y I s t v á n : T. ház! (Halljuk!) Már 
több izben valék szerencsés felszólalni az iránt, 
hogy ezen testület méltóságával nem igen egyez 
meg, hogy midőn valaki beszél, mások közbe
szólnak, sőt nevetnek. (Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) Most is történt ez épen, midőn az 
előttem szólott monda, hogy addig is, mig tör
vény hozatik e tárgyban, fájdalom az alatt a 
kis basák osztogatják a büntetéseket. Lehetetlen, 
hogy erre nézve észrevételt ne tegyek, mert ugy 
hiszem, ha a nevetőkön történt volna az applicotio, 
bizonyosan nem nevettek volna. (Hosszasderültség.) 

E l n ö k (csenget): Kívánja a t. ház, hogy 
az imént felolvasott törvényjavaslat, ha le fog 
tisztáztatni és be fog adatni, kinyomassék és 
szétosztassák? (Igen!) Tehát ki fog nyomatni1), 
szét fog osztatni és tárgyalási napja annak ide
jében ki fog tűzetni. 

Nem tudom, van-e még valamery képviselő 
úrnak előadása? 

S c h v a r c z G y u l a : Bátor vagyok meg
kérdezni az elnök urat, ad-e nekem szót, hogy 
egy pár észrevételt tehessek az igazságügy
miniszter úr feleletére? (Zaj.) 

E l n ö k : Már meghaladtuk ezen tárgyat. 
S c h v a r c z G y u l a : Csupán a magam 

igazolására kivánok szólani. (Halljuk!) Csak azt 
akarom mondani, hogy nem érzem magamat 
megnyugtatva a felelet által, mert ha csak azon 
esetben szándékozik az igazságügy-miniszter úr 
e tekintetben szigorúan eljárni, ha egyes concret 
speciális eseteket lehetek szeren esés neki előter
jeszteni, ez esetben, azt hiszem, még igen soká fog 
szenvedni hazánkban azok nagy tömege, a kik 
vizsgálati fogságban vannak letartóztatva. Én 
azt hiszem, ha ezen visszaéléseket az egyes spe
ciális esetekkel kellene illustrálnunk, ebből egy 
monstrum petitio származhatnék, miután minden 
megyéből lehetne összehozni ily tényeket. (Zaj. 

') Lásd az Irományok 10-dik számát. 

Ellenmondás.) Czélszerütlen is volna az egyes me
gyékből speciális eseteket felhozni, mert ez által 
az ódiumot vonnánk csak magunkra: (Ellen
mondás) és az egész országban, megyéink legna
gyobb részében divatozó visszaéléseket elégsé
gesen még sem illustráltuk volna. Azt hiszem, 
miután mindenki meg van győződve, hogy létez
nek ily visszaélések, az intézkedés semmi esetre 
sem fölösleges. A mi a novella kifejezést illeti, 
megadnám magamat, ha a criminalis praxis és 
corpus jurisunk egy része, ha nem is codex, de 
ily elnevezések alatt, mint „jus non scriptum" 
„jus consuetudinarium" a novella kifejezést- né
mileg nem igazolnák. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! A házszabá
lyok azt mondják, hogy a ház az interpellatiót 
és az ez iránt adott feleletet vagy tudomásul 
veszi, vagy az a fölötti tanácskozásra időt tűz 
ki. Miután azonban már valósággal a tanácsko
zás megkezdetett, legyen szabad nékem is pár 
szót szólanom. Őszintén kell, hogy mondjam, 
hogy én nagyon helyeslem az igazságügjrminiszter 
urnák abbeli nyilatkozatát, hogy neki ily vissza
élések ellen csak akkor lehet intézkednie, ha 
egyes határozott esetek bizonyítékokkal együtt 
elejébe terjesztetnek. Mert ha ily általános elő
terjesztésekre az igazságügyminiszter ur egy ren
deletet adna ki, szerintem teljes jogunk volna 
eljárása ellen felszólalni, a mennyiben az ő hiva
tása az, hogy a visszaélések egyes eseteiben in
tézkedjék, nem pedig az, hogy általános intézke
déseket tegyen, és ezek által necsak azt, a ki 
bűnös, hanem az ország összes tisztviselőit is 
sújtsa. (Helyeslés.) En részemről igen sajnálom, 
hogy a ház kebelében keletkeznek 'oly interpella-
tiók, melyeknél fogva, hála Istennek az igazság
gal ellenkezőleg, reánk foghatják ellenségeink, 
hogy nálunk a kinzás divatozik, (élénk helyeslés), 
hogy mi még ma is oly barbárok vagyunk, 
hogy nem egyes visszaélések történnek, hanem 
hogy átalában nálunk még divatban van a kin
zás és botozás. (Zajos tetszésnyilvánítások.) En 
tehát igen is nagy véteknek, hibának, megrovan-
dónak ós megbüntetendőnek tartom, ki ily mó
don visszaél a kezébe adott tisztviselői hatalom
mal. Ha meg fogok róla győződni, hogy ez egyes 
esetekben megtörtént, ha meg fogok róla győ
ződni, hogy a miniszter ur elmulasztotta az in
tézkedést, senki sem lesz készebb, mint én, arra, 
hogy ez iránt az igazságügyminiszter urat inter
pelláljam, s feleletre vonjam; de azt, hogy az 
igazságügyminiszter ily általános rendeletek által 
összes tisztviselőinkre és biráinkra a barbarismus 
bélyegét reásüsse, nem helyeselhetem. (Elénk 
helyeslés.) 

E l n ö k : Azt hiszem, e tárgy meg van az 
által haladva, hogy a t. ház Irányi képviselő úr 
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törvényjavaslatát kinyomatni és szétosztatni ha
tározta. (Helyeslés.) 

Áttérünk tehát a napirendre: ez^ a legma
gasabb trónbeszédre adandó válaszfelirat kidol
gozására kiküldött bizottság jelentése. 

G a j z á g ó S a l a m o n : T. képviselőház! 
Vau szerencsém a t . háznak jelenteni, hogy a 
válasz-felirati bizottság munkálatát elkészítvén, 
azt általam a t. háznak bemutatja. Ha a t . 
ház annak felolvasását elrendeli, akkor Pulszky 
Ferencz képviselő úr, mint a bizottság jegyzője, 
a t. ház rendeletéből azt felolvasandja. {Halljuk!) 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó {olvassa a 
bizottság felirati javaslatát) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni') és a tagok 
közt szétosztatni. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! A legmaga
sabb trónbeszédre egy válaszfelirati javaslatot 
én is leszek bátor benyújtani. Azt gondolom, 
hogy ez is majd ki fog nyomatni, és együtt fog 
a másikkal tárgy altatni. Ugy, hogy most nem 
marad egyéb hátra, mint, hogy azt egyszerűn fölol
vassam. {Halljuk! Szóló olvassa felirati javaslatát) 

E l n ö k : Szintén ki fog nyomatni2) és 
osztatni. 

S i m o n y i E r n ő : Magam és több elv
barátim nevében szintén bátor vagyok a tiszt. 
háznak egy válaszfelirati javaslatot benyújtani, 
kérem a házat, hogy annak felolvasását megen
gedni, azután pedig kinyomatását elrendelni és 
a többiekkel tárgyalás alá vétetni, méltóztassék. 
(A szószékre megy s felolvassa a javaslatot. Fel
kiáltások: Kik vannak aláírva f) 

E l n ö k : Alá vannak irva: Simonyi Ernő, 
Csernovics Péter, Csanády Sándor, Vállyi János, 
Csiky Sándor, Vidacs János, Máriássy Béla, 
Irányi Dániel, Deáky Lajos, Kabos Imre, Vajda 
János, Rákóczy János, Patay István, Majoros 
István, Vay Mihály gr., Bobory Károly, Kis Já
nos, Almássy Sándor, Matkovics Tivadar, Szluha 
Benedek, Sréter Lajos, Németh Alberth, Henszl-
mann Imre, Mednyánszky Sándor, Klementisz 
Gábor, Oláh Miklós. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház! {Zaj. 
Halljuk! Elnök csenget.) Politikai és nemzetiségi 
szempontból bátor vagyok külön felirati javasla
tot beadni, és kérni, méltóztassék a t. ház annak 
kinyomatását és napirendre tüzesét elrendelni. 
(Zaj. Halljuk Ki kell nyomatni!) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő {kezdi 
olvasni Miletics Szvetozár fólirati javaslatát.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő {folytatja s 
bevégzi. Felkiáltások: Kik vannak aláirva 1) 

') Lásd az Irományok fi-dik számát. 
*) Lásd az Irományok 7-dik számát. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő : Mile
tics Szvetozár egyedül. 

E l n ö k : A beadott utóbbi két felirati ja
vaslat is ki fog nyomatni1), a képviselő urak 
közt minél előbb kiosztatni és napirendre tűzetni, 

Z s e d é n y i E d e : T. ház! Azt hiszem, 
most mindjárt a napot is meg lehet határozni, 
melyen a felirati javaslatokat tárgyalás alá ve-
endjük; és mintán kinyomatásuk alkalmasint 
szombatig el fog tartani, indítványozom, hogy 
pünkösd után május 20-án csütörtökön vegyük 
tárgyalás alá. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Tehát a lehető leggyorsabban fog a kinyo-
matás eszközöltetni; a tárgyalás pedig csütörtök
re, azaz mához egy hétre, napirendre tűzetik ki. 

Következnek némely bíráló bizottságok je
lentései, az általok meghaladott képviselői igazo
lások iránt. Egyenként fel fognak olvastatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az 
első birálő bizottság jelentését, mely szerint Berecz 
Ferencz igazoltatott.) 

E l n ö k . - Berecz Ferencz tehát az I. bíráló 
bizottság által törvényesen igazolt képviselőnek 
jelentetett ki. {Helyeslés.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő ^olvassa a Il-ik 
birálo bizottság jelentését, mely szerint Th&il István 
igazoltnak mondatik.) 

E l n ö k : Tehát Theil István igazolt kép
viselőnek nyilvánittatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő [olvassa a III. 
hiráló - bizottság jelentését Eszterházy Pál gr., 
Jankovics Miklós és Pilisy Lajos választása felett, 
mely szerint a nevezett képviselők igazoltaknak 
jelentetnek ki.] 

E l u ö k : E szerint Eszterházy Pál gr., 
Jankovics Miklós és Pilisy Lajos igazolt képvi
selőknek nyilváníttatnak. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő [olvassa a VII. 
bíráló bizottság jelentését, mely szerint Csiky Sán
dor, Várady János és Tóth Kálmán igazolt kép
viselőknek jelentetnek.] 

E l n ö k : Tehát Csiky Sándor, Várady Já-
no?, és Tóth Kálmán igazolt képviselőknek je
lentetnek ki. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő [olvassa ugyan
azon bizottság jelentését Jókai Mór választása 
fölött, mely szerint az ellene beadott kérvény a 
kérvényezők által visszavétetvén, a nevezett képvi
selő igazolnak jelentetik.] 

E l n ö k : E szerint Jókai Mór igazolt kép
viselőnek nyilvánittatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő [olvassa a IX. 
bíráló bizottság jelentését, mely szerint soproni 
Török Sándor, ifj. Szögyény László, Wodianer 

l) Lásd az Irományok 8. és 9-dik számát. 
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Béla, Érhövy Adolf és Oláh Miklós igazoltaknak 
ielentetnek.] 

E l n ö k : E szerint soproni Török Sándor, 
ifj. Szögyény László, Wodianer Béla, Erkövy 
Adolf és Oláh Miklós igazolt képviselőknek nyil
váníttatnak. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! A házsza
bályok 54. szakasza szerint „a biráló-bizottsá
goknak mind Ítéletei, mind végzései kimeritőleg 
indokolandók." En tehát azon vélekedésben va
gyok, hogy ezen határozatokra nézve szükséges 
volna az indokolást tudni. 

P a c z o l a y J á n o s : A házszabályok ér
telmében a biráló bizottságok elnökei csak az 
eredményt tartoznak bejelenteni. Igenis az Ítéle
tek legtöbbjeinél és a határozatok kimondásánál 
az indokok is hozzátétettek; de a házszabályok 
nem rendelkeznek arról, hogy azok egész kiter
jedésben közöltessenek. (Zaj bal felől.) 

B á n ó J ó z s e f : T. ház ! Kötelességemnek 
tartottam volna, szintén indokolva terjeszteni be 
a jelentést, ha én is nem épen ugy érteném a 
67-ik §-t, mint az előttem szólott képviselő tár
sam, különben ha kívánni méltóztatnak, bátor 
leszek szóval előterjeszteni, (Halljuk! Mások: 
Írásban!) hogy a következő három képviselő úr, 
úgymint: Wodianer Béla, Erkövy Adolf és Oláh 
Miklós ellen beadott kérvények külkellékek hiá
nya miatt utasíttattak vissza, Török Sándor és 
Szögyény László pedig itéletileg igazoltattak. 

K e m é n y G á b o r b . : A IV-ik osztályú 
biráló bizottság részéről írott jelentést, mint an
nak elnöke, nem tehetek, mivel az közvetlenül az 
ülés előtt végezte be tanácskozását; de a 61-ik 
§. ezt egyenesen nem is követeivé-, bátor va
gyok élőszóval jelentem be, hogy a IV-ik bi
ráló bizottság az elébe utasított kérvényeket 
megvizsgálván (Zaj! írásban adja be!) Egyéb
iránt a jegyzőkönyvek itt vannak, melyekben az 
indokok foglaltatnak, és ha méltóztatnak paran
csolni , hogy most tegyem meg a jelentést. . . . 
(írásban kell!) 

E l n ö k : A 61-ik §. azt mondja, hogy a 
bíráló bizottságok határozatai illető elnökeik ál
tal a háznak bejelentetvén, a ház azon képvise
lőket, kiknek választása a bizottságok által tör
vényesnek ismertetett, az igazolt képviselők jegy
zékébe beírja. Ha Írásban nem adatik be, nem 
lehet ellenőrizni, pedig a dolog felelősséggel jár, 
s a jegyző nem indokolhatja, hogy az illetőt az 
igazoltak sorába miért irta be. Kell tehát valami 
okmánynak lenni. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! Miután szo
kásban nem volt, hogy a bizottságoknak jelen
tései élő szóval adassanak elő, nem is lehetett 
feltenni, hogy egy biráló bizottság azon véle
ményre juthasson, hogy elnöke által ily fontos 

dologban szóval tegyen előterjesztést. De vala
mint ez áll, úgy nem lehetett feltenni azt sem, 
hogy ezen szokás ellen fordulhatnak elő i t t ész
revételek, vagy uj szokás hozattassék be a régi 
szokás ellen, a mely régi szokás eddig abból ál
lott, hogy a bizottságok jelentéseiket annak rendé 
szerint indokolva terjesztek a ház elé ; ez lévén 
a szokás, ha nem szólnának is világosan a ház 
szabályai ellenkezőleg, mégis minden biráló bi
zottságnak önérdekében is állana, hogy azon in
dokokat, melyeknél fogva határozatot hozott, a 
ház elé terjeszsze. Ezt követték azon bizottságok 
is, melyeknek jelentései már itt felolvasva vol
tak, s én azt hiszem, hogy e részben nem oly 
homályos a házszabály, mint állíttatik, ámbár 
ily magyarázatok ellen, a minőket tudniillik csak 
ez alkalommal is hallottunk, lehetetlen házszabá
lyokat irni. Kérdem, egy-e a bíróság^ végzése ós 
határozata ? {Fölkiáltások: Egy!) En azt hi
szem, határozat és végzés közt különbség nincs. 
A 61-ik §. azt mondja: A biráló bizottságok ha
tározatai az illető elnök által terjesztendők a ház 
elé; az 54-ik szakasz pedig azt mondja: „A bi
ráló bizottságoknak mind Ítéletei, mind végzései 
kimeritőleg indokoltassanak." Ez tehát azt je
lenti nézetem szerint, hogy a végzés úgy, mint a 
bizottságban meghozatott, a szerint jelentendő be. 
(Helyeslés.) Különben, t . ház, mi czélja lehetett 
volna a ház szabályai 54-ik §-ának, hogy a bí
ráló bizottságok indokolják ítéleteiket és végzé
seiket, ha azokat egyszerűen jegyzőkönyvbe ik
tatva, mintegy titok fátyola alá állíthatják? Mi
dőn a ház oly bizalommal viseltetik hat hét tagja 
iránt, hogy Ítélni fog ama hét tag többi képvi
selő társa képviseleti jogának érvényessége fe
lett, midőn ezen nagy jelentőségű joggal ruházta 
fel az illető képviselőket, ugy a ház mint aköz-
vélemény elvárhatja, hogy azon okokat, melyek
ből ők kiindultak Ítéleteik hozatalában, a ház 
ele, a nyilvánosság elé terjeszszék. Mert ez az, 
mi leginkább biztosítja az eljárás helyességét. 
(Helyeslés.) Én e jelentést a biráló bizottságnak 
visszaadatni kívánom, hogy azt annak rendé sze
rint fogalmazva terjeszsze be. (Helyeslés.) 

P a c z o l a y J á n o s : Miután előttem szó
lott képviselő ur kétszer szólt, kérem, hogy 
véleményemet én is másodszor kifejthessem. A 
mi azon felállított kérdést illeti, hogy határozat, 
végzés és ítélet közt különbség nincs, azt merő
ben tagadom, és pedig a házszabályok alapján. 
Ezek szerint o t t , hol érdemileg kell ítélni a 
biráló bizottságnak, világosan ki van mondva, 
hogy ítéletet hoznak. Azon kérdésekben pedig, 
hol formahiányoknál fogva a kérvények tárgya
lás alá nem vehetők, ott kimondja, vagyis „ha-
tározatilag" utasítja el a kérvényezőt; hol pedig 
a költségek megítéléséről van szó, ott a ház-
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szabályok határozottan azt mondják, hogy „vég-
zésileg" mondja ki és állapítsa meg a biráló-
bizottság a költségeket. Midőn tehát ezen három 
kategóriát felállította a biráló - bizottság, azt hi
szem, tökéletesen a házszabályok értelmében járt 
el. El nem hallgathatom továbbá t. képviselő 
urnák azon állítását sem, mintha a bíráló-bi
zottságok jelentéseiket ezen modorban azért akar
nák beadni, mivel a közvélemény és nyilvánosság 
előtt, nem tudom micsoda fátyolba kivannak 
burkolózni. Ezen állítást, mint a biráló-bizottság 
egyik tagja, határozottan visszautasítom. (Helyes
lés.) A biráló - bizottság jegyzőkönyveit a ház 
bármikor, ha kívánja, felolvastathatja, megvizs
gálhatja és maga elé terjesztetheti. A jegyző-
könyvbén meg fogja találni mindenki azon ind
okokat , a melyek , által a biráló - bizottságok 
vezettettek arra, hogy egyik vagy másik képviselő 
megválasztatását helyeseljék, vagy a kérvéuyt 
alaposnak tartván, vizsgálatot rendeljenek, vagy 
a további eljárás iránt intézkedjenek. Miután 
tehát a házszabályok csak azt rendelik, hogy a 
biráló-bizottság • elnöke jelentést tegyen a bizott
ság azon működéséről, e jelentésre véltem szo
rítkozhatni. Ha azonban kívánja a t. ház, mél
tóztassék megengedni, hogy a felvett jegyzőkönyv 
felolvastassák, mert ezáltal is tökéletesen elég 
lesz téve a ház kívánságának, a nélkül, hogy a 
bizottság legkisebb megrovással is lenne terhel
hető, és pedig annál kevésbé, mert a bíráló-bi
zottságoknak határozatai, eljárása és ítéletei 
ellen még a ház sem tartotta fön magának a 
fölülvizsgálatot. 

B á n ó J ó z s e f : T. ké|)viselők! Ghyczy 
Kálmán t. képviselő ur azon megjegyzésére, váj
jon a végzések, határozatok és ítéletek közt van-e 
különbség, én kénytelen vagyok szintén azt mon
dani, hogy igenis találok különbséget. Még pe
dig igen jól emlékszem, • hogy midőn ezen kérdés 
felmerült a képviselőház előtt, Várady képviselő
társunk indokolására ugy fogadta el a ház, hogy 
a határozat fogalom alatt mind a végzést, mind 
az ítéletet, azaz a biráló - bizottságnak minden
féle actusát értette, és az Ítélet és végzés közt 
bizonyosan tette azon különbséget, hogy a vég
zés csak az, a "mi a külformákra nézve történik, 
ítélet pedig az, mely érdemleg itél a dologban. 
E szerint, midőn az 54. §. azt mondja, hogy : 
„a biráló-bizottságoknak ítéletei és végzései ki-
meritőleg indokolandók;" annak elég van téve, 
midőn a jegyzőkönyvben minden indokolva van. 
A midőn pedig a 61. §. azt mondja, hogy a 
biráló-bizottságok határozatai illető elnökeik által 
a háznak bejelentetnek, ez alatt legalább én ré
szemről mást nem értettem, mint hogy egysze
rűen be volna jelentendő. Különben ha a t. kép
viselőház ezt máskép értelmezi, mi minden pilla

natban eleget fogunk tenni az ebbeli kívánatnak. 
De én részemről azon gyanúsítást szintén visz-
szautasitom [Nem gyanúsított senki! hal felől. De 
igen! jobb felől), mintha a biráló-bizottság a 
nyilvánosság kirekesztése czéljából járt volna igy 
el. (Helyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : Legelőször is szabad 
legyen csodálkozásomat kifejeznem a felett, hogy 
az előttem szólott két képviselő ur gyanúsítást 
utasított vissza, holott én legalább részemről, 
hogy valaki gyanúsított volna, nem hallottam. 
[Ellenmondás jobb jelöl] Mert ha valaki indokolja 
annak szükségét, hogy minden lehető gyanúsítá
sok elkerülése végett, hozatott azon szabály, mi
szerint a határozatok indokolva terjesztessenek elő, 
ez, azt tartom, egyátalában nem gyanúsítása azok
nak, a kik nem igy cselekedtek. Itt tehát egy
általában gyanúsítás nem történt, ós valóban, ha 
valami gyanusittathatnék: ez a túlérzékenység 
volna. 

B á n ó J ó z s e f : Ez is gyanúsítás! 
T i s z a K á l m á n : Különben, a mi a dol

got illeti, Bánó J. képviselő ur igen jól megmon
dotta, hogyan áll a dolog; csak a következtetést 
vonta ki rosszul. A t. kéjjviselő ur megmondta, 
hogy a végzés és ítélet különböző dolog, de a 
biráló-bizottságoknak mind végzései mind Ítéletei 
benne foglaltatnak a határozat kifejezésben, és 
épen azért a 61. §-ban azért kellett tenni, hogy 
határozat, hogy mindkettő értessék alatta, a vég
zés és ítélet is. Es ha lehetett kétség a szabály 
tiszta értelme felett, a t. képviselő ur előadása 
után tökéletesen megszűnt, mert mihelyt mindkettő 
értetik a határozat alatt, akkor mindkettőt, t. i. 
mind a végzést, mind az ítéletet, indokoltan kell 
beterjeszteni. Egyébiránt szeretném tudni, hogy 
a t. képviselő urak, ha azt máskép értelmezik, 
mit gondolnak: azt gondolják-e, hogy az ítélet 
egyátalában nem terjesztendő a ház elé ? Mert ha 
tagadják azt, hogy határozat alatt végzés és íté
let is értetnék, ha azt mondják, hogy ez valami 
harmadik dolog; akkor sem az ítélet, sem a vég
zés elő sem terjesztendő, mert a szabály nem azt 
mondja, hogy az ítéletet vagy végzést elő kell 
terjeszteni, hanem, hogy a határozatot. Es igy, 
miután mint Bánó József képviselő ur monda, a 
„határozat" szó alatt mind a végzés mind az 
ítélet értendő, azt pedig, hogyan legyen az felte
endő, az 54. §. megmondja, erre nézve kétség nem 
lehet. Ennél fogva mellőzzünk minden további 
vitát és keserűséget, mert hiszen az illető osz
tály, mint meg vagyok győződve, szívesen beter
jeszti jelentését indokoltan is. (Helyeslés.) 

M i h á l y i P é t e r : T. képviseőház! Én 
részemről nem osztozhatom azon aggodalomban, 
melyet Komárom városának érdemes képviselője 
itt felhozott. Nevezetesen, ha a házszabályok 
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48. §-ban nem volna említés téve arról, hogy 
az illető bizottságok jegyzőkönyveiket, melyekben 
határozataikat indokolni és bevezetni tartoznak, 
időközönkint beterjeszteni kötelesek a házhoz, és 
így a ű^ z a z iue^ö bizottság határozatairól más 
módon tudomást nem vehetne csakis a 61. §. 
értelmében, akkor, nézetem szerint, lehetne helye 
az aggodalomnak. De a 61. §. pusztán csak a 
biráló-bizottságok határozatainak bejelentéséről 
szól. Már most ha a határozat bejelentése ugy 
értelmeztetik, hogy az indokolt előterjesztés'értes-
sék, ha méltóztatnak gondolni, lehet ugy is venni. 
De méltóztassanak megengedni azt, hogy igen 
szabatos a másik értelmezés is, mely nem kí
vánja indokolt, hanem csak egyszerit határozat 
bejelentését; az egyszerű határozat lehet az is,ha 
bejelentetik, hogy ez igazoltatott vagy vizsgálat 
rendeltetett ellene. Hanem ha a t. ház gondolja, 
hogy az első értelmezés helyesebb — nem azon 
tekintetből ugyan, mintha a másik értelmezés a 
házszabályokkal össze nem férne — meg lehetne 
hagyni az illető bizottságnak, hogy olykép ter-
jeszsze be jelentését, mint a többi tette, a nélkül 
hogy a mostani eljárás megrovatnék. 

V u k o v i c s S e b ő : Én azt gondolom, ez 
uj intézmény lévén, kétségkívül nem közönyös 
ránk nézve, minő modorban indíttatik meg eljá
rása. Ez az uj bíróság legelőször is azért van 
felállítva, hogy vétessenek el mindenekelőtt a t. 
ház elől akár a párt-szenvedély, akár pedig a 
végtelen idővesztegetés; de kétségkívül fen van 
tartva más részről ugyanazon bíróságra nézve, a 
mi a legmagasabb, ugy mint a legkisebb bíróság
nál is mulhatlan kellék, a nyilvánosság; már pe
dig azon nézetek és okoskodások, melyeket 
Paczolay képviselő ur előterjesztett, egyenesen 
arra vezetnének bennünket, hogy mi egyátalában 
ne kívánjuk ezektől a bíróságoktól azt sem, hogy 
a magok határozatát közöljék velünk, hanem csak 
a határozat eredményét: mert az annyi volna, 
hogy azt mondanák, hogy eldöntötték a kérdést 
ennek javára, vagy ennek rovására; hogy e 
helyett ne a határozatot, hanem merőben csak 
a határozat eredményét közöljék velünk. Azt hi
szem, t. ház, reánk nézve nem lehet kérdés azon 
elv, hogy mindenütt fen kell tartanunk a nyil
vánosság ellenőrködését: mert mi ezen bíróságo
kat felállítottuk függetlenül a mi fölülvizsgála
tunktól, de nem állítottuk függetlenül a közvé
lemény megbirálásától. En azért azt hiszem, szük
ségtelen erre nézve tovább tanácskozni, mert az, 
mit Ghyczy Kálmán barátom előadott, olyan 
egyszerű és világos, hogy az ellen nem lehet sen
kinek civilisált testületben felszólalni. (Helyeslés 
bal felől.) 

P e t r o v a y Á k o s : Engedelmet kérek, 
hogy az előttem szólott képviselő úr nézetében 

egyátalában nem osztozhatom, mert a házsza
bályok világosan megjelölik az utat, min haladni 
kell e dologban, t. i. azt mondják, hogy a bi
ráló-bizottságok a háznak jelentést tesznek ítéle
teikről ós határozataikról. Csak abban az eset
ben lenne szükséges az ítéleteknek és határozatok
nak indokait is felhozni e házban, ha a ház. a 
superrevisiót magának fenntartotta volna. (Zaj.) 
Kérem, ez véleményemseztelfogommondani. Egyéb-
iráat mindenesetre czélszerűnek tartom azt, hogy 
ha a ház kívánná saját megnyugtatására, és 
hogy a nyilvánosságnak elég legyen téve, ezentúl 
az indokok is közöltessenek a házzal. Ezt csak 
a nyilvánosság szempontjából kívánom a ház ál
tal kimondatni; de a jelen házszabályoknak 
sem értelméből, sem szövegéből kimagyarázni 
nem lehet azt, hogy az indokolás is terjesz
tessék elé. 

B ó n i s S á m u e l : Az előttem szólott ér
demes képviselő azt mondja, hogy csak abbaa 
az esetben lenne szükség indokolni a bíróságok
nak a magok véleményét, ha a ház superrevi-
sorium fóruma volna a bíróságoknak. (Nem azt 
mondta ) Ugyan kérdem az érdemes képviselő 
urat, hogy azon legfelső bíróságok, melyeknek 
ítéleteitől nincs appellata, ugyan miért indokol
ják itéletöket 1 Iudokolják a közvélemény irányá
ban, és igy szükséges az indokolás. 

T i s z a L á s z l ó : Tagadhatatlan, hogy ezen 
szakaszoknak fogalmazása határozottabb lehetne. 
Minden ilyen esetben, hol a szöveg maga nem 
helyesen és határozottan szól, azt hiszem, a leg
tisztább magyarázatot az élet és gyakorlat adja. 
És ha itt rövid élet, rövid gyakorlat szól is mel
lettünk, mindenesetre nem emlékezem a számra 
tisztán, az 5., 6. vagy 7. bizottság úgy magyarázta 
ezen szakaszokat, mint a melyeknél fogva a je
lentést indokolni kell. Semmi okot sem látok 
arra, hogy egy 8-dik bizottság mért ne tehesse 
meg ugyanazt , ugyanazon szakaszok alap
ján, s igy azt hiszem, jövőre a jelentéseket in
dokolni kell, a mostani jelentés pedig kiegészítés 
végett , az illető bizottságnak vissza lenae 
adandó. 

E r n u s z t K e l e m e n : T. ház! Bocsá
natot kérek, ha röviden véleményemet e tárgyra 
nézve kifejezem. Én Paczolay követtársammal 
egy bíráló-bizottságban levén, tökéletesen oszto
zom az ő véleményében, s ennek indokolására bátor 
vagyok a házszabályoknak egy §-ára utalni. Az 
56. §. határozza meg mindenkor, hogy mind 
akkor, mikor a biráló-bizottságnak tagjai külön
böző véleményekben vannak, ők azt indokolva a 
jegyzőkönyvbe felvétethetik, s épen ez által a 
nyilvánosságnak elég tétetik. Elegendő, ha a bi
zottság elnöke a t. ház előtt egyszerűen jelentést 
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tesz, miután a jegyzőkönyvek ugy is beterjesz
tetnek a házhoz. 

P a t a y I s t v á n : Akár mit végez a ház, 
egyes tagjától nem vonhatja meg azon jogot, 
hogy a jegyzőkönyvet felolvastathassa. Akár mit 
tetszik határozni, én fel fogom olvastatni. 

E l n ö k : Bátor vagyok megjegyezni, hogy 
a 48-dik szakasz világosan azt mondja, hogy a 
jegyzőkönyvek a háznak beterjesztendők; a 61-ik 
pedig azt mondja, hogy a bejelentés azért tör
ténik, hogy a sorozatba felvétessenek. 

G a j z á g ó S a l a m o n : En részemről meg
nyugszom abban,hogy a nevezett biráló-bizottságnak 
jegyzőkönyve maga olvastassák fel, mert a jegy
zőkönyv tökéletesen indokolja azon határozatot 
vagy Ítéletet, melyet azon bizottság hozott: mi
után azonban, t. ház, magán-úton ugy vagyok 
értesülve, hogy az illető jegyzőkönyv egy nagyon 
csekély iiiány miatt jelealeg be nem terjeszthető, 
azt hiszem, határozza el a ház, hogy a jegyző
könyvet az illető bizottság mielőbb terjeszsze be; 
akkor a jegyzőkönyv felolvastatván, tisztába jö
hetünk mind azon indokok iránt, a melyek sze
rint ezen bizottság eljárt. Ennek következtében 
nézetein az. hogy az illető bizottság utasíttassák 
jegyzőkönyve előterjesztésére. 

K e m é n y G á b o r b . : Bátor vagyok 
újra jelenteni, a mit már kezdetben is előadtam, 
hogy a jegyzőkönyv kezemben van, és semmi 
esetre nem állottam volna elő. . .(A IX. bizott
ságról van szó! Nagy zaj.) 

E l n ö k {csenget): A t. háznak mindenek 
előtt ki kell mondania: elfogadja-e így a jelen
tést, vagy elfogadja azon föltétellel, hogy a bi
zottság utasittatik, miszerint a jegyzőkönyvet 
utólag terjeszsze be a háznak? {Fölkiáltások : 
Az indokolást!) 

S o m o s s y I g n á c z : I . ház! Arra nézve, 
a mit Kemény Gábor képviselő társam előter
jesztett, véleniényeni az, hogy ez függőben levő 
tárgy lévén, ahhoz hozzá nem szólhatunk. Csak 
ahhoz akarok szólni, hogy a bizottmányok jelen
tései kétféle modorban terjesztettek a ház elé, a 
mennyiben a jegyzőkönyvek nagyobb része indo
kolva, másik része nem indokolva terjesztetett 
be. Az indokokat a. ház egész figyelemmel és 
megelégedéssel hallgatta és helyeselte; s maga 
ezen körülmény tanúsítja legjobban, hogy ezen 
biráló bizottságok eljárása a maga rendjén van, 
a ház véleményével és óhajtásával találkozott. 
Most arról levén szó, hogy jövőre nézve mikép 
állapíttassák meg a dolog ? én részemről az 
indokolás megtartása mellett vagyok, és igen 
sajnálom, hogy ezen már helybenhagyott eljá
rások és jelentés ellenében még csak kérdés is 
támadhatott az iránt, váljon az-e a helyesebb 

eljárás, midőn az igazoló bizottság véleménye 
indokoltatik, vagy midőn az indokolás elma
radt ? Fölkérem a t. házat, legyen szives az előbb 
előterjesztett jelentéseknek adni igazságot, és 
minden jelentést, mely nem a szerint tétetett 
meg, mint nem helyest visszautasítani. {Helyeslés 
bal felől) 

] > c á k Ferencz: T. ház! Újak a szabá
lyok, most lépnek életbe először, és ily esetben 
gyakran fordul elő, hogy egyik-másik pont magyará
zata kétséges, egyik igy, másik amúgy értelme
zi. Ez az eset fordult elő jelenleg is. Né
melyek azt állítják, hogy a 61-dik §. értelme 
határozottan és világosan úgy magyarázandó, 
hogy okadatolt határozat bejelentendő s igy ok-
adatolásá nélküli bejelentésnek helye nem lehet. 
Mások azt mondják, hogy ezen kitétel; „a biráló 
bizottságnak határozatai illető elnökeik által a 
háznak bejelentetvén", csak annyit tesz, hogy a 
határozatokat jelentik be, de nem mutatják be 
az egész jegyzőkönyvet, mert a 48-dik §. sze
rint azt más esetben kell bemutatni. Min
denesetre egyik is, másik is felhozott erre 
érvet. Hogy nem világos e szakasz, az két
séget nem is szenved, ezt az életnek kell meg
magyarázni. Most lép életbe, tehát a ház van 
hivatva e szakasznak megadni valóságos értel
mét, és megállapítani, hogy mikép akarta ér
tetni az országgyűlés e szakaszt akkor, midőn 
azt szerkesztette. (Helyeslés.) Magával a dolog 
érdemével leginkább megegyez az, hogy indokolt 
jelentés adassék be; és azért indítványozom, ha
tározza el a ház, hogy e szakasznak azon értel
met tulajdonítja, miszerint ugy ez esetben, mint 
ezen túl is, indokolt jelentés adaüdó be. (Helyes
lés.) Ezzel vége lenne az egész dolognak, mert 
valóban nem érdemli meg, hogy annyi időt tölt
sünk vele. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Határozatilag akként magyarázza 
tehát a ház a 6f-dik §-t, hogy a jelentés min
dig indokolva terjesztessék be. [Fölkiáltások: 
Írásban!] 

K u k J á n o s : Azt, hogy a bizott
ságnak jelentése adassék vissza, nem hallottam. 

E l n ö k : Még be nem fejeztem szavaimat. 
Azon képviselők, kikről kimondtam, hogy iga
zolva vannak, sorsolás utján az osztályokba be 
fognak osztatni; [Be vannak már osztva!] az 
indokolás nélkül beadott jelentések pedig vissza
adatván a bizottságnak, annak indokolt beter
jesztése elváratik. A most igazolt képviselőket 
tehát most be kell osztani az osztályokba, [fel
kiáltások: Már be vannak osztva!] 

P u l s z k y Ferencz; T. ház! A meny
nyire tudom, mindazok, a kik az a] és b] pont 
alá estek, már be vannak osztva; csak a c] pont 



11. Országos Ülés május 13-án 1869. 73 

alattiak nem voltak beosztva. (Felkiáltások: 
Azok is!) 

B e r e c z F e r e n c z : T. ház! El méltóz
t a t o t t határozni, hogy a c] pont alattiak is azon 
jogokban részesittessenek, a melyekben részesül
nek az a] és b] pont alattiak, és igy felvétettek 
ezek is névsorba. Magam is a IX. Osztályba vagyok 
beosztva, (ügy van!) 

E l n ö k : T. ház! A mai ülés napirendje 
ki van meritve, hacsak a t . ház nem akarná a 
gazdasági bizottság jelentését tárgyalás alá venni. 
(Zaj és felkiáltások: A jövő ülésben!) Ha ezt 
nem akarja, akkor csak röviden tennék jelentést 
egy sürgős dologról: t. i. a nyomtatványok iránt 
szerződést kötött az elnökség a gazdasági bizott
ság közbejöttével. Méltóztassék a jelentést meg
hallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 
jelentést.) 

P a t a y I s t v á n : T. ház! Szót kérek. A 
mint értésemre esett, azon képviselők, kik ellen 
petitió van beadva. . . (Zaj. Nincs napirenden! Vé
gezzük el először a megkezdett tárgyat! Halljuk!) 
Mondom, értésemre esett, hogy azoknak, kik 
ellen kérvény van beadva, a szálláspénzt ki nem 
adták. En harmadszor vagyok ezúttal képviselő, 
de ezen önkény soha sem fordult elő. Végig ol
vastam a költségvetést, a melyben az áll, hogy 
410 képviselőnek adatik meg ugy a szálláspénz, 
mint a hónap utolsójáig a napi költség. Nem 
tudom megfogni, hogy miután a ház egyszer el
határozta , hogy adják ki azoknak is, a kik 
ellen kérvény van beadva,, a lakbért: miért nem 
adták ki azonnal ezeknek is ? (Nagy zaj.) 

I v á n k a Z s i g m o n d : T. ház! Fel se 
teszem egy képviselőről is, a ki még igazolva 
nincs, miután ellene kérvény van beadva, hogy 
igényt tartson szálláspénzre, mig igazolva nincs. 
(Derültség és zaj.) En ennélfogva fölöslegesnek 
tartom ezen kérdés iránti intézkedést, melyet 
Patay képviselő ur felhozott. 

P a t a y I s t v á n : Tisztelem a t. előttem 
szóló ur felfogását, és nem is szólaltam volna 
fel; de soha sem fogom elnézni az elnöknek oly 
önkénykedését, miszerint a ház határozata ellen 
ilyent tegyen. {Nagy zaj. Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) 

E l n ö k : Patay István képviselő urnák igen 
éles kifejezésére kötelességemnek tartom előadni, 
hogy azon esetben, ha ő engem meg uem előz, 
magam hozom e tárgyat elő, melyet ő a nélkül, 
hogy indítványát bejelentette volna, imént elő
adott. Ha a tárgyról eddig nem szóltam, ennek 
csak azon oka volt, hogy még az első tárgy nem 
volt befejezve. Én magam akartam e kérdést 
előhozni, s fölötte sajnálom, hogy ilyen aprósá-
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gokért a t . háznak tagjai az elnökséget igy gya
núsítva támadják meg. 

P a t a y I s t v á n : Én nem gyanúsítottam 
senkit, csak tényt constatáltam. 

E l n ö k : En tehát e szót „önkény" ma
gamtól határozottan visszautasítom. {Élénk he
lyeslés.) A dolog igy történt. Hozzám hozták lát-
tamozás végett a nyugtákat, és pedig kétrend-
belieket, t. i. a szálláspénzekre és a napi dijra 
vonatkozókat; s kérdés támadt, mi történjék azon 
képiselőkkel, kiknek állása még nincs biztosítva, 
mivel a bíróságok még felettök nem ítéltek? En 
azt mondám, hogy csak a legközelebbi ülésig tar
tóztassák vissza a szállásbérre vonatkozó nyugtá
kat, akkor majd a ház elé fogom terjeszteni az 
ügyet, hogy az határozzon felette; a napi dija
kat pedig mindenesetre ki kell adni, mert eze
ket természetesen addig is húzzák a képviselők, 
mig igazoltatnak. Ha tehát t. képviselő ur meg 
nem előz, magam hoztam volna az ügyet a ház 
elé. Hivatkozom e tekintetben Csanády képviselő 
úrra, kmek ezt az ülés előtt meg is mondottam. 
Méltóztassanak tehát elhatározni, vajon a 200 
frtnyi lakbér, mely fél évre előre szól, mindjárt 
adassék-e ki azon képviselőknek is, a kik, meg
lehet, hogy már egy pár hét múlva nem lesz
nek i t t? 

P a t a y I s t v á n : Elnök ur megnyugtatá
sára és kiengesztelésére ismétlem szavaimat: nem 
gyanusitási szándékból szólottam, hanem azért, 
mivel azt hiszem, hogy az efféle önkényeskedése-
ket a ház határozatai ellenében az elnök részé
ről tűrni nem lehet. {Derültség. Zaj. Rendre!) 

D e á k y L a j o s : Az elnök ur nyilatkoza
tára ki kell jelentenem, hogy véleményem sze
rint az elnök ur újból azon kérdést nem teheti, 
vajon a szállásbérelí és napi dijak kiadassanak-e 
vagy ne? miután a ház már elhatározta, hogy 
kiadassanak, és az erre vonatkozó jegyzőkönyv 
már hitelesítve is van. {Ellenmondás.) 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! Az előbbi 
tárgy, mely a nyomtatványokról szól, a mint tu
dom, nincs még befejezve. {Derültség. Zaj. Ha
ladjunk rendben!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek: végezzünk előbb 
egy tárgyat, 

K o v á c h L á s z l ó : T. ház! Patay kép
viselő ur azon észrevételére vagyok bátor felelni, 
mely szerint azt állítja, hogy a ház elhatározta 
volna, hogy azon szálláspénzek kiadassanak. En 
nem emlékszem, hogy ily határozatot foglalna 
magában az elfogadott budget. Abban ugyanis 
csak az foglaltatik, hogy szükségeltetik átalában 
125,000 frt., melynek egyik tétele azt tartal
mazza, hogy 403 képviselő részére szükségeltetik 
napi dijak fejében, arra nézve pedig, hogy kinek 
adassék szállásbér, nincs határozat. Eddig is az 

10 
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volt a szokás, hogy a kérdés alatt levő képvise
lők nem vették föl a szálláspénzt,, és most is tu
domásom szerint igen kevesen jelentkeztek fölvé
telére azok közül, kik még igazolva nincsenek. 

B ó n i s S á m u e l : Azt hiszem, t. ház, 
azen kérdés igen egyszerű. A ház fölvette a 
költségvetésbe, hogy mennyi tagja van. mi napi-
dijok és szállásbérök. Már most, midőn a fize
tések fölvételéről az elnök rendelkezett, az me
gint nagyon természetes, hogy akkép rendelke
zett, hogy azok, kik még kifogás alatt vannak, 
ne vegyék föl a pénzt, mert azon esetben, ha a 
ház bírósága őket állásuktól megfosztaná, csak
ugyan vissza kellene azt íizetniök. A dolog 
egészen szabatosan történt, annyival inkább, mi
vel az elnök kijelentette, hog}7 az ügyet a ház 
elé akarta hozni. (Helyeslés.) Hiszen van más 
hasonló eset is. Például van oly eset, hogy va
laki kineveztetésénél fogva állását ineompatibi-
lisnak fogja tartani; (Helyeslés) s én azt hiszem, 
hogy ez sem veszi föl a szálláspénzt. (Helyeslés.) 

S z a p l o n c z a y J ó z s e f : T. ház! En va
lóban sajnálom, hogy a gazdasági bizottság erre 
nézve a ház elé nem terjesztette jelentését, mi
dőn a ház elé terjesztette a költségvetést meg
erősítés véget t ; és épen azért, mivel e tárgy
ban itt megállapodás nem történt, határozat 
nem hozatott: megvallom, én részemről nem ta
láltam helyén, hogy midőn a képviselők nyug
táikkal az irodában megjelentek, ott az Írnokok 
sorban kérdezték: „Van-e az úr ellen kérvény 
beadva, vagy nincs?" Ezen eljárás az, mit nem 
hagyhatok helyben a magam részéről; s azt hi-
SEem, ezt meg kellett volna előznie az utalványo
zásnak : mert ha ez megtörténik, akkor nem 
merült volna föl ily kérdés a házban. Elvileg 
nekem az elnök véleménye ellen nincs kifogásom ; 
sőt ellenkezőleg azon óhajnak adok kifejezést, 
vajha teljesedésbe menne, hogy azok, kiknek 
a szállásbér már különben is hivataluknál fogva 
kijár, azt itt föl ne vegyék: mert aki már egy úton 
megtartja a szálláspénzt, annál az illedelem azt 
hozná magával, hogy épen azt tegye, mit Ivánka 
Zsigmond képviselő úr a másik oldalon elvárt a 
képviselők másik részétől. (Helyeslés abal oldalon.) 

E l n ö k : Méltóztatik tehát t. ház kimon
dani, hogy az elnökséget, melynek ezen úgyne
vezett „önkényes" eljárása három napig tar tot t 
— addig t. i. nem volt ülés — utasitja-e az 
illető szálláspénzek kiadására? (Nem!) 

D e á k y L a j o s : A kérdés ellen akarok 
fölszólalni. A házszabályok azt tartják, hogy 
akár van valaki ellen kérvény beadva, akár 
nincs, akár a b] akár a c] osztályba jőjön va
laki, tagsági jogát megtartja. Régibb időben is, 
midőn p. Hertelendy nem igazoltatott, visszafizette 
az illetéktelenül felvett szálláspénzt. Vagy talán 

helyesnek és czélszerűnek találja a t. képviselő
ház, hogy a képviselő, kinek a szabályok szerint 
tagsága biztosítva van , napi diját fölvegye 
ugyan, de szállása az Isten szabad ege alatt le
gyen 1 (Zaj. Tovább!) 

E l n ö k (csenget:) Azon képviselő ^^rak, a 
kik kívánják a 200 fr. félévi lakpénzt kiadatni 
azoknak, kiknek állása még birói ítélettől 
függ, méltóztassanak fölállni. (Csak Deáky Lajos 
áll föl.) A ház nem kívánja ezeknek a lakpénzt 
kiadni. 

W l á d A l a j o s : A fölolvasott tárgygyal 
kapcsolatban akarok egy interpellátiót tenni. 
(Későn van már!) 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! Az előbbi 
tárgyhoz, mely tudtommal nincs befejezve, akarok 
szólani, t. i. a nyomtatványok ügyéhez. A meny
nyire tudom, az 1865-ben kötött szerződésben 
is ki volt kötve, hogy bizonyos idő alatt mind 
a naplót, mind a többi nyomtatványokat a ta
gok megkapják; ez azonban ennek daczára soha 
sem történt. Hónapok multak el, hogy a napló 
és egyátalában az irományok kézbe nem jöttek, 
sőt a napló most, miután az országgyűlés már 
6 hónap óta befejeztetett, sem jelent meg. Eddig, 
ugy emlékszem, kezünkben csak a szeptemberi 
napló van. Azért vagyok bátor kérdezni, hogy a 
nyomdászok ugy köteleztettek-e, miszerint köte
lesek legyenek a nyomtatványokat ugy beadni, 
hogy azok 8 nap múlva az illetők kezében legye
nek? illetőleg van-e cautio, mely biztosítja ezen 
szerződésnek a nyomdászok részéről leendő meg
tartását ? 

E l n ö k : Bizonyosan a zajban nem értette 
a most szólott t. képviselő ur a jelentés azon 
szavait, hogy igen is van ily biztosítás, és pedig 
szorosabb, mint eddig. Eddig csak azon biztosí
ték köttetett ki, hogy a képviselőház mulasztás 
esetén a nyomdászköltségére bárhol másutt nyomat
hatja az illető iveket ; most pedig ezen felül még 
2000 forint készpénzben vagy árfolyam szerinti 
papírokban van cautioként letéve. Azonfelül egy 
anyagilag könnyítő eszközünk is van, és ez az, 
hogy két nyomdász közé osztatott fel a munka : a 
napló az egyikhez, az irományok és a többi 
nyomtatványok a másikhoz fognak tartozni. Ke
zünkben van szóval azon eszköz, hogy két nyom
dával rendelkezhessünk; és én e szerint hiszem, 
hogy oly napló, a mely három ívnél többet nem 
tesz, 8 nap alaut mindig kezében lesz a f. kép
viselőknek ; a mennyiben pedig több ivből áll, 
ívenkint legfeljebb egy nappal később. 

G h y c z y I g n á c z : Tökéletesen megnyug
szom a most előadottakban. 

E l n ö k : Egyéb tárgya a mai ülésnek 
nincs. 

W l á d A l a j o s : T. ház'.Igen t. képviselő-
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társam Ghyczy Ignácz ur ép most terjesztette elő, 
hogy a múlt országgyűlés naplóit még nem kapták 
meg a képviselők: annak okából bátor vagyok 
az elnök urat — mert a minisztérium, bármily ha
talmas legyen is, ez iránt nekem orvoslást nem 
adhat — felkérni, méltóztassék nyilatkozni a felett, 
mikor fogjuk megkapni a 1868-ki naplót? mert 
ezt eddig magam sem kaptam meg. 

E l n ö k : Azt ép oly kevéssé vagyok képes 
tenni, mint közülünk bárki más: mert az „Athe-
naeum"-féle nyomda vezetőjének Greguss Ágost 
naplószerkesztő úrhoz intézett levelében az mon
datik, hogy, ha a correcturák gyorsan megtörtén
nek és a hátralék 30 — 36 ivnél többet nem 
tesz, május végére megjelenhetik. (Derültség.) így, 
azt hiszem, nem marad egyéb hátra, mint a 
nyomdászt perbe fogni, a mi a szerződés szerint 
lehetséges. (Helyeslés.) 

B ó n i s S á m u e l : Én azt hiszem, t . ház, 
hogy az előbbi szerződésben benfoglaltatott, mi
szerint, ha a nyomdász kötelességét nem telje
siti, a képviselőház az ő költségén nyomathatja 
az illető íveket. Kívánom, hogy az elnökség e sze
rint járjon el. (Helyeslés.) 

K o v á c h L á s z l ó : Bátor vagyok pár 
szóval felvilágosítani a t. házat, hogy a nyom
dász nem egészen volt oka annak, hogy nem tel
jesítette azt, mit teljesítenie kötelessége lett 
volna. Az országgyűlés bevégezte után annyira 
megszaporodott minden munka, hogy munkás 
kezek hiánya miatt, minden munka, a legnagyobb 
szorgalom mellett is, megakadt. Az igazság érdekében 
kellett e tekintetben felszólalnom. Továbbá a képvi
selőház határozatánál fogva a napló íveit a napló-
bírálók megvizsgálása előtt kiadni nem lehet. 
Ez is hátráltatta a kérdéses naplók megjele
nését. (Zaj.) 

S o m o s s y I g n á c z : Kovách László kép
viselő ur beszédének második része bizonyosan 
nem biztos tudomáson alapúi, mert panasz Gre
guss Ágost szerkesztő úr részéről nem tétetett az 
iránt, hogy azok, kik általam, mint a naplóbirá-
ló bizottság elnöke által felkérettek, hogy folyto-
n osan itt maradnának, mig a vizsgálatot be nem 
végzik, munkálkodásukat be nem. végezték, vagy 
azzal késtek volna. Arra nézve, hogy tudom, 
hogy a naplóbirálók teljesítették kötelességöket, 
bátorkodom azt is felhozni, hogy mikor mint 
volt képviselő vártam a naplót és hónapok el
multa után nem kaptam, kérdést intéztem Gre
guss úrhoz, hogy mi az oka az elmaradásnak? 
és ő egyenesen csak azon okkal takaródzott. . . . 
(Fölkiáltások: Tehát takaródzott!) Hibásan mon
dom, nem takaródzott, hanem azt adta elő, 
hogy a nyomdász nem készíthette el. 

E l n ö k : Méltóztassék megnyugodni. A mit 
mint elnök tehetek, jövőre nézve bizonyosan meg

teszek mindent, hogy a napló teljes pontossággal 
jelenjék meg. 

I r á n y i D á n i e l : Bocsánatot kérek, hogy 
daczára az előre haladt órának egy uj tárgyra 
vagyok kénytelen felhívni a t. ház fig}relmét. 
(Ünnep után!) Azon esetre, ha a válasz-felirat 
tárgyalásáig a t. ház ülést kivan tartani, nem 
szólok; de ha nem, szükséges, hogy egy tárgy 
iránt most történjék intézkedés. A hírlapi tu
dósítások tárgyában beadott jelentés nincs napi
rendre kitűzve, pedig múlhatlanul szükséges, 
hogy ezen ügy most eldöntessék. A hírlapok 
eddig kivonatokat kaptak az illető gyorsírói fő
nöktől; de ő kijelentette, hogy csak a válasz
felirat tárgyalásáig szándékozik folytatni ; azon
túl elvárja a hírlapoktól, hogy más módon gon-

| doskodjanak. Ezen mód elő van adva a jelentés
ben, mely tárgyalásra vár. Azt gondolom, ezen 
jelentést szükséges tárgyalás alá venni, ha a 
ház különösen a válasz-felirat feletti tárgyalások 
nyilvánosságáról kellőleg gondoskodni kivan. 

E l n ö k : Holnap délelőtt (Felkiáltások: 
Ünnep van! Holnap, holnap! Ünnep után szer
dán !) A zajban nem tudom kivenni a ház kí
vánságát. Méltóztassanak helyeiket elfoglalni, és 
felállani azok, kik holnap kívánják a tárgyalást. 

T i s z a K á l m á n : En átlátom, hogy szük
séges e tárgy felett tisztába jönni a válasz-fel-
irati vita megkezdése előtt; de azt is óhajtom 
— miután a tárgy fontosabb, mintsem első pil
lanatra látszanék — hogy ne olyankorra tűz
zük napi-rendre, mikor előre láthatólag a háznak 
nagyon kevés tagja lesz jelen. En tehát sem hol
napot, sem ünnep utáni szerdát, hanem ma dél
után öt órakor tartandó ülésre kívánom kitüzetni. 

I v á n k a Z s i g m o n d : Készemről igen 
méltánylom azon indokokat, melyeket *az előt
tem szólott képviselő ur felhozott; de nem kí
vánom sem a holnapot, sem délutánt, hanem 
épenaczél elérése végett ünnepek utáni csütörtökre 
óhajtanám kitüzetni, mert akkor teljes számmal 
leszünk jelen. (Holnap! Holnap!) 

E l n ö k : A bizottság javaslata már régen 
ki van nyomva, méltóztassanak intézkedni. (Hol
nap! Most, most!) 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő : (olvassa a 
bizottság jelentését1). 

K o v á c h L á s z l ó : T. ház! Bátor va
gyok egy kis körülményre figyelmeztetni a t. 

j házat, t. i. arra, hogy én az épen felolvasott 
| jelentésben foglalt első módozat mellett nyilat-
| kozom, azon kis észrevétellel, hogy ama kis kő

nyomda, mely a jelentés szerint a gyorsiroda 
rendelkezésére bocsáttatnék, annyira gyöngén van 
fölszerelve, hogy csupán egyes apró röpiveknek 

1) Lásd az Irományok 4-dik számát. 
10* 
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kinyomatására is alig elégséges, sőt maga a ke
zelő is csak egyszerű inas, kit a nyomdából e 
czélra fogadtunk; ha tehát a t . ház ezen egyedül 
helyesnek mutatkozó módot elfogadja, s egyszers
mind elhatározza azt, hogy ezen nyomda hasz
náltassák, és hogy ott készítessék az „abklatsch" 
is, akkor méltóztassék felhatalmazni a gazdasági 
bizottságot, hogy ezen nyomdát kellőleg felsze
relhesse. 

E l n ö k : Ha méltóztatik a t. ház bele
egyezni, a gazdasági bizottság fölhatalmaztatik, 
hogy ezen kis nyomda ugy szerveztessek, hogy 
a czélnak megfeleljen. {Helyeslés.) 

Több tárgy nem lévén, az ülést feloszlatom. 

A legközelebbi ülés a jövő csütörtökön lesz. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

12. országos ülés 
1869. május 20-kán 

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

Tárgyai : Lónyay Gábor és Benedikty Albert megbízó levelei, Bónis Sámuel lemondása, és kérvények bemu
tattatnak. Ciotta János a fiumei vasút, Miletics Szvetozár az osztrák-magyar kormány szándoklatai iránt Bosznia 
irányában interpellálja a kormányt. Az I. biráló bizottság Keglevich Béla grófot, a IV. ujabban indokoltan Dániel 
Mártont, Patrubány Gergelyt, Klapka Györgyöt, a IX. szintén ujabban indokoltan Wodianer Bélát, Erkövy Adolfot, 
Oláh Miklóst, sopronyi Török Sándort, ifj. Szögyény Lászlót, a VIII. Justh Kálmánt, Wodianer Albert bárót, 
Szeniczey Ödönt igazoltaknak jelentik. A kormány felel Paulini-Tóth Vilmos interpellatiójára. Németh Albert a 
Heves megye irányában alkalmazott kormányi eljárás iránt interpellálja a kormányt. A válaszfelirati vita elkez
dődik. Zárt ülés. 

A kormány részéről jelen k: Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös József b., 
Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Meny
hért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla báró. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző ur fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit egyik részről 
Széll Kálmán, másik részről Jámbor Pál jegyző 
urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 

a május 13-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 
E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyző

könyv hitelesítve van. 
Lónyay Gábor, Bereg megye tiszaháti kerü

lete képviselője, bemutatja választási jegyzőkönyvét. 
Az állandó igazoló bizottsághoz fog utasíttatni. 

Barcsay Kálmán bemutatja Benedikty Albert 
Hunyad város országgyűlési képviselőjének meg
bízó levelét. A megválasztott képviselő beteg 
levén, megbízd levelét személyesen nem nyújt
hatta be. Szintén az állandó igazoló bizottsághoz 
utasittatik. 

Bónis Sámuel, Szabolcs megye tiszalöki vá
lasztó kerülete országos képviselője ezen állásáról 
ő felsége által a semmisítő törvényszék birájává 
lett kineveztetése alkalmából leköszönt. (Atalános 
sajnálkozás.) Tudomásul vétetik és az illető ke
rület központi bizottsága uj választás iránt fel 
fog szólittatni. 

Bereg megye közönsége kén, hogy a magán 
vámoknál sok helyütt még fenálló vámmentes
ségi osztálykülönbséget törvényhozásilag mielőbb 
szüntessék meg. A kérvényi bizottsághoz utasit
tatik. 

A Hajdú kerület közönsége a budai nép
színháznak mint hazai inte'zetnek pártolását 
ajánlja. A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

V u k o v i c s S e b ő : Épen a mint a házba 
léptem, megkerestettem Temesvár sz. k. város 
némely választói részéről egy kérvény beadására, 
melynek lényegéről vagy tartalmáról ugyan leg
kisebb tudomásom, de benne érdekem sincs, 
mégis kötelességemnek tartottam azt átvenni és 
a maga utján benyújtani. 

E l n ö k (olvassa a kérvény czimét:) „Temes
vár sz. k. város benirt választóinak kérvénye a 
ház alakulásának kimondásáig Kern igazolt Klapka 
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György ur választása ellen a kérvények benyúj
tására fenálló 30 nap alatt május hó 12-én be
nyújtott és a házszabályok 79. szakasza szerint 
tökéletesen felszerelt, 1Ö00 forinttal ellátott kér
vénynek leendő felvétele tárgyában." A kérvényi 
bizottsághoz fog utasíttatni. 

A l m á s y S á n d o r : Kahskay György nyug
díjazott honvédtizedes és pesti polgár, ki az or
szágos főhadparancsnokság által 1848/9. évben 
nyugdíjaztatott 10 krajczárral, e nyugdijt mai 
napig sem kapván meg, azt folyóvá tétetni kéri. 

E l n ö k : A kérvényezési bizottsághoz téte
tik át. 

B u t t y á n L á s z l ó : Dávid Hermann, Si
mon Reiter és társai, naszódvidéki tutaj kereske
dők nevében egy kérvénj't vagyok bátor a ház asz
talára tenni,miszerint a Belső-Szolnok megye állandó 
bizottsága által jogellenesen alkotott tutajozás! 
rendszabály tárgyában hozott határozat érvényen 
kivül tétessék. 

E l n ö k : Szintén a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

C i o t t a J á n o s : T. ház! Fiume érdeké
ben egy interpellátiót van szerencsém beadni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő {felolvassa 
Ciotta János interpellátióját:) „A múlt évi tör
vényhozási testület a fiumei vasút ügyében oly 
határozatokat hozott, a melyek a fiumei kikötő
nek a magyar vasúti hálózattal való minél hama
rabbi összeköttetésére czéloznak. Tekintve azon 
nagy fontosságot és jelentősége, melylyel egy 
önálló közlekedés valósítása a tengerhez mind 
nemzetgazdasági, mind kereskedelmi spolitikai te-
kintetben a haza jóllétére, nagyságáiba és világállá
sára nézve bír; tekintve továbbá elhalaszhatlan-
ságát e nagy fontosságú ügy valósításának, 
mely előbbi kedvezőtlen politikai viszonyainknál 
fogva ugy is évtizedeken át halasztatott el; te
kintve végre azon körülményt is, hogy e fontos 
kérdés szerencsés megoldása még nagyobb fon
tosságot nyert a szuezi csatorna közelebb törté
nendő megnyitása által, mely remek közlekedési 
mű roppant kereskedelmi területekhez jóval köze
lebb hoz bennünket i s : bátor vagyok a közleke
dési miniszter urat interpellálni az iránt, vajon 
milyen intézkedések tétettek a magas kormány 
részéről, hogy az emiitett vasút építése és külö
nösen a károlyváros-fiumei vonalé, mely részben 
hegyi vonal lévén, hosszabb építkezési időt igé
nyel, megkezdethessék és véghez vitessék?" 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i n i s z 
t e r : Kérem kiadatni. 

E l n ö k : Közöltetni fog az illető minisz
terrel. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház! A mi
niszterelnök úrhoz nyújtok be interpellátiót. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő {felol

vassa Miletics Szvetozár interpellatióját): „Miután 
biztos forrásból értesítve vagyok, hogy a bécsi 
császári hadi minisztérium reservátuma által a 
Boszniával szemközt fekvő határokon tudakozódik, 
hány épülete volna az aerariumnak e határvidé
ken, melyeket hadikórházakul lehetne fölhasz
nálni? továbbá hány loyális egyén találtatnék, 
kik magán épületeiket ugyancsak ismét hadikór-
házakul átengednék? és miután a Boszniával 
szemközt fekvő határokon azon hír terjedt el, 
miszerint Ausztria hajlandó Boszniát elfoglalni, 
mi épen nincsen öszhangzásban az osztrák kül
ügyi minisztérium hivatalos közléseivel a békés 
intentiókat átalában és különösen azt illetőleg, 
hogy sem keleten, sem nyugaton nem szándé
kozik foglalásokat tenni: én, felhiva a magyar 
kormány figyelmét a fenebbi körülményre, mely 
a szomszéd nemzetek kedélyeit megháboríthatja 
és a békét igen is komolyan compromittálhatja, 
bátor vagyok miniszterelnök árhoz a következő 
interpellátiót intézni: 

„1-ör van-e a magyar kormánynak, de kü
lönösen miniszterelnök urnák tudomása arról, 
hogy a határvidéken oly szemlátomást háborút 
jelentő előkészületek tétetnek ?" 

„2-or hajlandó-e legmagasabb illetékes helyen 
befolyását oda fordítani, hogy az osztrák-ma
gyar kormány minden esetben ne kövesse kelet 
irányában az interventio, Bosznia irányában pedig 
a foglalások politikáját ?" 

E l n ö k : Miniszterelnök úrral fog kö
zöltetni. 

A biráló bizottságok által beadott jelentések 
fel fognak olvastatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő {olvassa az I. 
biráló bizottság jelentését, mely szerint a bizottság 
május 13-lkán és 14-ikén tartott ülésében gr. Keg
levich Bélát igazolta.) 

E l n ö k : Keglevich Béla gr. az igazolt 
képviselők sorába igtattatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő {olvassa a IV. 
biráló bizottság jelentését, mely szerint a bi
ráló bizottlág május 12-ikén tartott ülésében 
Dániel Mártont, Patrubány Gergelyt és Klapka 
Györgyöt végleg igazolt képviselőknek je
lentette ki.) 

T i s z a K á l m á n : T . képviselőház! Én 
igen jól tudom, hogy a bíróságok eljárása és 
indokolása nem a ház revisiójának tárgya, ahhoz 
szólni nem is kívánok; de azt gondolom, hogy a 
háznak mindenesetre kötelessége megtartatni 
azon szabályt, miszerint a választástól kezdve 
30 nap van a kérvények benyújtására engedve, 
a mit a 77. §. világosan és tisztán kimond. Azt 
vagyok tehát bátor kérni, hogy mind azon képvi
selők, kiknek választása óta 30 nap még le nem folyt, 
a szabályok tiszta és világos rendelete értelmében 
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csak ugy igazoltassanak, hogy a választóknak 30 
napig tartó joga meg ne csonkittass ék. {Helyeslés a 
bal oldalon.) A 76. §. azt mondja, hogy a ház ala
kulásának kimondása után az addig igazolt kép
viselők választása ellen kérvény többé nem fo
gadtatik el. Nem adatkatik be tehát kérvény azok 
ellen, kik a megalakuláskor már igazolva vannak. A 
77. § pedig azt mondja, hogy az országgyűlés 
folyama alatt történő választások ellen kérvény 
a választás napjától számítandó 30 nap alatt 
adathatik be. Ezt én oly tiszta és határozott 
szabálynak tartom, hogy kérném ezen 30 napi 
határidőt mindenesetre megtartatni. {Helyeslés 
bál Jelöl) 

Kemény Gábor b.: ügy % tartom, 
minden képviselőválasztás ellen csak egy kér
vényt lehet beadni. (Zaj és ellenmondás.) Én 
legalább nem láttam semmi nyomát a házsza
bályokban annak, hogy lehetne több kérvényt 
beadni egy választás ellen. Mert azon esetben, 
ha egy kérvény benyujtatott s a felől a bíráló 
bizottság intézkedett, kérdem, hogyan lehessen ak
kor más ítéletet hozni ugyanazon tárgyban, 
mely ítélet által már el van döntve? (Közbeszólá
sok : Ez állal a kérvényezés joga la lenne zár
ható!) A kérvényezés joga itt még kizárva nem volt, 
mert 2ó-án történt a választás, és azóta, amin teza 
terjedelmes jelentésben fel is van hozva, két íz
ben folyamodtak a házhoz a temesvári válasz
tók ; s utoljára kérvényt adtak be. A kérvény nem 
volt kellőleg felszerelve ; de a biráló bizottság 
azon tekintetből, hogy senki se legyen kérvé
nyezési jogától elzárva, elfogadta azt, mint alap
ját egy később benyújtandó teljesen kiegészítő 
kérelemnek, A felszerelés hiányai, melyek a meg
hatalmazásra hivatkoztak, pótoltattak május 11-én ; 
de akkor benyujtatott egy más kérvény. A bizottság
nak kötelessége volt a házszabályok szerint ez utóbbi 
kérvényt elvetni. Tehát lehető legméltányosab
ban és a házszabályok legtágabb értelme szerint 
ítélt, legalább csekély véleményem szerint, a bi
ráló bizottság; miután pedig e tekintetben már 
határozat mondatott, azt megmásítani senkinek 
sincs jogában. 

D i e t r i c h I g n á c z : Tiszt, képviselőház! 
Én, midőn magamat feljegyeztettem, legelőször 
is a jegyzőkönyv szerkezete ellen akartam szó
lani ; hanem miután egy másik kérdés tárgya
lása előzött meg, ahhoz is hozzá kivánok szó
lani. 

Mindenek előtt b. Kemény Gábor urnák 
nyilatkozatára válaszként azt akarom megje
gyezni, hogy lehetetlen ugy magyaráznom a 
házszabályokat, miszerint csak egyetlen egy kér
vényt lehessen beadni egy választás ellen. Fel
fogásom szerint ugyanis azon határidő alatt, 
mely e kérvények beadhatására van szabva, a 
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hányszor csak 10 választó van, ki kérvényt akar 
beadni, ilyeket külön külön be lehet adni. Nekem 
legalább lehetetlen ugy magyaráznom a házsza
bályokat, hogy mihelyt 10 választó beadta a 
kérvényt, a többi ebbeli jogától elmozditandó 
lenne. En ugy magyarázom a ház szabályait, 
hogy azon esetre, ha 10 választó által kérvény 
adatik be, mely kellőleg felszerelve nincs, az 
egyszerűen minden további tárgyalás nélkül el-
utasittatik, mert a házszabályok azt mondják, 
hogy ha a kérvény formahiányban szenved, ak
kor tárgyalás nélkül utasittatik vissza. De 
azon körülmény, hogy 10 választó roszul sze
relte fel kérvényét, véleményem szerint a többi 
választókat kérvényezési joguktól el nem mozdít
hatja. 

Más kérdés azonban az, vajon a házszabá
lyok ellenére fen lehet-e tartani a 30 napi határ
időt ? E tekintetben olyanoknak tartom a ház
szabályokat, melyek világosan nem szólnak, és 
ép azért nem tartom egész világosnak és találó
nak azon magyarázatot, melyet Tisza Kálmán 
képviselő társunk a házszabályok 76. és 77-dik 
§-a szerint ajánlott: mert a 77-dik szakasz azon 
választásokról szól, melyek a ház megalakulása 
után történtek, a 76-dik szakasz pedig azokról, 
melyek jegyzőkönyveit a ház megalakulása előtt 
a bizottsághoz utasítani nem lehetett. A házsza
bályok ki nem zárják azt, hogy a ház alakulása 
után is lehessen kérvényt beadni, és másrészt 
igazságtalanság is volna ily elvet állítani fel. 

En tehát azt gondolom, hogy azon praece-
densnél fogva, hogy a ház, daczára annak, hogy 
a házszabályok igy vagy amúgy szólnak, már 
megalakulása előtt szavazással határozott, neve
zetesen pedig mivel egy előző esetben Deák 
Ferencz képviselő ur indítványa folytán azon 
okból, mert a házszabályok nem szólnak vilá
gosan, a ház határozatot hozott, azt gondolnám, 
hogy most is határozatilag ki lehetne mondani, 
hogy igen is a 30 nap fentartásával igazolta
tik Klapka György képviselő, mivel ezen értel
mezést a házszabályok világosan nem tiltják. 

Más tekintetben pedig, miután kétszer szólni 
nem akarok , a jelentésnek szerkezetére van 
észrevételem. A házszabályok 34-dik §-a azt 
mondja, hogy a meghatalmazványoknak a polgári 
törvénykezési rendtartás szerint kell hitelesítve 
lenni. Nekünk van saját polgári törvénykezésünk, 
mely egészen a törvényhozás utján jött létre, 
(Felkiáltások: De csak júniusban lép életbe !) és 
ennek 88-dik és 166-dik §§-ai világosan meg
határozzák, miként kell a meghatalmazásokat és 
magán okiratokat kiállítani. Nagy hibának tartom 
tehát, esnem is fér meg a ház méltóságával, hogy 
ebben a jelentésben az osztrák potgári perrend-
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tartásra történik hivatkozás. (Felkiáltások: Er
délyről volt szó!) 

M a d a r á s z J ó z s e f : T. képviselők! Előt
tem szólott Dietrich Ignácz képviselő társam elő
adásának első részéhez egyátalában nem, és e 
tekintetben Tisza Kálmán képviselőtársam elő
adásához járulok. Okaimat először is báró Ke
mény képviselőtársunk előadásából és azon jegy
zőkönyvből merítem: mert maga azon jegyző
könyv (Felkiáltások: Jelentés !) beismeri azt; mi-
kép több ízben és különösen két ízben adatott 
be kérvény, és miután a házszabályok 30 napi 
igazolási időt engednek az időközbeli választá
sokra, kötelességének tartotta az itélő bíróság a 
második kérvényt tárgyalás alá venni. Tökéle
tesen igazat adok előttem szólott képviselőtár
samnak, hogy azon itélő bíróság jelentése fölött 
nekünk e'rdemben határozni és igy arra nézve 
ellenkező véleményt kimondani nem lehet. A 
május 11-én beadott kérvényre nézve, miután 
ott alaki hiány mutatkozott, tökéletesen helyes 
az eljárás, és önmagam kénytelen vagyok e te
kintetben hozzájárulni az itélő biróság jelenté
séhez. Azonban önmaga a jelentés beismeri azt. 
a mit Tisza Kálmán a házszabályok szerint fel
olvasott, és a mit Dietrich Ignácz képviselőtár
sam valószinüleg nem olvasva végig, azért mon
dott bizonytalannak, mert ez megkülönböztet ket-
tőt: 1-ször a 17-dik §. szerint beadott kérvé
nyeket, és 2-szór megkülönbözteti ezektől az ország
gyűlés folyama alatt idő közben történt választások 
ellen beadott kérvényeket. Ez tehát visszaviendő 
arra, vajon t. Klapka György képviselő urnák 
választása az országgyűlés fotyama alatt tör
tént-e már vagy nem ? Ha az országgyűlés fo
lyama előtt történt, a 30 nap nem követelhető ; 
ha azonban a választás az országgyűlés íolyTama 
alatt történt, akkor mind a házat, mind azon 
itélő bíróságot a kérvénynek beérkezhetése végett 
a 30 nap fentartása terheli. És igy ezen elő
adásom után okadatoltnak és a házszabályok 
szerint félremagyarázhatlannak látván azt, a mit 
Tisza képviselőtársam mondott, e tekintetben 
nincs mást tenni a t. képviselőháznak, mint, a 
választók jogainak egyik ugy mint másik oldal
ról biztosítása, valamint a házszabályok iránti 
tisztelet fentartása tekintetéből , igen is kimon
dani azt, hogy az idő közben az országgyűlés 
folyama alatt megválasztott képviselők csak a 
30 napi időköz fentartása mellett igazoltathatnak, 
és igy a május 11-én beadott kérvény, miután 
alaki hiánya volt, elesett ugyan, de ha le nem 
telt a 30 nap, az alatt me'g uj kérvény adható 
be a házhoz és a háznak a házszabályok sze
rint kötelessége azon kérvényt az itélő bíróság
hoz; utasítani. Pártolom Tisza Kálmán képvise
lőtársam indítványát. (Helyeslés bal felől.) 

G a j z á g ó S a l a m o n : Tisztelt ház! Én 
részemről egyátalában nem osztozom azok néze
tében, a kik azt mondják, hogy a szabályok e 
tekintetben nem világosak ; én ellenkezőleg va
gyok meggyőződve, és azt hiszem, hogy a ház
szabályok a 30 napra nézve nagyon is világo
sak. Ugyanis a 11. sz. azt mondja: „Az osztá
lyok megalakítása után megjelenő képviselők 
megbizó leveleiket a korelnöknél adják be, ki az 
ily képviselőket a korjegyzőkkel együtt tartandó 
sorshúzás utján az osztályokba a lehetségig 
egyenlő számmal utólagosan beosztja." A Klapka 
képviselő ur megbizó levelével szintén igy történt : 
a korelnök t. i. sorshúzás utján beosztatta az 
osztályhoz. A 17. sz. azt mondja : „Az osztály
hoz a 11. §. szerint már nem utasíthatott niegr-
bizó levelek, habár ellenök kérvény nem adatott 
is be, a háznak csak megalakulás után muta-
tandók be." Tehát azon megbizó levelek, melyek 
az osztályhoz már nem voltak utasíthatók. A Ti
sza Kálmán képviselő ur által idézett 77. sz. 
azt mondja: „A ház alakulása után a 17. §. 
szerint bemutatott megbizó levelek — tehát azok, 
melyek az osztályhoz nem voltak beadhatók — ugy 
ugy szintén az országgyűlés folyama alatt idő 
közben történő választások ellen kérvény csak a 
választás napjától számitandó 30 nap alatt adat-
hatik be.ft (Közbeszólás bal felől: Ez való ide!) 
Tehát épen itt a distinctio : hogy csak azon 
megbizó levelekre nézve, melyek az osztályhoz 
nem voltak beadhatók, van a 30 nap fentartva. 
A szabály szerint a distinctio egymás után, kö
vetkezőleg tisztán áll: azaz oly megbizó levelek, 
melyek az osztályokhoz már nem voltak bead
hatók, 30 nap alatt még beadhatók, ha addig arra 
nem volt elegendő idő a kérvényt beadni, vagy 
ha be is adatott, a kellő felszerelessel el nem 
láttatott volna. A 80- sz. azt mondja : „A meg
támadott választásnak a beadott kérvényben 
feljelentett hiányait a kérvény védői, a tárgya
lás folyama alatt, a biráló bizottság előtt pótló 
adatokkal támogathatják; de a kérvényben fel
jelentetteken kivül más kifogásokat többé nem 
adhatnak." Következőleg ha azon t. urak, kik 
Klapka képviselő megbizó levelét megtámadták, 
nem szerelhették fel az idő rövidsége miatt kér-
vényöket, jogukban állt, a hiányokat a kérvény
ben megnevezvén, azokat pótolni. Ha ők be nem 
jelentették ama hiányokat, többé a tárgyalás fo
lyama alatt azok el nem fogadhatók. Az én né
zetem szerint tehát, miután a kérvény nem es
hetik a 77. sz. alá, mert az osztályhoz már uta
síttatott, az ellenvetés meg sem is állhat ; de kü
lönben is érdemileg, azt hiszem, a biráló bizott
ság jelentése többé nem jöhet tárgyalás alá. (He
lyeslés jobb felől.) 

S i m o n y i L a j o s b. : T. ház ! Az előbb 
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felszólalt Kemény Gábor t. képviselő urnák nem 
pártolhatom azon véleményét, mely szerint egy 
képviselőválasztás ellen csak egy kérvény adat-
hatik be, mert ez által elzáratnék a többi vá
lasztók előtt az ut, hogy kérvényöket beadhas
sák, hogy ha már előre 10 választó adott be 
kérvényt. De ez által kijátszathatnék a választási 
törvény akként is, hogy ha az illető megválasz
tott képviselő egy kérvéuyt adat be önmaga el
len, mely niDcs kellőleg felszerelve, ez^ által 
már a többi kérvénynek útját vágja. Én azt 
hiszem, hogy e tekintetben a szabályok egészen 
világosan szólanak: kimondják ugyanis, hogy 
azon képviselők ellen, kik igazoltattak, kérvény 
többé nem veendő be, azok ellen pedig, kik 
igazolva nincsenek, 30 napig a kérvény még 
beveendő. 

A mi a temesvári választást illeti, nézetem 
szerint a felett kétség nem forog fen, hogy az 
a 77. szakasz alá sorozandó ; és pedig azért, 
mert ezen szakasz kimondja, hogy az országgyű
lés folyama alatt megválasztott ellen 30 napig 
még kérvényekbeveendők. A temesvári választás, 
mint jól tudjuk, 26-án történt és igy az ország
gyűlés folyama alatt, mert az országgyűlés 20-ra 
hivatott össze, s a trónbeszéd 23-án mondatott el. 
Kérdem tehát az előttem szólott tisztelt képviselő 
urat, honnan fogja számítani az országgyűlés fo
lyamát ? Nézetem szerint az országgyűlés folyama 
mindenesetre onnan számítandó, midőn a trón
beszéd elmondatik. Miután pedig a temesvári vá
lasztás a trőnbeszéd elmondása után történt, en
nek következtében ezen választás a 77. §. alá 
sorlandó, és pedig annál inkább, mert az 1848. 
törvény e tekintetben nem tartatott meg teljesen, 
mely világosan kimondja azt, hogy a választá
sok négy'héttel az országgyűlés összehívása előtt 
eszkozlendők. Ez sok helyt nem történt, és pe
dig miután nem történt, különös figyelmet kell 
fordítanunk külöuösen azon választásokra, me
lyek ezen szabály alá, a 77. §. alá esnek. 

Ennek következtében, miután a házszabá
lyok e tekintetben világosak, én Tisza Kálmán 
képviselő társam felfogásában osztozom. 

Deák Ferencz : T. ház! Ugy látszik, 
valamennyien egy értelemben vagyunk arra néz
ve, hogy a biráló bizottság ítéletén változtatni 
nem lehet, nem szabad. (Ugy van!) Erre nézve 
tehát minden tárgyalás nem csak fölösleges, de 
igazán helyén kivül való. (Helyeslés.) Kérdés tá
madt a házszabályok egy pontjának miképen ér
telmezése felett, ha még szükséges volna is, a 
felett intézkedni. Ez jelenleg a kitűzött tárgyak 
sorába nem tartozik. Az én nézetem ugyan az, 
hogy ha kérvény adatik be valamely választás 
ellen, e felett is a bíróság itél és nem a ház; sőt 
még a fölött is a bíróság itél, vajon a kérvény 

beadható volt-e vagy nem : mert a házat akar
tuk megmenteni attól, hogy egyes kérdések fölött 
ítéletet hozzon, a mi igen sok kellemetlenséggel 
és időhalasztással jár. Ha jövőre meg akarjuk 
a házszabályokat változtatni, vagy a szabályokat 
világosabban, tisztábban kifejezni, erre nézve in
dítványt lehet tenni és azt tárgyalásra ki kell 
tűzni ; de most midőn nem ez van kitűzve, és 
midőn a bíróság ítéletét megváltoztatni nem le
het, és a fenforgó kérdések mellett egy más csak 
ugy per incidentem el nem dönthető : nem tartom 
helyén, hogy fölötte vitatkozásba bocsátkozzunk, 
hanem menjünk át a napirendre. Es akár e 
tárgyra nézve beadott kérvényt utasítsuk a ren
des útjára, akár pedig tárgyalás alá tűzzük ki a 
szabályok javítását; de csak ugy per incidentem 
nem tárgyalhatjuk: mert nincs tárgyalás alá ki-

| tűzve és a bíróság Ítéletébe bele nem szólhatunk. 
I (Helyeslés. Felkiáltások: Napirendre!) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! En is osztozom 
az előttem szóló képviselő ur azon nézetében, 
hogy a ház nem superrevideálja a bíróság Ítéletét ; 
de igen is felügyel arra, vajon a bíróság a neki 
kiadott szabályok szerint jár-e el vagy nem? (De
rültség.) Ha a háznak azon joga sincs, hogy fel
ügyeljen arra, vajon a meghatározott szabályok 
szerint járnak-e el a bíróságok vagy nem % akkor 
az többé nem biróság, (Közbeszólás : Hát mi f) 
akkor az nem a törvényes szabályok szerint itél, 
hanem kénye kedve szerint jár el. (Derültség.) 
Engedelmet kérek . . . 'E kérdésre vonatkozólag 
én is osztozom azon nézetben, hogy ez a 77. §. 
alá esik, mert kétségtelen az, hogy a választás 
az országgyűlés folyama alatt történt. Midőn elő-

! szőr jelentetett be e választás a t. háznak, már 
| akkor is kérdés tétetett az iránt , már akkor is 

azon kifogás tétetett a beadott kérvény ellen, 
hogy nincs kellőkép felszerelve. Hanem érezte jól 
a t. ház, hogy e választásra nézve, habár az ar
ról szóló jegyzőkönyv az alakulás előtt adatott is 
be, nem lehet ugy eljárni, mint azon választá
sokra nézve, melyek a törvény egyenes rendelete 
szerint az országgyűlést megelőzőleg legalább 
négy héttel történtek: mert azon kelléket, hogy 
a választások 4 héttel előbb történjenek, a tör
vény mnlhatlanul megkívánja, és épen ezen 4 
hétre alapították az előbbi országgyűlések azon 
szabályokat, melyek rendelik, hogy az idő közben 
történt választásoknál a 30 nap tartassák meg. 
Ezen választásnak, mely az országgyűlés menete 
alatt, azaz már megnyitása után történt, igen 
természetesen a törvény azon rendelete alá kel
lett volna esni, mely azt mondja, hogy a vá
lasztás az országgyűlés megnyitását legalább 4 
héttel megelőzze, következőleg azon jegyzőkönyv 
törvényesen rendben nem volt ; az pedig, mi a 
jelentésben mondatik, hogy t. i. a jegyzőkönyv 
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ellen semmi kifogást tenni nem lehet, hogy az 
rendben van, az alaptalanj nem ál l : mert a tör
vény világos rendelete, hogy 4 héttel az ország
gyűlés megnyitása előtt történjék a választás, nem 
teljesittetett. (Napirendre!) Miután pedig az mégis 
megtörténik, hogy később is történnek választá
sok, e végett intézkedett előbbi országgyűlésünk, 
ü ° g y 30 nap tartassák meg, mielőtt a képviselő 
igazoltnak jelentetnék ki. Ezen szabályt hozta a 
ház a múlt országgyűlés végével, midőn a 77. 
§-t alkotta, mely azt mondja, hogy idő közben tör
tént választások ellen kérvény csak a választás 
napjától számítandó 30 nap alatt adathatik be. 
így állván a dolog és ezt elismervén maga a 
birőság is, mely előtt tárgyaltatott: a kérdés 
csak az, hogy ezen 30 nap alatt beadott kérvény, 
mely formahiány miatt elvettetett, végleg véget 
vetett-e ezen tárgynak vagy nem 1 A bíróság ma
gával ellenkezésbe" jön, mert elismeri, hogy a ház
szabály és törvény szerint köteles volt a 30 na
pot fentartani, hanem azt mondja, hogy: „e 30 
nap közben felvettük a kérvényt, mely formára 
nézve hiányos volt" —- mely hiányt azonban 30 
nap alatt 30-szor lehetett volna helyrepótolni — 
és ezen formahiány miatt a kérvényt nem is 
tárgyalta, hanem elvetette. Ezen eljárásnak néze
tem szerint sem törvényes, sem kimagyarázható 
logikai alapja nem volt, (Napi rendre!) Igazán 
nem látom át, mit kivannak azok elérni, a kik az 
ilyen módon történt választást rá akarják tuk
málni a házra ? (Mozgás. Felkiáltások: Utasítsa 
rendre az elnöki) 

E l n ö k : Kérem a képviselő urat, legyen 
szives szavait ugy megválasztani, hogy engem ne 
hozzon azon kellemetlen helyzetbe, hogy erre 
figyelmeztetni kénytelenittessem. 

S i m o n y i E r n ő : Igen sajnálom, t. ház, 
de megeshetik rajtam, hogy oly szót használok, 
mely a t, házat sértheti; azonban ez szándékom 
soha sem volt, s kérem, méltóztassanak azt annak 
tulajdonítani, hogy hosszú idő alatt nem szok
ván a magyar nyelvet használni, könnyen meg
eshetik rajtam, hogy oly szót használok, melyet 
használni nem is akartam, és melynek semmi 
esetre sem akartam sértő értelmet tulajdonítani. 

Azt kérdem tehát, t. ház, mikép járt el a bí
róság ezen ügy elintézésében ? (Zaj.) 

P a t a y I s t v á n ; Ugyan ne beszéljenek 
közbe! Én nem vagyok ugyan elnök, de ez nincs 
helyén. 

S i m o n y i E r n ő : Nem bocsátkozom a 
dolog érdemleges tárgyalásába, mert elismerem, 
hogy ide nem tartozik; hanem, mint mondám, 
nem ismerhetem el azt, hogy a bíróság felett a 
ház ne ügyelhessen fel, arra nézve, hogy a sza
bályokat megtartotta-e vagy nem ? A szabályok 
48-ik pontja azt mondja , hogy a bíróság meg-

KÉPV. H. NAPLÓ. 18-f-f. i. 

határozza a sorrendet és a napot, midőn a tár
gyat bírálat alá veendi, és arról az illetőket vagy 
azok meghatalmazottjait, értesíti. Vajon ugy tör
tént-e ezen tárgyalásnál vagy nem? Én ugy 
vagyok értesítve, hogy azon meghatalmazás az 
elnök urnák bemutattatott, még pedig eredetiben. 
Az elnök ur tudomást vett róla; de arról, hogy 
még azon nap fog a kérvény tárgyaltatni, a meg
hatalmazottnak egy szót se szólt. Már, uraim, ha 
ez igy van — a minek, ugy hiszem, ki kellene de
rülni a jegyzőkönyvből, melynek felolvasását a 
házszabályok értelmében kívánom — ha ez ugy 
van, hogy t. i. ezen tárgyalás nem a 48-ik §. ér
telmében vétetett fel, ha az illető idejekorán nem 
tudósíttatott, mikor jelenjók meg a biróság előtt, 
hanem csak későn küldetett egy szolga szerte a 
városban, hogy keresse az ügyvédet; ha ez igy 
történt, és ha ezen történtek után a t. ház csu
pán formalitási tekintetből a 77. §. világos ér
telme ellenére igazolni akarja a választást: (El
lenmondás a jobb oldalon. Halljuk!) én azt a 
ház szabályaival és a törvény rendeletével össze
egyeztetni nem tudom. 

Z á m o r y K á l m á n : Ha áll azon okos
kodás, hogy a ház megalakulása előtt jogérvé
nyesen nem határozhat, ugy állani kell természe
tes azon következtetésnek is, hogy azon cselek-
vényeket, a melyek a ház megalakulása előtt tör
téntek, nem veheti a megalakult ház határozatai
nak kiindulási pontjául. A helyes eljárás e tárgy
ban véleményem szerint akkor az lett volna, 
hogy miután Klapka képviselő ur már az or
szággyűlés folyama alatt választatott meg, vette 
volna vissza a korelnöktől igazolványát, és a 
másnap megalakult ház elnökének nyújtotta volna 
azt át. Ekkor nem lett volna szükség ezen jelen
legi discussiora. Én világosan emlékszem azon 
tényre, hogy akkor az hozatott fel. miszerint ak
kor lehet ezen tárgyhoz jogérvényesen hozzá szól-
lani, ha a ház megalakult. Ezt épen Deák Fe
rencz képviselő ur monda. Akkor tehát nem szól
hattunk a tárgyhoz, mert a ház nem volt meg
alakulva ; most pedig azért nem szólhatunk hozzá, 
mert a ház meg van alakulva. (Helyeslés a bal 
oldalon.) En ebben igazságot és következetessé
get nem látok. A választások szentségét csak is 
a kérvényezési jog biztosítja : én tehát Tisza 
Kálmán indítványához képest a 30 nap szoros 
fentartásat kivánom. (Helyeslés bal felől.) 

C s i k y S á n d o r : T . képviselőház! A mit 
Deák Ferencz képviselő társunk emiitett és a 
házszabályokból meritve okoskodását, állított, je
lesen, hogy itt a ház fölülvizsgáló bírálatot a bi-
ráló bizottságok Ítéletei felett nem mondhat, föl
ülvizsgáló hatalmat nem gyakorolhat : abba én 
teljesen belenyugszom. Miért? Mert a szabályok 
azt tartalmazzák, hogy a ház nem felülvizsgáló 
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birája a bíráló bizottság által kimondott ítélet
nek. Hanem hogy még annak megvizsgálásába 
se terjedjen a ház tehetsége, vajon a bíráló bi
zottságok a ház által eléjök adott szabályokat, 
melyek nekik törvény gyanánt szolgálnak, meg
tartották e vagy nem ? és hogy ha meg nem tar
tották, a bizottságokat rendre ne utasíthassa, hogy 
ez se álljon a ház hatalmában: ezt nem értem. 
Hiszem kérem alásan, ha ez így áll, akkor csak 
a biráló bizottság (Szónok hangja megesultlík. 
Derültség.) Én nem tudom, mi nevetni való van 
ezen. (Derültség.) Azt elhiszem, hogy nem akar
ják hallani, és ha valaki az igazat kimondja, azt 
nevetéssel gondolják megczáfolhatni ; pedig nem 
ugy van, (Rendre!) és, bocsánatot kérek a t. ház
tól, de én azt hiszem, nem hangzik össze a ház 
méltóságával nevetéssel akarni megdönteni az 
okokat, melyeket megdönteni nem képesek azok, 
a kik nevetnek. 

T. ház! Hogy a t. ház maga is így értel
mezte a ház azon szabályát, mely ezen felülvizs
gálati és felügyeleti jogot megadja, jelesen a sza
bályoknak 61-dik pontját, melynek értelme sze
rint jelentést is kell a bíróságoknak adni a 
ház elé, hogy igy értelmezte, mondom, egy fen-
forgó eset is mutatja. A múlt ülés alkalmával 
Kemény Gábor képviselő társunk, mint elnöke 
a bíráló bizottságnak, itt a ház előtt szóval tett 
jelentést, és szóval tevén jelentést kijelentetett 
neki, hogy azt a ház nem fogadja el, és ehhez 
képest tegyen Írásbeli jelentést, és azt a szabá
lyok értelmében indokolja. Ha a t. háznak arra 
nézve, vajon a szabályok megtartatnak-e a bí
ráló bízottságok által eljárásaikban, vagy nem? 
felügyeleti joga nem volna, ezt sem tehette vol
na ; minthogy pedig tette, felügyeleti jogát gya
korolta ; s ehhez képest most sem tesz egyebet 
annál. Jelesen, itt van a Tisza Kálmán képvi
selő társam által felhozott 77. §-a a házszabá
lyoknak, melyben határozottan ki van mondva 
az, hogy 30 napig a ház alakulása után történt 
választásokra vonatkozólag a választóknak kér
vényezési joga épségben hagyatik. Már most esak, 
az a kérdés, eltelt-e már a kérdéses választás 
óta a 30 nap? Ha el nem telt, helye van a 
kérvénynek. Ha hiánya volt, mint a biráló bi
zottság jelentette is, hogy nem volt kellőleg felsze
relve a kérvény, akkor alkalmazandó 80. §.-a a 
hászszabályoknak, mely azt mondja, hogy a tár
gyalás folyama alatt felmerült hiányokat pótolni 
a meghatalmazottaknak jogában áll, hanem uj 
vádpontokat nem adhatnak be. Ezt mondja a 
szabály. Ha kétely van benne, felolvasom. Ez igy 
szól: „A megtámadott választásnak a beadott 
kérvényben följelentett hiányait a kérvény védői 
a tárgyalás folyama alatt a biráló bizottság előtt 
pótló adatokkal támogadhatják; de a kérvény

ben feljelentetteken kivül más kifogásokat többé 
elő nem adhatnak." Tehát az a kérdés, hogy 
tettek-e más kifogásokat a kérvényben előterjesz
tetteken kivül? A temesvári választók a kérdéses 
választásra nézve uj kifogásokat nem tettek, ha
nem csak pótolták azon meghatalmazó levélnek 
a biráló bizottság által subsummált hiányait tel
jes joggal és szabadsággal. Ehhez képest ezen 
jelentést azon meghagyással, hogy azt a bíróság 
30 nap lefolyása alatt tárgyalja, nem a kér
vényezési bizottsághoz, hanem, mint a más ülés
ben Vnkovics képviselő társunk által válasz
tók részéről beadott kérvénynyel is történt, egye
nesen a biráló bizottsághoz kérem tárgyalás vé
gett kiadatni. (Helyeslés a baloldalon.) 

S z a l a y S á n d o r : T. ház! Nem lehe
tek egy véleményben Csiky képviselő társammal 
a r ra nézve, bogy a ház a beadott bírálóbizott
sági jelentés felett superrevisiót űzni képes. 
Erről egy szót sem találok a házszabályokban. 
A mi pedig a dolog másik részét illeti, tudniil
lik a temesvári választás ellen beadott kérvényt, 
miután a 30 nap még nem telt el, mely a ház
szabályok pontjában biztositva van, s miután 
minden kétségen kivül áll az, hogy e választás 
az országgyűlés megnyitása után történt: ennél 
fogva pártolom Tisza Kálmán azon indítványát, 
hogy e kérvény indokolása és uj kérvény beadá
sára nézve a szabályszerű 30 nap megtartassák. 

R u d n a y I s t v á n : Tisztelt ház! En sem 
találok sehol a házszabályokban oly rendelke
zést, melynél fogva a háznak jogában állana, 
superrevideálni a birálő bizottság Ítéleteit. Ezt 
az ellenkező nézetben levő képviselő urak is áta-
lában elösmerik, mert midőn azt mondják, 
hogy superrevisióba nem akarnak bocsátkozni, 
elismerik, hogy a ház abba nem is bocsátkoz-
hatik. Azt mondják azonban, hogy igen is min
denesetre jogában áll a háznak felügyelni a felett, 
hogy a biráló bizottságok alaki tekintetben helye
sen járjanak el és hogy a házszabályokat meg
tartsák. De, nézetem szerint, ez sem lehet egyéb, 
mint szintén superrevisió. (Ugy van!) A super-
revisió pedig történhetik alaki irányban, és tör
ténhetik meritorie. Ez mindenesetre alaki irány
ban volna superrevisió; én pedig törvényt nem 
ismerek, vagy oly szabályt, mely e tekintetben 
jogosítaná a t. házat. De nem is látom ennek 
szükségét. Kérdem azoktól, kik ellenkező nézet
ben vannak , vajon oly igen szükséges-e ez? 
Méltóztassanak tekintetbe venni azon alkotmányos 
országokat és parlamenteket, a hol a bírálás 
nem a házra, nem is a báz által alakított esküdt
székekre, hanem a rendes bíróságokra ruháztatott. 
Ugyan kérdem, vajon ott a ház fentartotta-e 
magának bármily irányban is a smperrevisió jo-
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gát? (Sehol!) A mit a rendes bíróság kimon
dott, bejelenti a háznak, ezt megdönthetetlen bí
rói ténynek veszik, s az irátit többé nem is nyi
latkoznak. Én tehát Deák Ferencz indítványát 
pártolom, s a napi rendre térést ajánlom. (He
lyeslés jobb felől és a középen.) 

E l n ö k : A felmerült tanácskozásnak két 
része van. Az elsőre, tudniillik arra nézve, hogy 
a biráló bizottság beadott jelentése felülvizsgálat 
tárgyát nem képezi, nincs véleménykülönbség, 
ez tehát csak tudomásul vétetik. A másikra 
nézve azonban eltér a vélemény. Egyik t. i. 
Klapka György képviselő társunk igazolását a 
77. §. értelmében kívánja kimondatni, tudniillik, 
hogy a 30 nap alatt kérvényt lehessen ellene 
beadni. A másik a 14. §. és bíróságnak ítélete 
alapján igazoltnak kívánja kimondatni. Felmerült 
még. egy harmadik nézet is, hogy t. i, ha a ház 
ama szakasz magyarázatára nézve szándékoznék 
nyilatkozni, va^y határozatot hozni, ez nem a 
mai tanácskozás napirendjére tartozik, hanem kü
lön napirendre lenne kitűzendő mint iuditvány, 
és e tekintetben tétetett is indítvány a napi 
rendre való áttérésre. Mivel pedig a 128. §. ér
telmében napirendet indítványozni mindenkor 
szabad, ennélfogva az első szavazásnak arra kell 
történni, kiván-e a képviselőház a napirendre át
menni, vagy nem? (Helyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : Bátor voltam a ház 
megállapodása iránt indítványt tenni. En nem a 
temesvárvárosi választás iránt, hanem átalá-
nosságban tettem az indítványt, hogy mondas
sák ki, miszerint a 30 nap minden választásra 
nézve egyformán megtartassák. Nem én hoztam 
a temesvári választási kérdést szőnyegre, hanem 
szőnyegre hozatott azok által, kik rögtön elér
tették, hogy \gy talán veszélyeztetve volna a te
mesvári választás. (Ellenmondás jobb, helyeslés 
bal felől.) 

E l n ö k : A kérdés az: kiván-e a t. kép
viselőház a napirendre átmenni, vagy n e m ? 
Méltóztassanak azok, kik a bíróság jelentését tu
domásul vévén, át akarnak menni a napirendre, 
felkelni. (Megtörténik.) A ház a napirendre 
megy át. 

N é m e t h A l b e r t : Mélyen tisztelt képvi
selőház! Midőn a napirendre kitűzött nagy fon
tossága és bizonyára nagy dimensiót öltendő vá
laszfelirat. . . . 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, vannak még bi -
zottsági jelentések. 

N é m e t h A l b e r t : Tehát előbb méltóz
tatott volna kijelenteni, hogy nem szólhatok; én 
már régen adtam be interpellatiót. 

E l n ö k : Nem tudtam, mihez tartozik. 
M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 

IX-dík biráló bizottság jelentését Wodianer Béla, 

Érkövy Adolf, Oláh Miklós, sopronyi Török Sán
dor és ifj. Szőgyény László választásának iga
zoltatásáról.) 

E l n ö k : A biráló bizottság határozata sze
rint tehát Wodianer Béla, Érkövy Adolf, Oláh 
Miklós, Török Sándor és ifj. Szőgyény László 
képviselő urak igazoltattak. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
Vlll-dik biráló bizottság jelentését Justh Kálmán, 
Wodjaner Albert b.- és Szeniczey Ödön iga
zoltatásáról.) 

E l n ö k : Ezen jelentés szerint Justh Kál
mán, Wodjaner Albert b . és Szeniczey Ödöa 
képviselő urak igazoltattak. 

Wenckheim báró belügyminiszter úr kivan 
nyilatkozni. (Halljuk.') 

W e n c k h e i m B é l a b . b e l ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház ! Paulini-Tóth Vilmos ur, Bács 
megye egyik kerülete képviselőjének hozzám in
tézett interpellatiója folytán azon két kérdésre, 
hogy mi oknál fogva száliásoltatott be Túrócz-
Szt.-Mártonban a „Matica" helyiségébe katona
ság, nem respectáltatván egy irodalmi tudományos 
egylet magán tulajdona ? valamint második kér
désére, hogy miután csupán a választás kedvéért 
rendeltetett volna katonaság Túrócz-Sz.-Mártonba, 
miután köztudomás szerint ezen választás a leg
nagyobb rendben ment végbe, miért tartatik to
vább is ott a katonaság és miért épen a Ma-
tica-egylet helyiségében? ezen két kérdésére a 
tények száraz elősorolásával és az e tárgyra vo
natkozó hivatalos intézkedések előterjesztésével 
leszek bátor felvilágosítást adni. (Halljuk!) 

Még f. é. január havában Túrócz megye fő
ispánja táviratilag közlötte velem a központi 
szolgabíró részéről kapott jelentést, melyben a 
szolgabiró úr feljelenti, hogy Túrócz-Szent-Már-
tonban zavargások és rendetlenségek törtek ki, oly 
mértékben, hogy házaknak éjjelenkinti megtáma
dása és egyéb erőszakoskodások vannak napi 
renden, melyeknek már egy ártatlan gyermek 
élete is áldozatul esett; hogy Túrócz-Szent-Már-
tonban egyes polgárok bántalmaztattak, agyon
ütéssel fenyegettettek ; hogy ugyanott Túrócz-
Szent-Márton úgynevezett panszlávjai a nép leg
aljasabb rétegeit összecsoportositják és a köz
biztosságot annyira veszélyeztetik, hogy a ható
sági közegek és a szolgabírónak rendelkezésére 
álló eszközök többé a közbiztosság feutartására 
nem elegendők : minélfogva katonaság kiküldését 
kéri. Ennek folytín felhivatott általam a kato
nai parancsnokság, hogy Túrócz-Szt.-Mártonba 
katonaságot küldjön ki, minek következtében, egy 
fél zászlóalj azonnal Túrócz-Szt.-Mártonba ki is 
küldetett, a miről táviratilag az ottani alispánt 
tudósitottan. Ugyan az nap érkezett hozzám 
Túrócz megye alispánjától egy távirat, melyben 
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jelenti, hogy a katonaság kiküldetése által a rend 
ugyan ismét helyre állt, de az ottani nem
zetiségi izgatások folytán az előbbi zavargások 
és rendetlenségek ismétlése valószínűleg várható: 
ennélfogva még négy száz katona kiküldetését, 
és ottani állandósítását szorgalmazza. Ezt ma
gam részéről is sokalván, de tekintetbe vévén 
az országban levő katonaság létszámát és külö
nösen azon körülményt is, hogy az ujonczok 
betanítása és begyakorlása a katonaságnak sok
felé elhelyezését lehetetlenné teszi, az alispán eb
beli kívánságát nem teljesítettem; de az ottani 
hatósági közegeket utasitottam, hogy azon esetre. 
ha a kirendelt fél zászlóalj elégtelennek mutatkoz
nék, az ottani szomszédságban levő Rózsahegyen 
szállásoló katonák parancsnokságához forduljon, és 
egyúttal megtettem a szükséges intézkedéseket a 
hadi parancsnokságnál, hogy szintén ez értelem
ben utasítsa és hatalmazza fel a rózsahegyi ka
tonai parancsnokságot. Ez alkalomkor a kato
nai parancsnokság részéről kijelentetett, hogy mind a 
katonaság, mind a nép, mind a sikeres működés 
érdekében kívánatos, sőt szükséges a katonaság
nak együttes elszállásolása, elkerültetvén ez által 
számos összeütközés, miután a tapasztalás szerint 
az egyenkint elszállásolt katonák, ha szállásaikat 
elhagyták, fegyvereiket megrongálva, szuronyai-
kat eltompítva találták. Ezeket méltányolván, 
e tekintetben az illető hatóságot utasitottam. 

E tájban, márczius 13-án érkezett hozzám 
Túrócz-Szt.-Márton város birájától egy távirat, 
melyben panaszosan előadja, hogy az ottani 
közigazgatási közegek által a katonaságnak a 
Matica helyiségében való elszállásolása czéloz-
tatik, felkérvén, hogy ezen, az összes tót nem
zetiségre nézve botrányos eljárást szüntessem meg. 
E panaszos táviratot azonnal táviratilag közöltem 
az alispánnal, felhiván őt, hogy a tényállásról és 
a dolog mibenlétéről világosítson fel és körül
ményes jelentését elém terjeszsze. Túrócz megye 
alispánjának és központi szolgabírójának bekül
dött jelentéséből megértettem, hogy azon helyi
ség, melyben a katonaság elszállásoltatott, nem 
a Maticának tulajdona, hanem Túrócz-Szt.-Márton 
lakosai közös költségén felépült városházának 
kiegészitő része; hogy azon teremben azon tu
dományos és irodalmi egylet ugyan évenkint 
gyűléseket tart a biró beleegyezésével, de ugyan
azon helyiségekben tartatnak a városi hatóság ta
nácskozásai is, sőt pénzért kibérlik azokat más 
czélokra is, mint tánczvigalmakra, szini előadá
sokra és más mulatságokra; ekképen ezen helyi
ség nem mint a Maticának tulajdona, hanem 
mint a városház kiegészitő része ismeretvén fel, 
és mint városház a katonaszállásolástól ment 
nem levén, miután a katonaságnak tömeges és 
együttes elszállásolása indokolva volt, és e czéira 

egész Túrócz-Szt.-Mártonban más alkalmas he
lyiség nem találtatott, a központi szolgabiró a 
katonaságot ott, a nélkül, hogy egyes embernek 
vagy bármely egyletnek tulajdona, vagyona sér
tetett volna, jogosan elszállásoltathatta. (Helyeslés 
a középen.) Nem lévén jogom és okom ezen hi
vatalos jelentés hitelességében kételkedni, más
részt a katonaság elszállásolásának joga egyedül 
és kizárólag a hatóságot illetvén, végre hozzám 
ezentúl semmi uj panasz nem érkezvén, minden 
további beavatkozást e tárgyba feleslegesnek 
tartottam. {Helyeslés.) Felmerült ezen kérdés Tú
rócz vármegye bizottmányi ülésében is, hol ezen 
helyiség szintén városi helyiségnek ismertetvén, 
a szolgabiró eljárása, mely szerint más alkalmas 
helyiség hiányában a katonaságot oda szállásolta, 
helyben hagyatott. 

A mi a katonaság kirendelését illeti, bizo
nyossá tehetem és teszem a t. interpelláló urat, 
hogy a katonaság nem csupán a választás miatt 
rendeltetett ki, hanem a megyei főispánnak hozzám 
intézett számos felhívásai folytán az egyes pol
gárok ótalmára és a közbiztosság fentartása 
végett. Jelenleg is ott tartatik pedig azért, mert 
azon megye főispánjának hozzám érkezett jelen
tése annak ott tartását még most is szorgalmazza. 

Mindezeknél fogva a két kérdésre nézve rövid 
válaszom az, hogy a katonaság nem a Matica, 
hanem a íúrócz-szt.-ruártoni városi helyiségek
ben szállásoltatott be, és hogy a katonaság ki
rendelése és ott mai adása a közbiztosság érdeké
ben történt és történik. 

Ebből áll az, mit a t. képviselő úr inter-
pellátiójára válaszolni és a t. ház tudomására 
juttatni hivatásomnak tartottam. {Helyeslés.) 

P a u l i n i - T ó t h V i l m o s : T. házi Öröm
mel vettem ugyan ő nagyméltóságának ezen fe
leletét ; hanem őszintén megvallom, megnyugtatva 
az által egyátalában nem vagyok és nem lehe
tek : mert igenis, ha ugy állanának a tények, 
mint elmondani méltóztatott, helyén volna az 
egész eljárás, helyén a katonaság elszállásolása 
a Matica termeiben, helyén annak ott maradása ; 
de mindezek ellenében azt bátorkodom megje
gyezni, hogy azon adatok, melyeket a t. belügy
miniszter ur közegeitől vett, nem a valóságon ala
pulnak. Én állítom és be fogom bizonyítani legfö-
lebb 8 nap alatt — mert adataim most nincsenek 
kezeim közt — hogy ) 8 63-ban, midőn a Matica 
megalakult, mindjárt az volt első gondja, helyi
ségről gondoskodni. Maga szegény lévén, verej
tékes garasaiból nem szedhetett Össze több év 
alatt mint 62,000-et; {Mit? Garast? Halljuk!) 
tehát a Matica számára nagyobb épületet, mely 
20—25 ezer forintba került volna, nem épít
hetett, és így a Matica elnöksége 1865-ben kény
telen volt a várossal szerződni, mely épen uj vá-
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rosházat készült épiteni. Ezzel szerződést kötött, 
mely szerint a város kötelezte magát, hogy a 
Matica szamára egy termet fog építtetni a város
házban, miért a Matica a városnak, semel pro 
semper 3000 forintot fog fizetni, a város ünne
pélyesen átadja a termet a Matieának és ez íel-
jogosittatik, hogy ezt szabadon, háborítatlanul 
használhatja. Elő fogom mutatni azon contraetust 
is, melyet a Matica a várossal kötött. Távira
tozni fogok s rövid időn értesülhetünk, hogy a 
Matica ezen szerződést megkötötte, hogy a 3000 
forintot lefizette és a vármegyei közegeknek 
mindezekről tudomásuknak kellett lenni, miután 
a községi számadások revideáltattak és a 3000 
frt. az évi költségekben benfoglaltatik és jóvá 
hagyatott. Tudomásuknak kellett tehát lenni a 
megyei közegeknek erről; de ha nem lett volna 
is, én magam személyesen voltam az első alis
pánnál márczius 21-én, előmutattam neki a con-
traktust, megmodtam neki, hogy azon helyiség a 
Matica tulajdona, és kértem, tétessék e tekintet
ben intézkedés: mégsem történt semmi. Én tehát 
jgenis egészen helyén találom azon feleletet, melyet 
belügyminiszter ur adni méltóztatott azon adatok 
nyomán, melyeket ő kapott; azon adatok azon
ban nem állanak, és én egészen ellenkező ada
tokat fogok előmutatni néhány nap múlva, a me
lyekből ki fog tűnni, hogy ezen felelet által 
megnyugtatva nem lehetek. 

A mi illeti azon említést, hogy ott nemzeti
ségi viszálkodások, zenebonák s több effélék tör
téntek : megjegyzem, hogy vannak most is nem
zetiségek, azelőtt is voltak, s még sem voltak 
viszálkodások. {Zaj. Halljuk!) Nem is voltak ez 
esetben sem nemzetéségi kérdések, hanem voltak 
választási kérdések, és a mint a választási kér
déseknél történni szokott: peccatur intra et extra, 
történtek egy és más részről is mindenféle kihágások. 
Igaz, hogy az ellenpártnak levétetett a zászlója, ki ál
tal? nem sült k i ; {Zaj nem tartozik ide!) az is 
igaz, hogy ennek a pártnak fő embereire, a többi 
között Turócz-Szent-Márton város birájára éjsza
kának idején reá lőttek, és semmi nyomozás nem 
történt; igaz az is, hogy márcziusban az ellen
párt ablakaiba belelőttek, egyes emberek meg
fogattak, és még sem történt semmi; igaz az is, 
hogy egy más választónak feje ketté hasittatott, 
mert azt kiáltotta: Éljen Jeszenszky! és ez eset
ben sem történt semmi ; igaz tehát, hogy egyik 
és másik részről is történtek kihágások; hanem 
azért azt mondani, hogy itt csupán csak nemze
tiségi kérde's forog fen, azt nem találom he
lyén : mivel ez választási viszálkodás volt, semmi 
egyéb; és hogy a főispán azt mondta: „valószínű, 
hogy ezentúl is fognak zavargások előfordúlnift, 
az puszta gyanú, a melynek alaposságát előbb 
be kellene bizonyítani, mert tudja Isten, mi min

den valőszinü a világon. Az, hogy a katonaság 
fegyvereit szétszedegették, megrongálták, szintén 
csak gyanú, ezt előbb be kell bizonyítani: mert 
egyszerű gyanú alapján ily intézkedéseket csak 
a Bach-kormány szokott volt tenni, s nem illik 
alkotmányos kormányhoz, hogy tudnillik valaki 
egyszerű gyanuokoknál fogva büntettessék. (Zaj.) 

Én tehát ezen felelet által megnyugtatva nem 
érzem magamat, s legközelebb elő fogom mutatni 
azon szerződést, melyet a Matica a várossal kö
tött, és be fogom bizonyítani, hogy ama terem a 
Matica terme, és fel fogom kérni a minisztériu
mot intézkedni az iránt, hogy onnan a katonaság 
mindenesetre eltávolíttass ék: mert a minap is bi
zottsági ülést nem tarthattunk, mert nem volt 
termünk; legközelebb pedig az évi közgyűlést, 
kellene ottan tartatni és mi kiszorítva lennénk 
onnan, ha a katonaság eltávolítása iránt intézke
dés nem történnék. 

E l n ö k : Miniszter ur válasza a szabályok 
szerint kivonatilag a jegyzőkönyvbe, a naplóba 
pedig egészen be fog vétetni, és annak folytán a 
képviselő ur további lépéseit akként intézheti, 
a mint czélszerünek találandja. 

Németh Albert képviselő ur kíván szólni. 
N é m e t h A l b e r t : Mélyen tisztelt kép

viselőház ! Midőn a napirendre kitűzött válasz-
felirati javaslatok tanácskozását egy terjedelme
sebb interpellatióval bátorkodom feltartóztatni, 
mélyen érzem a feladat súlyát, mely reám nehe
zül, annál inkább, mert midőn pár héttel ez
előtt e terem küszöbét átléptem, erősen el vol
tam határozva arra, miszerint a sajgó kebel fáj
dalmainak hallgatást parancsoljak mindaddig,míg
len a parlamentalis életi kötelesség szerint a 
mélyen tisztelt ház ő felsége a koronás király
nak az országgyűléshez intézett trónbeszédére a 
válaszfeliratot elkészíteni méltóztatik. Ámde a 
legutóbbi országos ülésben, ha jól emlékezem, 
Császár Bálint képviselő társam egy interpellatiőt 
intézve a belügyminiszterhez, felemiitette azon in-
terpellatióban Heves megyét. Heves megyének 
csak névleges felemlítése elém szabta azon erkölcsi 
kötelességet, mely immár tovább némán marad
nom tilt. Midőn tehát ez alkalommal az összes 
igen t. felelős kormányhoz és illetőleg annak 
egyes tagjaihoz, ugy a mint egyik vagy má
sik rendeletet ellenjegyezték vagy az illető ügy
kezelés egyik vagy másiknak tárczájához tarto
zik, ezen interpellatiót intézni szerencsém lesz, 
fogom ezt tenni azon teljes tisztelettel, melylyel 
a felelős kormánynak tartoznám még azon eset
ben is, ha az nem csak egyéni hitem és meg
győződésem szerint, hanem valóban tényleg be
bizonyítható hibát követett volna is el. Kívá
nom kifejezéseimben gondosán érintetlenül hagyni 
ama húrokat, melyek dissonántiákat kelthetnének 
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egyik vagy másik képviselőnk részéről, jelesen 
azoknál, kiknek eltérő nézetével analóg esetben 
a legközelebb berekesztett országgyűlés tárgya
lásaiból megismerkedni alkalmam volt. Ennek 
előrebocsátása után legyen szabad reményle
nem, miszerint ha nem magának az interpella-
tiónak és illetőleg annak alapjául szolgáló té
nyeknek hosszasabb illustrátiójába bocsátkoznám, 
hanem ha magoknak a tényeknek kellő enarrá-
tiójánál kissé a szokottnál tovább terjeszkedném, 
engem kegyes türelmükkel megajándékozni mél
tóztassanak. (Halljuk!) 

A múlt évi dec. 14-én Heves vármegye kö
zönsége egy határozatot alkotott. Nem tartozik 
a pillanat föladatához, e határozatot akár védeni, 
akár taglalásába bocsátkozni; hanem egyszerűen 
bátorkodom megjegyezni, hogy ezen határozat
ban Heves megye közönsége épen ágy, mint az 
ország több törvényhatóságai, és épen oly ösz-
szeütőleg dec. 14-én az országgyűlés eljárása 
fölötti helyeslésüket mondották ki, épen ágy 
Heves megye közönsége, és szerintem ugyan oly jo
gosan, a feletti fájdalmát jelentette ki a legköze
lebb befejezett országgyűlés eljárása felett. Ki
jelentve, mondom, Heves megye hitét és meggyő
ződését, befejezte ezen határozatát ama szavak
kal, hogy a bal oldal elveit valló azon képvise
lőinek, kik az országgyűlés tartama alatt Heves 
megye közönsége politikai hitének és meggyőző
désének hű kifejezést adni törekedtek, őszinte 
köszönetet és elismerést szavaz e's őket a megye 
közönsége hálájára érdemeseknek vallja. Ugyan 
az nap a délutáni órákban egy nagy balpárti 
értekezlet tartatván, Heves megye közönségének 
balpárti elveket valló része a jelzett határoza
tot a megye balpárti programmja gyanánt el
fogadta, és kinyomatását és a párt tagjai 
közt szétosztását elrendelte. Azonban a t. mi-
nisztexá tanácsnak a múlt évi dec. 30-án kelt 
egy leirata érkezett Heves megye közönségéhez, 
a mely leirat jan. 11-dik napján tárgyaltat
ván, nagy fájdalmunkra és megütközésünkre meg
hagyatott Heves megye közönségének, hogy az 
emiitett határozatot föltétlenül vonja vissza és 
semmisítse meg. T. ház! jöttek coliisióba a me
gyék a parlamentalis kormány előtti időkben is 
a helytartó tanácscsal, a kanczelláriával, s igenis, 
szokás volt akkoron egyszerűen intimálni, hogy 
a kormány álláspontjával ellenkező végzések 
ezért és azért megsemmisíttetnek; de, t. ház! 
arra a megyei élet jogtörténelmében példát 
nem tudok, hogy valaha intimáltatott volna egy 
megye közönségének, hogy az ő saját faetumát 
és határozatát föltétlenül vonja vissza és semmi
sítse meg. (Helyeslés bal, ellenmondás jobb felől.) 
Heves megye közönsége ezen miniszteri rendelet 
következtében egy feliratot intézett a t. minisz

tériumhoz ; de a nélkül, hogy azon felirat csak be
váratott volna, másnapon felolvastatott gr^ And-
rásy Gyula miniszterelnök ellenjegyzése mellett 
egy legmagasabb királyi rescriptum, mely He
ves megyébe királyi biztost rendel (Helyeslés jobb, 
zaj bal felől), teljhatalommal ruházván fel őt 
arra, hogy a megyei bizottmány-üléseket felfüg
gesztve, a tisztviselők közül mindazokat, kiknek 
feltétlen engedelmességére nem számolhat, hiva
taluktól felfüggesztve, másokkal helyettesíthesse, és 
mindazokat, a kik a kérdéses határozat hozata
lára befolytak, a törvény sorompói elé ál
líttathassa. 

Én tehát bátorkodom az összes igen tisztelt 
kormányhoz a következő interpellátidt intézni. 
(Olvassa :) 

„1-ör. A miniszteri tanácsnak múlt évi dec. 
hó 30-án kelt ama rendelete, melyben Heves 
megyét dec. hó 14-én hozott határozata „fel
tétlenül s azonnali visszavonása és megsemmité-
sére" utasítja: melyik törvényben gyökerezett? 
és mi törvényes gyakorlaton alapszik? 

„2-or. Ha a megyei bizottmány ezt telje
siti vala, ugy a rendelet szavai szerint: a kor
mány további szigorú lépésekre nem kényszerűi, 
és igy azok, a kik a rendelet szerint a legsú
lyosabb sértést követék el a törvény iránti tisz
telete, a törvényhozás tekintélye, s azon 
parlamentáris alapelv ellen, mely a fejedelem 
személyTét a politikai tusák fölé emeli, feleletre 
többé nem vonatnak; melyik törvény raházta 
fel tehát ez esetre a kormányt a kegyelmezési 
jog előleges gyakorlatával? 

„3-or. A miniszteri rendeletre a megyei bi
zottmány egy felvilágosító tiszteletteljes felirat
tal válaszolt; még is más uapon már a kir. biz
tost kinevező királyi leirat felolvastatott. Annak, 
a ki praeventive kegyelmezést gyakorolni akar, 
hogy lehet annak a jogos és igazságos mentség 
elől elzárni az utat? annyival inkább, midőn a 
vak engedelmesség esetében, az incriminált ha-
határozat a kormány által figyelembe sem véte
tett volna többé? 

„4-er. A kir. leirat minden pontjának már 
régen elég tétetvén, meddig tartson még a 
kivételes állapot Heves megyében?" 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök úrhoz 
pedig következő interpellátiót bátorkodom intézni. 
(Olvassa :) „A Bécsben dec. 31-én kelt királyi 
leirat a miniszterelnök által lévén ellenjegyezve, 
feleletet kérek a miniszterelnök úrtól: 

„ 1 . A parlamentáris kormányformával a 
kir. biztosság öszeférhetlen, mert az 1848.- 3 t. 
3 . §. szerint ő felsége a végrehajtó hatalmat 
a törvények értelmében kizárólag felelős minis-
terium, által gyakorolja: hogyan lehetett tehát ő 
felsége nevében és személyében közvetlen ren-
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delkező királyi biztost kineveztetni? hogyan 
lehetett azt teljhatalommal felruháztatni, midőn 
azzal ő felsége mint alkotmányos magyar király 
önnön maga sem birhat? 

„2. Az 1848: 3-ik t. 1. §. szerint ő fel
sége királyi személye szent és sértetlen: hogy 
lehetett tehát ő felsége személyét képviselő, 
kir. biztost kiküldeni s ez által az emiitett tör-
vényczikket vagy a miniszteri felelősséget gya
korlati illusióvá tenni? 

„3 . Az 1848: 3. t. 26. §. szerint az ország 
törvényhatósága régi hatályukban meghagyat
t ak ; de az 1848: 16. t. ez. szerint a me
gyei bizottmány mindazon jogkörben hagyatott 
meg, a mely a megyéket a régi gyakorlat sze
rint minden tekintetben megillette: hogyan lehe
tett tehát : 

„a)a megyei bizottmány-üléseket felfüggeszt
ve a megyei autonóm élet erét megszakasztani ? 

„b) a megyei tisztviselőket felfüggeszteni s 
másokkal helyettesíteni, holott erre az 1848: 16. 
szerint csupán a főispán a megyei bizottmány
nyal egyetemesen illetékes? 

„c) hogyan lehet azokat, a kik megyei 
határozatok hozatalára befolynak, a törvény so
rompói elé állítani, s ez által a szabad tanácsko
zás, határozás és a szabad szólási jogot megtá
madva az alkotmányos élet legfőbb biztosítékait 
koczkára tenni ?* 

A királyi biztos a megyei bizottmányt 
feloszlatván, a megyei tisztikart, sőt Eger vá
rosa polgármesterét is magához rendelvén, őket 
a bekövetkező képviselőválasztásokra vonat
kozólag minden néven nevezendő beavatko-
kozástól de sőt még a jelvények viselésétől is 
eltiltotta. Midőn ez iránt a királyi biztoshoz kér
dés tétetett, s midőn jelesen Eger város részéről 
tétetett hozzá azon kérdés, hogy hisz mig He
vesmegye bizottmánya fel van oszlatva, az alatt 
Eger városának autonóm élete teljes és tökéletes 
régi jogkörével bír, azt válaszolta a kinevezett 
királyi biztos, hogy neki erre vonatkozólag tit
kos utasítása van. Ugyanazért interpellálom ezen
nel a belügyminisztert: (Olvassa:) „1 . Miféle tit
kos utasításokat adott a belügyminiszter Szápáry 
Gyula gr. királyi biztosnak a hevesmegyei képvi
selőválasztásokat illetőleg ? s ha nem adot t . . . 

D e á k F e r e n c z : Miért nem adott? (De
rültség.) 

N é m e t h A l b e r t : (olvassa tovább) . . . 
„tudva van-e előtte, hogy a királyi biztos titkos utasi-
tasitásokra hivatkozott? ez esetben mit lesz te
endő eme hivatalos falsum irányában ? és mi 
utat módot nyújt a királyi biztos ellen a heves
megyei választóknak, egyéni, polgári és válasz
tói jogaikban szenvedett sérelmeik orvoslására ?,! 

A múlt ülésben Schvarcz Gyula képviselő
társam interpellátiójára vonatkozólag, szerintem 
is igen helyesen, azon válasz adatott, hogy a hol 
átalánosságban tétetik az interpellatio, sem egyé
nek sem tények nem specializáltainak, a felelet lene -
tétlen: én tehát bátor vagyok, mind az egyéneket, 
mind a tényeket specializálva, a 2) pont alatt követ
kező interpellátiót adni be. (Olvassa:) „2. A 
központi választmány kérelmező felterjesztésére, 
melyben a királyi biztos beszüntetését szorgal
mazta, nem is válaszolt a belügyminiszter; a he
lyett azonban a királyi biztos a központi válasz-
mány, s illetőleg az által a választások vezeté
sére kinevezett elnökök törvény szabta hatáskö
rükbe avatkozott, jelesen : a katonai dislocatiőt 
változtatta, mennyiségre és számarányra, leszál
lította, a szolgabirákat, csendbiztosokat, sőt fegy
veres hadnagyokat is oly visszásán helyezte el, 
hogy mindenik saját járásán és hatáskörén 
messze kivül essék. A megyei tisztviselők a vá
lasztási mozgalmakban valórészvételtől, sőt még a 
jelvények viselésétől is felfüggesztés terhe alatt 
eltiltattak. Ugyanez történt Eger városában is. 
Gyöngyös-Patáról 46, Gyöngyösről 20-nál több 

_ baloldali választó polgár a megyei törvényszék 
elé állíttatott, holott a törvénykezési tekintély 
méltó comproroissiójával mint ártatlanok rövid 
kihallgatás után haza bocsáttattak. Kaál község 
jegyzője — a ki a törvényszék elé terjesztett, ala
pos vádak folytán szolgabirája által felfüggesztve 
lőn — azon egyszerű folyamodására, hogy ő 
mint jobboldali üldöztetik, hátiratilag a királyi 
biztos által visszahelyeztetett, pedig később min
den protectio ellenére az elmozdítást el nem ke
rülhette. Gyöngyös városának magán ügyvéde — 
és épen nem is tisztviselője — Himfy József, a 
választásra való befolyása miatt felfüggesztetett. 
Vékesy János szolgabiró jelentésére, hogy neki 
a patai bíró az engedelmességet hivatalból meg
tagadta, az engedetlenség megbüntetése helyett 
Pata községe más szolgabiró járásába tétetett át. 
Füzes-Abonyban, a balpárt befolyásosb válasz
tóit, szám szerint 6-ot atczai kihágás vádja miatt 
minden kihallgatás nélkül marcz. 20-kán elfo
gatta, s miután kiderült, hogy Antal Imre akkor 
midőn a vádban forgő tény történt, otthon nem 
volt, két heti fogság után szabadon bocsátta
tott.'4' (Zaj.) 

Tényeket mondok, t. képviselőház, egyéne
ket nevezek meg: kérem méltóztassanak e dol
got komoly figyelemre méltatni. 

(Olvassa tovább :) „Pár nappal ezen elfoga-
tások után füzes-abonyi lakosok, az elfogottakért 
kérelmezők, megjelenve a kir. biztos előtt, szitkok 
közt azon válasszal kergette el, hogy ha még 
egyszer alkalmatlankodni mernek, őket is elfo
gadja. Ellenkezőleg a fügedi kerület jobboldali vá-
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lasztdit, kiket Majzik Viktor főszolgabíró vereke
dés miatt a megyei fogházba kisértetett: a kir. 
biztos szabadon bocsáttatta, megparancsolván 
egyszerűen a megyei várnagy által irott rende
letben a fügedi bírónak, hogy a haza tértekért 
24 óra alatt kezes leveleket terjeszszen be. Mig 
ezek történtek, az alatt a másod alispánnak, mint a 
megyei törvényszék elnökének meghagyta, hogy 
mindazoknak, kik a választási mozgalmak kö
vetkeztében a megyei fogházban letartóztatva 
vannak, ügyeibe se ő , se a törvényszék ne 
avatkozzék, sőt a várnagynál, illetőleg börtön
őrnél letartóztatottakat rokonaik látogatásától is 
eltiltotta." 

Mindannyian, kik a Bach-koi szak alatt szen
vedtünk és börtönben ültünk, tudjuk, és mivel 
rajtam is megtörtént ez, nem egyszer-kétszer 
tapasztaltam, hogy nem csak rokonaim és bará
taim, hanem itt a képviselők padján ülő elvtár
saim is mindig meglátogathattak. 

(Olvassa.) „Kékesi, Izsák, szentkirályi szol-
gabirákat és Szabó Frigyes csendbiztost, ki
tűnő jeles megyei tisztviselőket, korteskedések 
ürügye alatt felfüggesztette, helyökbe a kortes-
kedésben a jobb oldal mellett kitüntetett egyéne
ket képességre való tekintet nélkül kinevezte. A 
kápolnai képviselőválasztást megelőző 3 nappal 
Füzes-Abony, Kaál, Erdő-Telek és Mező-Tárkány 
mint túlnyomó balpárti községeket minden ala
pos ok nélkül, katonasággal megszállatta. A ka
tonaság Tót Lajos füzesabonyi választó udva
rába szuronyos fegyverekkel nyomult be, hogy 
az értekezletre gyülekezett balpárti választók in-
timidáltassanak. Ennyi erőszakoskodás és vétkes 
törvényszegések által a jobbpárti választók a 
tisztviselői tekintély megvetésével mindinkább lá
zas ingerültségre fajulván, csoda-e, ha kettős 
megyénk területe a féktelenség felé sodortatott, 
s mig Rottenstein József erclőkövesdi földbirto
kos a járásbeli szolgabírónak végrehajtást beje
lentő térti vevényét vagyis kézbesítési ivét ezen 
szavakkal tölte be: „hogy ő, úgymond, oly szol
gabírót, a ki a kir. biztos által hivatalától rövi
den elmozdítandó leszen, bírájának nem tekint
heti*, utasitá vissza, a közben egy községi 
biró jobbpárti értekezletet oly kikötéssel hirdetett, 
hogy ott urnák, vagyis mint mondani szok
tuk, nadrágos embernek a község házánál meg
jelenni nem lehet. 

„Az elősorolt súlyos törvényszegésre kettős 
megyénk közönsége az által válaszolt, hogy nyolcz 
balpárti képviselőt választott meg két jobboldali 
képviselő ellenében. 

„Nincs eo-véb hátra, mint eg-ybe vonva mind-
ezeket, kérdést tennem, vajon tudtával, befolyá
sával és utólagos helyeslésével birnak-e az álta
lam felhozottak a belügyminiszternek?" 

A királyi biztos feljelentésére a m. királyi 
curia az igazságügyminiszter ur utján Rozgonyi 
Bertalan kir. táblai ülnököt Eger városába leküldé, 
hogy ott, mint a leirat szavaiban mondatik, ezen 
határozat létrehozóit a törvény sorompói elé 
állithassa. (Helyeslés a jobb oldalon.) Interpel
lálom tehát ezennel az igazságügyminisztert. 
(Olvassa.) 

„1 . Hazánk törvényei által minden vét
ség fori competentiája határozottan kijelöltetik: 
hogyan lehetett tehát a praxis curialis mellőz-
tével is egy kir. táblai birót kiküldeni a végre, 
hogy Heves megyében a deczember 14-kei ha
tározat létrehozói ellen a kir. biztossal solidári-
tásban nyomozást tartson? hogy a vádlottakat 
előlegesen is vétkeseknek nevezze, s hogy azo
kat elfogatási fenyegetés mellett a törvénytelen 
biró elé rendelje? 

„2. A nyomozó biró által feltett kérdések 
felségsértést és hűtlenséget indagálnak, még a jegy
zőkönyv czimszövege bűnfenyitő vizsgálatot jelez 
és a megye jogkörén túlterjeszkedést , majd a 
parlamentáris illem elleni vétséget kívánja bő
szülni. Ámde a felségsértés és hűtlenség fóruma 
az 1791. t. 56. §-a szerint egyedül a kir. fiscus 
actoratusa alatt és kizárólag a kir. curia, mig 
ismét a bűnfenyités a megyei sedria elé tarto
zik; a megyei jogkar túlterjesztése és parla-
mentális illem megsértéséért az elnök és magistra-
tualis fiscuson túl más beavatkozást nem isme
rünk. Hogy lehetett tehát a törvényes eljárás ren
des menetét — az 1791: 12. t. ez. ellenére is — 
pátensekkel megtámadva a felelős m. igazságügy
miniszternek ily törvényszegésekhez hozzájárulnia? 

„3 . Az incriminált határozat a megyei bal
párti .közgyűlésen programmúl elfogadtatott s ki
nyomatni és a párt tagjai közt szétosztatani ren
deltetett. Hogyan lehetett a párt jegyzőjét Sze
derkényi Nándort, a ki egyszersmind megyei al
jegyző is, az emiitett programra kinyomatásáért 
hivatalától felfüggeszteni és vád alá venni, tőle 
kezességi levelet kívánni, holott a sajtótörvény 
I. ez. 14, §-a szerint törvényhatóságok gyűlésein 
elmondottak közléseért még a sajtótörvények 
iránt sem lehet felelős? 

„4. Hogy lehetett a pártgyülésen résztvettek 
közül Lipcsey Imrét, Rády Endre ügyvédet, a kik 
a határozatot elfogadtatni, kinyomatni és szétosz 
tatni indítványozták, továbbá Balogh István, 
Hegedűs János ügyvédeket, Molnár János és 
Kiss Gábor köadői, Galvack Sámuel, Bedées 
János , Galvach György és Czégel György 
átányi, Szabó Mihály, Palavicini Jenő, Szabó 
János , Vass János , Poczik Sándor, Györky 
Antal és Csathó László bessenyői birtokos ura
kat s nagyrészt megyebizottmányi tagokat, mind 
a megyebizottmányban, mind e párt közgyűlésén 
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történt jelen voltakért a vizsgálő birő elé ren
delve, megalázó kérdésekkel zaklattatni s őket ez 
által nem csak törvény által kijelölt polgári jo
gukban, hanem a szabad egyesülés jogaiban is 
súlyosan megsebzeni? 

„A királyi biztos ur azonban jobbnak látta, 
a kiket beállitandóknak érdemesnek vélt, oly 
meghívó levelekkel berendelni, melyekben es-
presse ben van az, hogy a vétkeseket a tör
vény sorompói elé állítja, és meg nem jelenés 
esetében a személyes elővezettetési parancs már 
ki van adva. Kérdést teszek tehát a t. igazság -
ügyminiszter úrhoz: 

„5) Hogyan lehetett az interpelláló ellen 
egy oly rendeletet kibocsátani, mely szerint 
febr. 23-án a hevesi birónak meghagyatott, hogy 
az interpellálónak keresztlevelét terjeszsze be, 
annak vagyoni állapotáról körülményes jelentést 
tegyen és magán élete és illetőleg magavi
seletéről egy erkölcsi bizonyítványt terjeszszen 
be ; még pedig mindezt ugyan akkoron, midőn 
az interpelláló épen febr. 18-áü a vizsgáló bíró 
azon kérdésére, hogy mi lenne polgári állása? 
azon felelet mellett „földbirtokos," nem csak fekvő 
birtoka kiterjedését, hanem vagyonának értékét 
is jóhiszemüleg bemondani kívánta? 

»6) Végre mi történjék már a három hó 
előtt czélba vett eljárással? meddig maradjanak 
az illetők bizonytalan üldözéseknek kitéve? s mi 
történjék a hivataltól felfüggesztettekre nézve?" 

T. képviselőház! Midőn eme súlyos sérel
mek ezen interpellatioban foglalva előterjesztet
nek, egyszerüleg azon kérdést intézem az [ösz-
szes kormányhoz: meddig kívánja Heves várme
gyét kivételes állapotban tartani? kívánja-e a 
királyi biztos által elkövetett törvényszegéseket 
sanctionálni ? és ha nem, mily utat nyújt a vá
lasztókon a királyi biztos által elkövetett sérel
mek orvoslása iránt, én részemről nem tudom; 
mert hazánk régi törvényei szerint az ily egyé
nek az országgyűlés előtt megnevezendők, ós 
tudunk esetet, midőn a királyi biztosnak apáink 
az országgyűlés előtt fejét kérték. Én megval
lom, t. képviselőház, nem sok értéket fektetek 
az ott működő királyi biztos fejére . . . (Elénk 
mozgás -a jobb, derültség a bal oldalon). 

E l n ö k : Méltóztassék a t. képviselő ur a 
tárgyhoz szólani! (Helyeslés.) 

Németh A l b e r t : . . . de attól, a ki mint 
hevesmegyei volt tricolor első alispán én elle
nem a falu bírájához, az alatt mig Egerben le
tartóztatva voltam, illetőleg f aggattattam, oly ren
deletet bocsát ki, a mely a Bach-korszakra em
lékeztet vissza, én, megvallom, részemről attól 
soha elégtételt venni nem kívánnék; hanem a 
választó közönség nevében és a megye érdeké
ben azon kérdést intézem az összes miniszterium-

KÉPV. H. NAPLÓ. 18*f. i. 

hoz, hogy miután ő felsége személye szent és 
sérthetetlen, és így annak, kit ő felsége nevében 
és személyében méltóztattak oda küldeni, annak 
fejét úgysem lehetne többé kérni: mi ut és mód 
nyílik a megsértett megye közönségének sérel
mei orvoslására? (Elérik helyeslés a szélső bal 
oldalon.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az interpellatiót fel
olvastatni? (Felkiáltások: Nem szükséges!) A be
nyújtott interpellatio az összes minisztériummal 
közöltetni fog. 

Következik végre a napirenden lévő tárgy: 
a válaszfelirati javaslat tárgyalása. Volt szeren
csém már mondani, hogy a két rendbeli szólók 
neveit két jegyző fogja jegyezni, a jobboldalia
kat Széli Kálmán, a baloldalról valókat pedig 
Jámbor Pál. Méltóztatnak a javaslatokat felol
vastatni? (Felkiáltások: Nem szükséges!) A be
adott javaslatok tehát felolvasottaknak vétetnek. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : T. ház! Van 
szerencsém jelenteni, hogy a Tisza Kálmán által 
beadott felirati javaslatot utólagosan többen is 
aláírták: kivánja-e a t. ház, hogy a neveket fel
olvastam? (Nem szükséges! Halljuk! Olvassa) : 
Ghyczy Kálmán, Győrfy Gyula, Kállay Emá
nuel, Szúnyog Albert, Gromont Dezső . . . 
(Felkiáltások a bal közép felől: Nem szükséges ! 
Mindnyájan aláírjuk !) 

Bátor vagyok továbbá figyelmeztetni a ká-
• zat egy sajtó-hibára, mely a 8-dik számú 
nyomtatványba becsúszott. Nevezetesen e fölírat-
ban előfordul a „48-as párt" kifejezés, már pe
dig azon kéziratban, mely beterjesztetett, az nem 
fordul elő. Ennek igazolásául bátor vagyok fel-
emliteni, hogy az illető nyomdász a lapok szá
mára eszközölt lenyomatot használta fel ez ok
mányoknál és az idő rövidségénél fogva nem 
lehetett ezt helyre igazíttatni. Kérem tehát ezt 
azon javaslat cziméből kitörölni. 

G h y c z y K á l m á n : Miután feltűnt, 
hogy a Tisza Kálmán által beadott felirati ja
vaslat többek által is aláíratott, szükségesnek 
tartom felemlíteni, hogy ez figyelemből a ház
szabályok iránt történt, a melyekben az foglal
tatik, hogy az elleninditvány beadója csak 
azon esetben szólalhat fel másodszor is a vita 
bezárása után, ha legalább még 9-en irtak alá a 
beadványát. (Helyeslés.) E tekintetből történt, 
hogy mi is aláirtuk a beadványt a czélból, hogy 
t. barátom, ka ezt kívánja, másodszor is felsző-
lalhassson. (Helyeslés.) 

P u l s z k y F e r e n c z : T. ház! (Halljuk!) 
Azon választmány, melyet a t. ház a válaszfel
irati javaslatnak elkészítésére kiküldeni méltóz
tatott, beadta a maga javaslatát. 

Ezen kivül még három javaslat fekszik 
előttünk. 

12 
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Mindegyik közülök külön-külön és függet
lenül a többiektől készült. U g y látszik, az ellen
zéki töredékek előre is látták, hogy sem a 
ház bizottsága munkálatával, sem egymás közt 
egyet nem érthetnek, és azért eiettek a magok 
vélekedését a közönség elé juttatni, talán némi 
mellőzésével a parlamentalis szokásoknak: mert 
olyan országokban, melyekben felelős kormány 
van, a válaszfelirati vitának nincsen nagy jelen
tősége: mert mindig szabadságában áll a ház
nak a kormány és a kormány politikája iránt 
nyilatkozni. 

Nagyobb jelentősége a válaszfelirati vitá
nak csak azon országokban van, hol a háznak 
nincs alkalma mindig felszólalni, azon orszá
gokban, a hol nincsen felelős kormány és hol a 
kormány politikájáról csak ily alkalommal lehet 
szőlani. Olyan idők voltak Magyarországban 
is 1861. és 65-ben, midőn a válaszfelirat és a 
válaszfelirati vita volt az egyetlen mód, mely 
által a trónhoz közeledhettünk, mely által elébe 
lehetett terjeszteni ő felségének a nemzet kíván
ságait. Akkor a válaszfelirati vita nagy nevezet-
tességü volt: most, azt hiszem, kevésbbé nevezetes, 
kevésbbé jelentékeny. 

Ezt pedig mondhatom azért is, mert mind
amellett, hogy négy válaszfelirati javaslat fekszik 
előttünk, mégis ha azokat taglaljuk, azt fogjuk 
találni, hogy igen számosak bennök és igen nagy 
horderejűek azon pontok, melyekre nézve semmi 
véleménykülönbség nem uralkodik köztök. 

így mindenekelőtt, s ezt örömmel jelentem ki, 
ugyanazon őszinte loyalis szellem lengi át mind 
a négy válaszfelirati javaslatot; be van tehát bi
zonyítva az egész müveit világ előtt, hogy Ma
gyarországban nincs olyan párt, mely loyalitás-
sal és lelkesedéssel ne sorakoznék a koronázott 
fejedelemnek trónja körül. 

Szintúgy örömmel constatálhatjuk azt is, 
hogy midőn a felség felhí bennünket, hogy a 
nemzet összes erejét gyorsan és határozottan a 
belső átalakulásra irányozzuk, hogy akkor min
den párt szívesen elfoglalja a reform terét, mind
egyik érzi a kor kívánalmait, mindegyik megérti 
azt, hogy a belső átalakulás szükséges. 

E szerint híjába keresnek köztünk követőket 
a syllabusra és a forradalomra, mert ama pilla
natban, midőn mi a reform terére lépünk, azon 
pillanatban törtünk a reactioval és törtünk a for
radalommal. Mert igen jól tudjuk, hogy a reform 
szükségtelenné teszi a forradalmat, sőt midőn 
hozzá látunk a reformhoz,, minden párt világo
san kijelenti, hogy óvatosan akar e részben 
eljárni. 

A választmány kijelenti, hogy „azon kegye
let mellett is, melylyel hazánk múltját tiszteljük, 
oly intézményekhez nem fogunk ragaszkodni, 

melyek hajdan korszerűek és talán szükségesek 
lehettek, most azonban az ország felvirágzását és 
alkotmányos fejlődését gátolják.* Tisza Kálmán 
és elvtársainak javaslata szintén ővakodik a rög
tönzéstől, kárhoztatja a rögtönzést, és, a meny
nyire lehet, a régiből kivánja az ujat kifejlesz
teni. A huszonhat képviselő által aláirt javaslat pedig 
szintén feladja mindazt, a mi tarthatlanná vált, 
és az átalakulást részint a nemzet geniusa, részint 
a demokratia követelménye szerint akarja eszkö
zölte ni. 

E szerint elvben alig van köztünk különb
ség, különbség inkább a modorra nézve létezik. 
(Halljuk !) 

Mig t. i. az ellenzék ezen alkalmat felhasz
nálta arra, hogy a belreformra, az átalakulásra 
nézve egész programmját terjeszsze elő, mi ezt szük
ségesnek nem tartottuk. Mi megelégszünk azzal, 
kijelenteni azt, hogy nem késünk az elénk ter
jesztendő tárgyakat tanácskozás alá venni, „sze
münk előtt tartva a nép jóllétének lehető emelé
sét, az ország társadalmi szükségeit és a rend
nek és szabadságnak egyesült és egymástól kü
lön nem választható érdekeit." 

Tudjuk igen jól, mi nagy fontossággal bír
nak törvényhozásnál a részletek, és így mindad
dig, mig ezek előttünk nem fekszenek, és mig 
nem tudjuk, minők lesznek a miniszterek elő
terjesztései, Ítéletünket előlegesen lekötni nem 
akarjuk. 

Igen jól tudjuk, hogy a parlamentalis rend
szer szerint első vonalban, ha nem is kizárólag, 
az initiativa a kormányt illeti. Mindaddig tehát, 
mig nem tudjuk, minők lesznek annak előterjesz
tései, és minők lesznek azoknak részletei, addig 
a háznak Ítéletét lekötni semmikép sem akartuk. 

De nem is akartunk arénát nyitni épen a 
válaszfélirat discussiójánál minden különböző vé
leménynek a közjog, a politika és a közgazdaság 
terén. Hiszen törvényeinkben annyi még a 
fogyatkozás, hogy akár hol nyúljunk hozzá, ta
lálunk három esztendőre elég munkát. 

Kár is és szükségtelen előre meghatározni a 
sort, vagy megmondani, mit fogunk mindent ezen 
idő alatt végezni. Látjuk azt elődeink példájából, 
látjuk az 1790-ki, 1832-ki országgyűlések példá
jából is, hogy habár a sor előre meghatároztatott, 
az élet még sem tartotta magát ahhoz. Igen jól 
tudjuk, hogy lehetnek, sőt vannak oly kérdések 
még ezeken kívül is számosak, és nem csekély 
fontosságnak, melyek megoldására a törvényho
zásnak figyelmét ki kell terjeszteni. Fordulhatnak 
és fordulandanak is elő törvényhozásunkban oly 
fárgyak, és mi azokra nézve is eléje fogjuk ter
jeszteni ő felségének megállapodásunkat. 

Sajnálattal kell említenem, hogy azon meg
elégedés kifejezésére nézve, melylyel horvát test-



12. országos ülés május 20. 1869. Q | 

véreinket itt közöttünk látjuk, nem találjuk ugyan
azon egyetértést, mely az előbbi kérdésekre nézve 
a négy feliratban létezik; hanem azt kisz-
szük, hogy Miletics képviselő ur ellen-véleménye 
nem fog itt viszhangra találni és nem fogja meg
zavarni azon örömünket, melyet érezünk azon, 
hogy azon viszály, azon természetellenes villongás 
megszűnt, mely a két testvérnépet egy ideig 
elidegenítette egymástői, és hogy azon kapcso
lat helyre van állítva, mely Sz. István koroná
jának minden részeit összetartja. (Atalános 
helyeslés.) 

Ezen ponttal természetes összeköttetésben 
áll a határőrség kérdése is. Erre nézve azután 
nincs semmi vélemény-eltérés közöttünk, mind
nyájan egyforma vélekedésben vagyunk. Csak
hogy itt is nagy különbség van a modorban: 
mert a 26 képviselő felirata csonkának nevezi 
ezen országgyűlést mindaddig, míg nem látjuk 
e teremben a határőrvidék képviselőit is, és kö
telességmulasztást emlit oly kérdésben, mely
nek nehézségeit mindnyájan érezzük és tudjuk, 
hogy ezeknek megoldása mind a geographiai 
helyzet, mind a culturai állapotok következtében 
csak fokonkinti lehet. Mindnyájan jól tudjuk, hogy 
a határőrvidéki intézmény túlélte magát : ne gal
vanizáljuk tehát a halottat igazságos követelé
seinknek kihívó és visszatetszést kelthető modo
rával és hangjával. 

Híven azon egyezményhez, melyet horvát 
testvéreinkkel kötöttünk, felhoztuk a dalmát kér
dést is ; azonban itt is megemlékezve mindazon 
nehézségekről, melyek a százados elszakadás óta 
kinőtték magokat, ós érintve azon érdekeket, me
lyek ezekkel kapcsolatban vannak: mert kimon
dom világosan, ezen kérdést nem lehet csak itt 
eldönteni; ebbe beleszólása van a birodalmi ta
nácsnak is, ebbe beleszólása van főkép Dalmát
országnak magának. 

En ugyan azt hiszem, egyéni nézetem sze
rint, hogy a tengermellék kevésbbé fogja tekin
teni azt, vajon ő felsége jobb vagy bal kezével 
birja-e? hanem tekinteni fogja inkább azt, me
lyik államterület készebb és képesebb a spalatrói 
kikötőt kiépíttetni, a Narrenta folyamot hajózha
tóvá tenni, és ez által Bosznia termékeinek a pia-
czot megnyitni, összeköttetésbe hozni Dalmátor
szágot a mivelt Európa vasútvonalaival. A mely 
államterület ezt készebb és képesebb kivinni, az 
fogja bírni ezen századok óta elhanyagolt tarto
mányt. Ezen kérdés tehát nem annyira a jog, 
mint a kifejlődés kérdése. 

Ha azonban van kérdés, melyre nézve egy-
átalában nincs köztünk véleménykülönbség, és 
mit mindnyájan egyaránt örömmel hallottunk, ez 
bizonyosan az, hogy a trónbeszéd kijelenti, mi
szerint a külállamok irányában fenálló barátságos j 

viszonyok biztos kilátást engednek a béke további 
fentartására. Békét óhajt mindenesetre Magyar
ország minden lakója, és azt mondhatjuk, Európa 
minden nemzete is. Kifejezést kellett tehát adnunk 
ezen közohajnak — ámbár az mindenki előtt is
meretes is — de kifejezést kellett neki adni azért, 
mert vannak a külföldön lapok és tartattak itt 
hazánkban is választási beszédek, melvek ben
nünket azzal gyanúsítottak, hogy a birodalom csak 
azért kívánja a békét, hogy megerősödjék, és csak 
addig kívánja azt, mig teljesen megerősödött, 
Mindenki tudja azonban, hogy Magyarország se a 
boszú, sem a terjeszkedés politikáját soha sem he-
lyeslé és helyeselni nem is fogja. Hanem még 
sem tartjuk szükségesnek, hogy bekalandozzuk 
a német és keleti kérdés tömkelegét. Mert tud-

j juk jól, hogy a kormány ismeri az országnak han-
I gulatát, a béke politikáját folytatja és azt folytatni 

is akarja. 
Azt látjuk továbbá, hogy a 26 követ javas

lata és Miletics javaslata különösen kiemeli a 
be nem avatkozás politikáját, és mégis a bea
vatkozási viszketegnek nem tud ellentállani. Mert 
mig azt kívánja egyrészt, hogy mi se kelet, se 
nyugat felé be ne avatkozzunk, mégis szomszé
daink ügyeibe avatkozik. (Helyeslés.) Szól ugya
nis a cseh, szól a galicziai dolgokról, s elfe
ledi azon elvet, hogy mi ne mérjük a szomszé
dokat más mértékkel, mint a milyennel megen-
gednők, hogy ők mérjenek bennünket. {Helyeslés.) 
Mit moadanánk mi, ha a bécsi birodalmi tanács 
ezen példát követvén, akarna a mi belügyeinkbe 
avatkozni % (Helyeslés.) Méltó indignatióval vissza
utasítanék az ily usurpatiót. Ne avatkozzunk 
azért a szomszédok dolgaiba, nehogy ők is ha
sonlókép járjanak el irántunk. (Helyeslés.) 

Ha tehát oly sok és nagy horderejű kérdés 
van, melyekre nézve egymás közt elvben egyet
értünk, s csakis a modorra nézve különbözünk 
egymástól: hogyan van mégis , hogy négy és 
nem egy felirati javaslat került a ház asztalára? 
és hogyan van, hogy nálunk is nem történt az, 
a mi más parlamentalis országokban történni 

.szokott, hogyha t. i. mindjárt az országgyűlés 
kezdetén akarnak mérkőzni a pártok, egy-egy mó-
dositvány benyújtása által alkalmat vesznek arra, 
hogy minden párt megmutassa a magaarejét? Tud
juk, hogy ennek egyedüli oka az, mely a pártokat 
alakította, s ez azon közjogi alap, melyre a múlt or
szággyűlés reá állott, melynek következtében a mos
tani kormány alakult és melyet a mostani választások 
újra megerősítettek. Ezen egyezmény, ezen szer
ződés sokaknak nem tetszik; de ez na;>yon 
természetes, é3 minden egyezmény természete 
ez : mert én oly egyezményt nem ismerek, hol az 
egyik fél mindent megnyer, a mit követel, a má
sik ellenben mindent elveszt, a minek birtokában 
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volt. Minden egyezmény következménye az, hogy 
mindkét félnek engedni kell. (Helyeslés.) És azért 
nagyon természetes, hogy azok, kiknek vérmér
séklete hevesebb mind a Tiszán, akarom mondani 
a Lajtán tul . . (Derültség) mind a Lajtán 
innen, ezen egyezménynyel nincsenek megelégedve. 
Ezen egyezmény nem első a magyar történelem
ben, voltak már előbb is ilyenek; volt 1687-ben, 
volt 1723-an ily egyezmény ; ezekbe se egyezett 
bele mindjárt az egész ország ; akkor is volt ki
sebbség, melynek ez nem tetszett; volt sok súr
lódás, volt baj és szerencsétlenség : és mi volt 
mégis a következmény ? Az, hogy az egész nem
zet belenyugodott ezen egyezményekbe, jelenleg 
alaptörvényeit tiszteli bennök, és ezekre hivatko
zik mindenkor, midőn alkotmányos önállósága 
és függetlensége védelméről van szó. 

Ügy lesz ez az 1867. egyezménynyel is: (Zaj 
a hal oldalon) bele fog a nemzet nyugodni abba 
is, annál inkább, ha látja, hogy már azon rö
vid idő alatt is, mely óta fenáll, mily kedvező 
fordulatot adott az az egész nemzetnek. Ha ki
megyünk a teremből és körülnézünk csak a fővá
rosban is, azt látjuk, hogy mind a házaknak, 
mind a telkeknek értéke 30, 100, 200 százalék
kal emelkedett, hogy a külföld és tőkéi biza
lommal fordulnak felénk ; azt látjuk, hogy mig 
régi időkben a gyár-alapitó társaságok nem vokak 
képesek az ipart meghonosítani, most attól félünk, 
hogy piaczunk nem lesz képes megemészteni a sok 
vállalatot, melyek mindennap keletkeznek. Ezen 
sok vállalatnál, ezen sok bankok, vasutaknál ezer 
meg ezer mivelt fiatal magyar ember talál alkal
mazást és nem növeli ezentúl, mint eddig kellett 
növelnie, az intellectuális proletariátus veszedelmes 
seregét. (Helyeslés.) És ez nem csak itt törteink a 
fővárosban, hanem történik aprovincziában is. A 
napszám csaknem amerikai arányban növekedett: 
nincsen széles e hazában munkás kéz, mely munka
hiány miatt henyélni kényszerülve volna. Oly ál
lapot ez, melyet Angolország is irigyel tőlünk, j 
Minden napszámos, minden zsellér, sőt minden i 
kisebb gazda képes egy heti munkája után lerőni 
adóját: ez szintén oly állapot, melyre büsz
kék lehetünk. És mikor látom, hogy az egyez
ménynek ilyen következményei vannak, akkor ezen 
egyezményt én a hazára nézve vészhozónak semmi
képen nem ismerhetem el. (Helyeslés.) 

Van még egy másik tekintet is. Ezen egyez
mény alapján koronáztuk meg fejedelmünket, 
ezen egyezmény alapján szerződtünk mi ő felsé
ge többi országai és királyságaival, ezen szer
ződés alapján egyezkedtünk mi horvát testvére
inkkel: azt hiszem tehát, hogy az országgyűlésbe 
vetett bizodalmat veszedelmes volna most megin
gatni, veszedelmes volna a magyar szó szentségét 
visszavonni, midőn látjuk, hogy háromszoros, négy

szeres kötés erősitémeg ezen szerződést és ezen 
állapotot. 

Ugyanazért kérem a házat, méltóztassék a 
részletes tárgyalás alapjául a bizottság javaslatát 
elfogadni. (Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : Tisztelt képviselőház! 
Én részemről nem szándékozom az általam elvi 
rokonaim helyeslésével benyújtott válaszfelirafc 

javaslatot hosszasabban indokolni. (Fölkiáltások: 
Hangosaiban! Nem halljuk jól!) Az indokolás 
legnagyobb részben magában a trónbeszédben 
van, mely igenis megnyitotta az arénát előttünk, 
hogy szólhassunk több tárgyhoz: mert én leg
alább azt gondolom, hegy a parlamentáris pra
xis nem az, hogy az ellenzék egyes egyedül 
ahhoz szólhasson, a mit a többség jónak lát vá-
laszfelirati javaslatába fölvenni, de ellenkezőleg 
az, hogy a trónbeszéd képezi alapját a további 
vitatkozásoknak. 

Ezen trónbeszéd, ha mellőzte volna azt, 
hogy súlyt fektessen a közjogi viszonyok meg
oldásának bevégzett voltára, ha, midőn a reform
kérdéseket felemlíti, nem jelölt volna egyszer
smind irányt ki, melyben az egyik vagy a má
sik kérdés megoldandó, ha továbbá annyi rész
letes sok kérdés megemlítése nem tenné oly 
annyira jellemzővé némely igen nagy fontosságú 
kérdések kihagyását: akkor valóban a válaszfel
irat nézetem szerint is igen rövid és egyszerű 
lehetett volna. 

De miután a kormány, valószínűleg azért, 
hogy szemben az oppositióval, közjogi álláspont
ját a fejedelmi nyilatkozat által erősítse, (Ellenzés 
a jobb oldalon)—a mi aligha egészen correct al
kotmányos eljárás — jónak látta, hogy a köz
jogi helyzet ily modorban megemlíttessék; miu
tán jónak látta, hogy a reformkérdések némely 
legfontosbjaira nézve irány is jelöltessék ki, 
melyben azok megoldandók, mint például midőn 
a törvényhatóságokat a felsőbb kormányközegek 
felelősségével elvi ellentétben állónak mondja ; 
midőn annyi kérdés megemlítése mellett is egy 
betűvel sem tmlíttttik a villás szabadsága 
a mi kétszeresen feltűnő a szent székek tárgyá
ban folyt vita után; miután nem említtetik 
meg csak az sem, mi az ország integritására 
tartozik : hitem szerint lehetetlen mindezeket 
hallgatással mellőzni, lehetetlen ki nem fejezni 
közjogi tekintetben nézeteinket, lehetetlen hason-
lólag nem jelezni az irányt, melyben a fonto-
sabb reformkérdéseket megoldandóknak tartjuk, 
lehetetlen ki nem jelölni azon legfőbb kérdése
ket, melyek mellőztettek, pedig alig lehettek vol
na mellőzhetők. (Helyeslés hal felől.) Lehetetlen: 
mert ha mindezekről hallgatva, nyilatkoztatnók 
magunkat készeknek, a mint pedig készeknek 
nyilatkoztatjuk, s mindazon reformkérdéseknek tár-
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gyalását mellőznők, melyek a trdnbeszédben ki 
vannak jelölve: teljes valószínűséggel és alappal 
következtetni lehetne ebből azt, hogy a közjogi 
alapot részünkről is kielégítőnek, hogy azt meg
nyugtatónak tartjuk; lehetne következtetni azt, 
hogy a reformkérdések megoldására kitűzött 
irány helyeslésünkkel találkozik, és hogy bele
nyugodtunk abba, hogy a meg nem említett 
kérdések mellőztessenek. {Helyeslés bal felől.) 

Igaz, t. ház! a többség, ha jónak látja, meg
teheti; de én azt tartom, hogy nekem és mind
azoknak, kik velem együtt más nézetben van
nak, kötelességünk megkísérteni, hogy a válasz
felirat más szellemben szerkesztessék, és köteles
ségünk, ha ez nem sikerülne is, megtenni leg
alább azt, mit a többséggel szemben is megte
hetünk, hogy jelezzük azt, miszerint a képvise
lőháznak egy tekintélyes része másként véleke
dik. {Helyeslés hal felől.) 

Ezen nézetből indulván ki, szükségesnek 
tartom én, hogy már most a válaszfelirat által 
értesíttessék alkotmányos fej ed elmünk, hogy az 
ország a közjogi megoldásban megnyugvást nem 
talál, értesíttessék arról, hogy olyannak tekinti azt, 
mely ha hosszas ideig életben lenne, a részben 
és névleg visszaállított államélet lassú halálára 
vezetne, (Élénk helyeslés bal, és ellenmondás 
jobb felől) és hogy annálfogva annak megvál. 
toztatását óhajtja. 

Szükségesnek tartom, hogy szemben azon 
öszpontosítási és kormány-teljhatalomra vivő tö
rekvéssel, mely a trőnbeszéd némely passusaibe'l 
is kitűnik— de melynek létezése a kormánynak, 
mely a trónbeszédet is hivatalánál fogva sugal
mazta, egész eljárása által napnál is fényeseb
ben kitűnik — mondom, hogy szemben ezen tö
rekvéssel, mi az önkormányzatban, mely demokratiai 
alapon szervezendő és a községekre is kiterjesz
tendő (Élénk helyeslés balfelől), a személyes és egye
sületi szabadságban, a szabad sajtóban véljük fel
találni a [törvénynyel párosult rend biztosítékait, 
hazánk emelkedésének legjobb eszközeit. (Elénk 
helyeslés bal felől.) Szükségesnek tartom, hogy kinyi
latkoztassuk most már, hogy mi a választási joggya
korlat szabadságának a pártszenvedélyek túlcsapon-
gásánál — mely a trónbeszédben egyedül emlit-
tetik meg — még egy veszélyesebb ellenségét 
is ismerjük, és ez a kormány beavatkozása. 
(Élénk helyeslés bal felől, zajos ellenmondás jobb 
felől.) Szükségesnek tartom, hogy jelezzük, mi
szerint némely megemlített kérdéseknek — minő 
a büntető törvénykönyv alkotása, minő az állam
háztartás •— legnevezetesebb részei mellőztettek; 
szükségesnek tartom, hogy tiltakozzunk az ellen, 
mintha a vallásszabadság kérdésének elhallgatá-
tásában megnyughatnánk; hogy tiltakozzunk az 

ellen, mintha Fiúménak — melyet hozzánk a 
szellemi ragaszkodás és az anyagi érdekek kap
csai fűznek — mintha Dalmatia ügyének, mely 
nem mellőzhető többé kötelességmulasztás nél
kül, — már csak a Horvát-Szlavon-országokkal 
kötött egyességnél fogva is — elhalasztásába 
beleegyezni bírnánk (Helyeslés bal felől); tilta
kozunk végre az ellen, mintha megnyugvásunk
kal találkozhatnék az, hogy a határőrvidékek 
jelen állapotukban maradjanak (Elénk helyeslés 
bal felől) és ez által megörökíttessék összes al-
kotmányos életünkön azon szégyenfolt, hogy van 
az országnak egy oly területe, mely alkotmányon 
kivül áll. 

Szükségesnek tartom ezen kivül, hogy hatá
rozottan, ne csak óhajunkat fejezzük ki a béke 
fentartása iránt; de nyilatkoztassuk ki azt is, 
hogy elvárjuk a kormánytól, miszerint megte
gyen mindent annak biztosítására, és hogy min
den oly tényei, melyek annak megzavarására 
vezethetnének, roszalásunkkal találkoznak éshos-y 
azokat elitéljük. (Élénk helyeslés bal felől.) Én 
azt hiszem, midőn egy állam ily határozottan a 
béke fentartása mellett nyilatkozik, magát egy-
átalában meg nem alázza; de sőt jelét adja an
nak, hogy érti saját szellemi és anyagi érdekeit, 
hogy érti az emberiség összes érdekeit, melyek 
nem a háború rombolásait, de a béke áldásai
nak biztosítását kívánják, (Helyeslés bal felől) 
s mint ilyen ugy mutatva be magát más nem
zetek és államok közt, mint az emberiség érde
keinek zászlóvivője, elismerésre számolhat, elis
merésre annyival inkább, mert csak ha az álla
mok és nemzetek magok fognak ily határozot
tan a béke föntartása mellett nyilatkozni, csak 
akkor fog megszűnni a pénz- és véráldozatok 
azon roppant sorozata, melyet a mai fegyveres 
béke áldástalan korszaka fölemészt. Nem azok, 
kik ezt akarják, de igen is megalázták a nem
zeteket és állomokat azok, kik könnyelmű és 
kihivó magaviselet és nyilatkozatok által azon 
hitet ébresztik, mintha azon állam a béke meg 
zavarására törekednék, azt ugy tüntetik elő? 
mint a harcz ingerlőjét, a mely harcz veszélyé* 
azután hogy el lehessen kerülni, következik a nyil
vános, a hivatalos meghunyászkodás. (Helyeslés bal 
felől.) Azt tartom, hogy minden állam kötelessége 
biztositani magát az iránt, hogy azok, a kik a 
kül ügyeit kezelik, sem háborúba ne keverhessék, 
sem ily szomoritó helyzetbe ne hozhassák. Ne
künk pedig, kiknek a már sokak által dicsőitett 
közjogi helyzetben azon sors jutott, hogy kül
ügyeinket olyanok kezelik, kiket még csak utó
lagosan feleletre sem vonhatunk. . . 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : De hogy nem ! 
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T i s z a K á l m á n : . . . elutasithatlan köte
lességünk, hogy most ez iránt határozott nézetün
ket kifejezzük. 

Különben nagyon fogok örülni, ha a t. mi
niszterelnök ur bebizonyitandja, mit mondani szí
veskedett: hogy nem áll, mintha mi feleletre 
nem vonhatnék azt, ki külügyeinket kezeli; na
gyon fogok örülni, ha felmutatja nekünk a ma
gyar külügyminisztert, ki e háznak felelősséggel 
tartozik. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Ezt mondani eszem ágában sem lehetett! 

T i s z a K á l m á n : Ezen nézetből indulva 
ki, hitem szerint a válasz-feliratnak feladata ki
jelenteni a közjogi helyzet iránti nézeteinket, je
lezni az irányt, melyet a reformok körül követni 
akarunk, fölhívni a figyelmet azon legfontosabb 
kérdésekre, melyek a trónbeszédben mellőztettek, 
és e mellett kifejezést adni annak, hogy a nem
zet a béke föntartását határozottan akarja. 

E feladatnak megfelelni volt czélja azon 
válaszfeliratnak, melyet a ház asztalára elvro
konaimnak is nevében letenni szerencsém volt. 
Ajánlom azt a ház szives figyelmébe a részletes 
tárgyalás alapjául, elfogadás végett. 

A mi a többi válaszfelirati javaslatot illeti, 
én részemről azok egyikét sem tehetem magamévá. 

A mi azt illeti, melyet a basahidi kerület 
főjegyzője tett le a ház asztalára, nem egyes 
adatot véve, de véve az egészen elvonuló szel
lem dds tartalmat: azon meggyőződésem van, 
hogy nincs helyéu azon tesület tanácskozási asz
talán, melynek hivatása Magyarország és a ma
gyar trón biztosítására és jóllétére törekedni; he
lyén lenne az igen is oly tanácskozási testület 
asztalán, minő azonban, reménylem az Istentől, 
soha együtt ülni nem fog, (Elénk helyeslés) mely
nek feladata lenne Magyarországnak és az osztrák 
császárságnak romjaira egy uj államot alkotni. 
(Helyeslés.) Ezen javaslatról tehát többet nem 
szőlők. 

A mi pedig a tisztelt ház bizottsága által 
beadott válaszfelirati javaslatot illeti, ezt sem te
hetem magamévá: nem, mert hiszen az mind a 
közjogi viszonyokra, mind a belreformokra nézve 
egyszerűen viszhangja a trónbeszédnek, melynek 
egyes részei ellenében nézetemet az imént nyil
vánítani bátorkodtam. Mellőz az igen sok és kü
lönösen fontos kérdést, melyet mellőzött a trón-
beszéd, és bár fölemlité is Dalmatiának és a ha
tárőrvidékeknek ügyét, mégis azt mint a messze 
távolban megoldhatót jelenti ki. De nem fogad
hatom el még azért sem, mert hitem szerint a 
béke hanti óhajtás kifejezésében is nem eléggé 
erélyes és határozott. 

Azonban hasonlólag nem fogadhatom el azt 
sem, melyet Simonyi Ernő t. képviselő ur és 

több elvtársai a ház asztalára letettek. {Halljuk!) 
E válaszfelirat javaslatában jórészt beníog-
laltatik mindaz, mi abban foglaltatik, melyet én 
benyújtottam. De van abban azonkívül sok igen 
is hosszura terjedő értekezés, mely szerintem vá
laszfeliratba nem való ; van továbbá benne olyan, 
mi a régi országgyűlések sérelmi felirataiban 
foglalhatna helyt ; van végül olyan, mi legalább 
az én politikai álláspontommal határozottan el
lenkezik. 

Nem akarván hosszas részletekbe bocsát
kozni, csak két utóbbi állitásomra nézve leszek 
bátor egy-egy példát felhozni. 

E válaszfelirati javaslat elpanaszolja a fe
jedelemnek azon sérelmeket, melyek a kormány 
által a választások folyama alatt elkövettettek. 
En, t. ház, magam is nem csak hiszem, de tudom, 
hogy ily sérelmek történtek, és meg vagyok 
arról is győződve, hogy ha azon eljárás, mely 
most a kormány által követtetett, fentartatnék, 
ha tudniillik a választóknak kitörlése, a választók
nak beiratása, a választásra hivatott testületek 
feloszlatása a kormány által elrendeltethetik, ha 
a választás napját tetszése szerint megváltoztat
hatja — minek eredményét ma is láttuk a te
mesvári kérdésnél — ha, mondom, ez gyakor
latban maradna, akkor meg vagyok róla győ
ződve, hogy igen rövid idő alatt megmaradna a 
szabad választás mint formaság, de lényegileg, a 
választási apparátus működtetésével ugyan, de 
a kormány nevezné ki a képviselőket. {Ellen
mondás jobb felől.) E p ezért részemről is szük
ségesnek tartom, hogy válaszfeliratunkban kife
jeztessék az, a mint kifejeztetni ajánlottam is, 
hogy a kormánynak ily befolyásától is meg
őrizni a választások szabadságát kötelességünknek 
tartandjuk. De azt hiszem, a népképviselet alap
ján álló képviselőházhoz az, hogy a kormány 
által elkövetett hibák vagy törvény-sértések ellen 
panaszt emeljen a fejedelemnél, nem méltó. {He
lyeslés jobb felől.) Nekünk ezek irányában más 
teendőnk van, nekünk teendőnk azon kormányt, 
mely hatáskörén túl ment vagy törvényeket sér
tett, feleletre vonni. [Helyeslés.) Igaz, hogy ettől 
a többség elüthet; de ha elüt ettől, elüt a pa-
naszkodástól is ; e tekintetben tehát semmi kü
lönbség sincs; és ha elüt, nem marad más köte
lességünk} mint oda törekedni, hogy megszerezzük 
azon erőt, a mely még hiányzik arra, hogy fele
letre vonhassuk, és akkor feleletre vonva meg
szüntessük azon szomorú állapotot, midőn a tör
vény szentsége és a jogok biztossága iránti hitet 
épen azok ingatják meg, kik azt fentartani hi-
vatvák. Ez tehát, t. ház, oly passus, melynek a 
válaszfeliratbafelvételéthelyeselhetőnek nem tartom. 

De sokkal fontosabb a másik ok, mely miatt 
e válaszfelirati javaslathoz semmi szin alatt nem 
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járulhatok, és ez Csehország ügyeinek megemlí
tése, megemlítése pedig még ezen fölül ugy mint 
belkormányzati kérdés. Én nem akarom vitatni 
azt, hogy a csehországi törekvések fonákok vol
tak-e, vagy nem, nem akarom vitatűi helyesek-e 
mindazok, mik e javaslatban ide vonatkozólag el
mondatnak vagy nem ? mert legyenek bár azok 
a leghelyesebbek, el van követve szerintem, az 
én álláspontomból véve, azon nagy hiba, hogy e 
kéidés a felirati javaslatban megemlittetik. Én 
mint egyén, mint a ki az alkotmánynak és a 
szabadságnak barátja vagyok, mindenütt magam 
is szivemből örülök azon, hogy az ostromálla
pot Csehországban megszűnt; de azon meggyő
ződésben élek, hogy nekem mint magyarországi 
képviselőnek és képviselői minőse'gemben e tény-' 
hez hozzá szólanom, a fölött véleményt monda
nom nem szabad. {Elénk helyeslés.) Sokszor vi
gasztaltak bennünket, mióta a közjogi viták folya
matban levén, azt hoztuk fel a jelen helyzet elle
nében, hogy hiszen ily módon befolyást fognak 
más országok fiai ügyeinkre gyakorolni, mondom, 
sokszor vigasztaltak bennünket avval, hogy : 
igen, de mi is befolyást fogunk gyakorolni az 
övékre. Én e vigaszt még akkor sem, és azon 
mértékig sem, mely mértékig ez akkor értetett, 
t. i. az u. n. közös ügyek mértékéig sem fogad
tam el megnyugtatásul, s nem nyugtat meg az 
engem ma sem. Én azt akarom, hogy Magyar
ország egy az államélet minden kellékével fel
ruházott törvényesen önálló állam legyen; és 
mert ezt akarom, arra kell törekednem, hogy en
nek ügyeibe senki más, mint koronás királya s 
saját fiai, ne szólhasson. De ha ezt követelem, 
kötelességem ezt meg is tartani, s nem szabad 
az által, hogy hozzá szólok az osztrák császár
ság belügyeihez, jogot és okot adnom arra, hogy 
a birodalmi tanács vagy a cseh országgyűlés 
Magyarország ügyeibe avatkozzék. És szerintem 
ezen ekként elkövetett hiba tetőíokra emeltetik 
az által, hogy e kérdés épen mint belkormány
zati kérdés jön elő a javaslatban. Mert ha Cseh
ország ügye a magyar képviselőház szempontjá
ból belkormányzati kérdés, akkor Magyarország 
belügye okvetlenül a reichsrath szempontjából és 
az ő számára szintén belkormányzati kérdés. Ha 
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pedig az, a mi Magyarországon történik, belkor
mányzati kérdése a birodalmi tanácsnak, s a mi 
Ausztriában történik, az belkormányzati kérdése a 
magyar országgyűlésnek, akkor ez roszabb álla
pot lenne, mint a minő ma létezik — mely nekem 
ugyan igy sem tetszik — : mert csak ugy lenne 
lehetséges, hogy ezek belkormányzati kérdések 
legyenek, ha valóságos realunio egyesítene ben
nünket ; én pedig ezen reáluniot nem akarván, 
nem akarok tenni semmi olyast, mi azt jelezhetné 
és arra vezethetne. 

Ezek szerint, t. ház ! miként mondám is, én 
ezen utóbbi válaszfeliratoknak egyikét sem fogad
hatom el, és ajánlom ismételten azon javaslatot, 
melyet több elvtársammal együtt szerencsém volt 
a ház asztalára letenni. 

A t. ház bölcsessége fog a teendők fölött 
határozni. Én tudom és érzem azt, hogy a köz
jogi tekintetekben oly határozott körvonalak vá
lasztanak el egymástól, hogy arról, hogy e téren 
egymást megérthessük, már ez alkalommal szó 
sem lehet. De vannak ezeken kívül a bérrefor
mok kérdései, és ezekre nézve engedjek még, 
hogy kérve kérjem képviselő társaimat, e háznak 
minden tagját, hogy midőn ezen kérdések kerül
nek szőnyegre, midőn azok iránt már most is. 
bár röviden, nyilatkozunk, ne tekintsék ezen kér
déseket a ma fenálló kormány s a mai ellenzék 
közti kérdéseknek. Kormány s ellenzék mulandó, 
el is fog múlni mindenik, meglehet még helyzet 
is cserélhetnek ; de örökösek a hazának, örökösek 
a szabadságnak érdekei. Sem itt sem ott ne a pil
lanatnyi, nem mondom, érdek, de elfogultság, 
hanem azon hazai s szabadsági örökös érdekek 
vezéreljenek bennünket. (Elénk helyeslés a balkö
zépen.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő : Simonyi Ernő! 
(Fölkiáltások: Holnap! Ma! Hosszas zaj.) 

E l n ö k (csenget)': Méltóztassanak csendben 
helyeiken megmaradni. Mielőtt a mai ülés bezá
ratnék, kérrem kell, méltóztassanak a ház bel-
dolgrai iránti rövid zárt ülésre itt maradni. 

A mai tanácskozás holnap 10 órakor fog 
folytattatni. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Kérvények bemutatása. Tisza László szabadságot kap. Az illető biráló bizottságok Kollár 
Antal megválasztását igazoltnak, Ráday László gr. megválasztását pedig megsemniisítettnek jelentik. Tisza Kálmán 
indítványozza, hogy a kormányhivatalra kinevezett képviselők mondjanak le. A kormány felel Irányi Dániel 
interpellatiójára. Kis János vasúti ügyben, Henszlmann Imre elöljárók által megrendelt testi bántalmazások iránt 
interpellálja a kormányt. Az állandó igazoló bizottság Melas Vilmost és Buttyán Lászlót igazolt képviselőknek 
jelenti, kik is osztályokba Boroztatnak. A gazdasági bizottság előterjeszti a háa májushavi költségvetését s a ház 
határozatát kéri ki az eluök és háznagy dijaira nézve. A válaszfelirati vita tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös József b., 
Gorove István, Mikó Imre gr., Wencklieim Béla 
b., hésőbb Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. 
Mindenekelőtt a múlt ülés jegyzőkönyve fog 

hitelesíttetni. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 

május 20-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 
M a d a r á s z J ó z s e f ; T. képviselőház! 

A jegyzőkönyvnek azon pontjára nézve van 
némi észrevételem, mely a Klapka György t. 
képviselő ur igazolására nézve beadott jelentés 
folytán felvétetett. Mint hallom, ebben e kitételek 
vannak: „a ház megalakulása előtt igazolt kép
viselők." Sajnálom, hogy Debreczen város egyik 
érdemes kéyviselője, ki ez indítványt tévé, e te
kintetben nem szólalt fel. 0 sem tette ugy in
dítványát, hanem monda az én véleményem és 
bitem szerint, és ugy értette, hogy az ország
gyűlés folyama alatt választott képviselőkre nézve 
az igazolás mindig a 30 napnak fentartása mel
lett történhetik meg csak. Ez a tény, és mivel a 
jegyzőkönyv tisztán a tények teljes előadásából 
áll, hitem szerint a jegyzőkönyvet e tekintetben 
kiváaom kiigazittatni. 

E l n ö k : A jegyzőkönyv illető pontja még 
egyszer fel fog olvastatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (felolvassa.) 

T i s z a K á l m á n : U g y emlékszem, ezt 
is mondtam, és ezt ma is mondom; hanem mond
tam mást is, t. i. hogy mindazokra nézve, kik 
nem igazoltatnak, annyival inkább azokra nézve, 
kiknek választása az országgyűlés folyama alatt 
történt, a 30 napi határidő fentartandó. (He
lyeslés.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : A házszabá
lyok 77-dik §.a intézkedik arről, hogy az or
szággyűlés folyama alatt megválasztott képviselő 
ellen a kérvény 30 nap alatt beadassék. Nem 
fogtam fel az észrevételt, mely felhozatott. 

T i s z a K á l m á n : Nem volt részemről 
észrevételről szó ; nem kívántam magyarázni a 
házszabályokat, csak megtartatni; ez pedig nem 
történt meg. 

E l n ö k : Az expositiót méltóztassék meg-
corrigálni; a határozat marad a mint van. (Fel
kiáltások : Maradjon !) E szerint a jegyzőkönyv 
hitelesítve van. 

Kraszna megye közönsége Szilágy-Somlyó 
városának bor- és húsfogyasztás! adó általi tul-
terheltetése miatt a pénzügyminisztérium által 
intézkedést kér tétetni. 

Tisza László hat heti szabadsági időt kér 
egészségi tekintetből; az orvosi bizonyítványt is 
ide csatolja. Méltóztatik megadni ? (Megadatik.) 

Tisza László Elek József és 156 társai, ma
rosvásárhelyi választó polgárok kérvényét nyújtja 
be, kik az 1869. april 20-ára összehívott ország
gyűlésre M.-Vásárhely sz. kir. városban 1869. 
márczius 15-én tartott képviselőválasztások alatti 
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visszaélések panaszát terjeszti be. Ez a biráló 
bizottsághoz fog áttétetni. 

Van szerencsém továbbá jelenteni, hogy bi
ráló bizottságok jelentései érkeztek be: van sze
rencsém bemutatni a 6-ik és 3-dik biráló bizottsá g 
jelentését. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a VI. 
biráló bizottság jelentését, mely szerint a Kollár 
Antal Esztergom városa képviselője ellen beadott 
kérvény alaptalannak és Kollár Antal végleg iga
zolt képviselőnek nyilvánittatík.) 

E l n ö k : Kollár Antal tehát a biráló bi
zottság által igazolt képviselőnek jelentetik ki. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a III. 
biráló bizottság jelentését Ráday László gr. iga
zolása tárgyában- A biráló bizottság Máday 
László gr. választását, mivel az összeírás nem a 
törvény értelmében történt és Pest megye központz 
választmánya a miniszteri utasításokat figyelembe 
nem vette, megsemmisíti.) 

N y á r y P á l : T. ház! Nem tartozom azok 
közé, a kik azt hiszik, hogy a háznak felül
vizsgálati joga van. Azért nincs pedig vélemé
nyem szerint, mert az e részben alkotott szabá
lyok ezt a jogot nem tartották fen, de bár nem 
felülvizsgálati bíróság a ház, mégis van felül
vizsgálati biróság, a mely hatalmasabb minden ki
nevezett birónál és azért hatalmas, mert azt nem 
nevezte ki senki: az a közvélemény. (Helyeslés.) 
Nem annyira a t. ház elé terjesztem tehát néze
teimet, mert ime magam mondám, hogy a t. ház 
nem felülvizsgálati birőságdianem intézem szavaimat 
azon bírósághoz, mely (Fölkiáltások: Nem lehet!) 
meglehet, hogy nem ül e házban, de azért lé
tezik, és hatalma nagy, és a melynek a nemzet 
utoljára is igazat fog adni. 

Észrevételeimet két részre osztom: az első 
rész illeti a formaságot, a másik a lényeget. 

A t. ház, midőn bíróságot alkotott, szaba
don választhatott önálló rendes biróság és a 
maga kebeléből kinevezendő törvényszék között. 
A t. ház nem az elsőt választotta, de a másodi
kat, ön maga kebeléből választotta meg a bírá
kat, és gondolom, senki kétségbe nem hozza, hogy 
ezen bíráknak az első kelléke kellett, hogy le
gyen az, hogy képviselők legyenek. Ezen ítélet 
nem ily biróság által hozatott, mert bár a jelen
tést tevő biráló bizottságnak nem ugyan minden 
tagja, de egy tagja megszűnt képviselő lenni, és 
ez az elnök. Az elnök több nap előtt már ki
neveztetett főtörvényszéki bírónak, ós az elnök 
nem követte az én t. barátom Bónis Sámuel 
példáját, ki önként engedett a törvénynek, és 
épen azért, mert engedett, e szék üres, és üresen 
marad mind addig, míg helyette a törvény értel
mében más képviselő nem választatik. En azt hi
szem, a között nem nagy a különbség, sőt nincs 
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is különbség, hogy a törvény által meghatáro
zott biróság tagjai mind olyanok-e vagy csak egy 
olyan közöttük, a ki nem képviselő többé; az 
azonban kétségbe nem vonathatik, hogy oly Íté
let, mely oly biróság által hozatik, melynek tag
jai között van csak egy is, ki már nem képviselő, 
többé ezen megváltozott qualitásánál fogva biró 
nem lehet, az oly Ítélet, mondom, semmis. A t. 
ház bölcsesége fog e részben intézkedni, azon 
házé, mely határozatilag addig is, míg az incompati-
bilitási törvény meghozatik, kijelentette azt, hogy 
a ki királyi kinevezéstől függő hivatalt nyer, an
nak helye megüresedik, és újra megválasztathatik 
ugyan, de az első választás érvénye reá nézve 
megszűnik. (Fölkiáltások bal felől: Ugy van!) 

Ez első észrevételem, a formaságot illetőleg; 
a többiek vonatkoznak a dolog lényegére. 

Ha a házszabályokat figyelemmel tanulmá
nyozza bárki, benne nem talál egyetlen egy he
lyet is, mely arra mntatna, hogy ezen biráló bi
zottságoknak a választás tényénél tovább terjesz
kedniük lehetne, és igen helyesen. Nem tudom, 
hányadik szakasza mondja a házszabályoknak, 
hogy a bizottság a választás tényének megbirá-
lásával foglalkozik, és ezt igy is fogta fel elnöke 
egy másik biráló bizottságnak, t. barátom Beze
rédj, a ki csak egy nap előtt tett jelentést, elő
hozván a motivátiok közt azt, hogy az összeírás 
ellen is tétetett kifogás, de e részben semmi sem 
bizonyittatott, és annál fogva mellőztetett, pedig 
gondolom, épen azon irományok voltak azon bi
zottság előtt is, melyek a most tudósítást tevő 
bizottság ele' terjesztettek. 

Már a furcsaság itt is kitetszik; és elég 
j tere és mezeje lesz a közvéleménynek nyilat

kozni oly tárgyban és oly biróság eljárása irá
nyában, melynek egy tagja vagy elnöke nem 
biró. Nem biró pedig azért, mert megszűnt ezen 
minősége, mely őt bíróvá tette, t. i. hogy nem 
képviselő többé. 

Elég tenni és megjegyezni valója lesz a köz
véleménynek itt azért is, mert azon biróság a 
választást tökéletesen végbementnek lenni nyilvá
nítván, oly térre tért át, mely nem az övé. Miért 
nem az övé ? Epén azon oknál fogva nem tere, 
mely szerint ezen ház nem lehet felülvizsgáló biró. 
Mert ime az 1848-iki V. t. ez. 19. §. az összeirás-
nál történhető minden hiba kiigazítására más bí
róságot rendel és azontúl senki mást. És ki azon 
biróság? A központi bizottság. (Derültség.) Azt 
mondja ezen törvény: „A ki az összeíró választ
mány áltai a bejegyzéstől elmozdittatott, valamint 
az i s , ki másnak bejegyzése ellen észrevételt 
tenni kíván, az összeírások e tekintetben meg-
igazitásáért a középponti választmányhoz folya
modhatok." Nem állítom, hogy az tökéletes biró
ság, valamint gondolom, hogy azt sem állítja a 
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tények után senki, miszerint azon bíróság is, me
lyet mi a választások megbirálására kijelöltünk, 
valami tökéletes szervezetű; de bíróság mindkettő, 
míg helyökbe más bíróság nem állíttatik. Nem 
szeretem, hogy ezen elv azok által tagadtatik, kik 
követelik és egy fontos, mindnyájunk által ismert 
közjogi törvényre nézve követelik és méltán 
követelik azt, hogy mig azon törvény áll, annak 
mindenki engedelmeskedjék. (Helyeslés bal/elől.) 
Nem tett felülvizsgáló birdságot az 1848. törvény 
az összeírás cselekvényére mást, mint a szabadon 
választott központi bizottságot. Szeretném már 
tudni, ki mutatná meg azt, és ki bizonyithatná 
be helyesen, hogy hallgatólag itt a kormányra 
bizatik a felülvizsgálati bíróság ? mert az, a kinek 
tiszta vagy csak egy kis fogalma is van a vá
lasztási szabadságról, nem fogja oda magyarázni 
a 46. §-t, hogy itt azon joga értetik a kor
mánynak, hogy megváltoztathassa azt, a m i t ren
delt és eszközölt a törvény által az arra feljogosí
tott központi bizottság. Mert hiszen a kik ezt ál
lítják, meg kell engedniük azt, hogy választási 
szabadság Magyarországban nincs. (Helyeslés ba-
oldalon.)Nincs Magyarországon; mert csak a kor
mány ügyetlensége tehetné azt, hogy itt valaha 
más képviselő választassák mint kormánypárti. 
(Helyeslés bal felől.) De ha a kormánynak ily 
messzemenő jogot nem adott a törvény, a képvi
selőház is, habár igen nagy hatalmú testület, 
sőt azt mondom, hogy ha mindazon jogokkal 
birna, melyek egy képviselőházat megilletnek, a 
legnagyobb hatalom, s habár van joga korlátot 
szabni önmagának, eljárásában, tulajdon szabályai 
által, s ha hibásaknak bizonyulnak is azok: azon 
szabályokhoz mindaddig, mig azok meg nem 
változtatnak, kell hogy önmaga is alkalmazkod
jék. Itt pedig azon szabályokban sincs sehol egy 
sző is arról, hogy a beosztások bírálata a válasz
tási cselekvényeken tul, vagyis azon cselekvé
nyekre, melyek a választás előtt történtek, a tör
vény által erre egyedül felhatalmazott testület 
intézkedése folytán kiterjeszkedjék. 

En nem merem azt kérni a t. háztól az 
előadottak következtében — ámbár azt hiszem, hogy 
fontosak — hogy felülvizsgálja ezen ítéletet; de t. 
ház annyit mégis kimondok, hogy ha a háznak 
azon tagjai, kik bíráskodásra kinevezvék, ezután 
is igy fognak eljárni ; ha a t. ház azokra, kiket 
sorai közöl választott, nem gyakorol erkölcsi be
folyást : valójában ezen bíráskodó bizottságok 
nem csak meg nem felelnek kötelességoknek, (Nagy 
zaj, ellenmondás jobb felől) hanem igen tartok 
tőle, hogy nagyobb következése is lesz, neveze
tesen az, hogy azoknak tekintélye is, kik megvá
lasztották, csorbulni fog a közvélemény előtt. 
(Helyeslés bal felől.) 

D a p s y V i l m o s : Tisztelt ház! Azokra, 

miket előttem szóló képviselő nr az ügy érdemére 
nézve mondott, észrevételt tenni nem kivánok. 
Isten és lelkiismeretem megnyugtat, hogy a 
mint Ítéltem, (Zajos helyeslés jobb feló'l) tiszta, 
meggyőződésem szerint Ítéltem, ítéltem azon hit 
alatt, melyet e teremben ünnepélyesen letettem. 
(Zajos helyeslés jobbfelől.) Szólok egyedül a sze
mélyemre vonatkozó észrevételt illetőleg. A hi
vatalos lapban láttam, hogy nevem is azok kö
zött fordul elő, a kiket az igazságügyi minister 
felterjesztése következtében ő felsége hivatal
nokoknak kinevezett. Azonban én sem magát a 
diplomát nem láttam, sem senki előtt ugy még 
nem nyilatkoztam hivatalosan, hogy ezen meg
tiszteltetést, ezen kineveztetést elfogadom, vagy 
elfogadni hajlandó volnék. (Helyeslés.) Követke
zésképen mindaddig, a mig engem megválasztatá-
somnál fogva a képviselői jog megillet, élek e 
joggal, és azon bizalmat, melynél fogva a har
madik osztályú bizottság elnökének megválasz
tattam, magamtól el nem utasítom. (Helyeslés 
jobbfelől.) Ha majd a kineveztetést elfogadom, 
kötelességemnek fogom ismerni képviselői állá
somról való lelépésemet, hogy ott, ahol tehetsé
gem szerint hasznos lehetek, működhessem. (He
lyeslés a jobb oldalon^) 

T i s z a K á l m á n : Tisztelt ház! A szó
banlevő verificationális esethez szólani nem szán
dékozom. Igen helyesen mondotta Nyáry Pál 
tisztelt barátom, ^hogy ahoz majd fog szólni a 
közvélemény ; (Atalános helyeslés) de igen is 
szólanom kell a dolognak másik részéhez, azon 
részéhez t. i., mely tekintetben részemről legalább 
nem igen érzem magam fölvilágosítva a közvet
len előttem szóló által. Szólanom kell ugyanis 
a kérdésnek azon részéhez, hogy egy megválasz
tatása óta kormány kinevezéstől függő hivatalt 
nyert egyén gyakorolja- e a képviselőház bírásko
dását. (Helyeslés a bal oldalon.) Én azt tartom, 
sőt mondhatom, hogy tudom, miszerint az igaz
ságügyi miniszter elég óvatos arra, hogy ugy 
magát, mint ő felségét compromittálja az által, 
hogy a hivatalos lapban kinevezzen valakit, mi
előtt meg nem győződnék arról, hogy az illető 
elfogadja-e a hivatalt vagy nem. Ez a dolog 
rendje. A másik az, hogy a hivatalos lapban 
megjelenvén a kineveztetés, az már valójában 
megtörtént, akár megküldetett az illetőnek a 
diploma, akár nem. Egyébiránt ha az meg nem 
küldetett, vizsgálni nem akarom, miért nem kül
detett meg, az illetőnek, holott megküldetett má
soknak, kik ugyan azon időben neveztettek ki ; 
hanem hivatkozva arra, a mit a múlt képviselő
ház határozatilag kimondott volt, jelesen azon 
nyilatkozatára a háznak, hogy a kik kormány
kinevezéstől függő' hivatalt nyertek, azoktól meg
várja, hogy képviselői mandátumaikat letegyék; 
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a mely nyilatkozat akkor majdnem az összes 
ház által egvértelmüleg tétetett. Miután azonban 
ez nem törvény, meglehet, most a tisztelt ház 
nem tekinti magára nézve kötelezőnek; azért 
bátor vagyok indítványozni és kérem azon indít
ványomat napirendre kitüzetni, mely oda i rányul : 
határozza el a ház, hogy azoktól, kik kormány 
kinevezéstől függő hivatalt nyertek, megvárja,— 
a mint az eddig is gj^akorlatban volt, — hogy 
képviselői állásukról lemondjanak. Bátor vagyok 
ez inditványt Írásban is beadni és napirendre 
kitüzetését kérni. 

E l n ö k : Tehát a IÍI-ik osztály jelentése 
tudomásul vétetik, s Ráday Lászlő gr. választása 
megsemmisíttetvén, intézkedéseket kell tenni, hogy 
ujabb választás történhessék. 

J a n k o v i c s M i k l ó s i T. ház! A III-dik 
bizottság felolvasott jelentésére nekem is volna 
egv pár szavam (Felkiáltások: Nem lehet! Már 
késő!) Kérem én felálltam előbb is, és csak a 
jegyző ur hibázhatott, ha fel nem irt. (Közbekiál
tás : Jámbor Írja a szólni kívánókat!) 

Z s e d é n y i E d e : Fel volt-e írva ? 
E l n ö k : Nem. — Ki lévén mondva a vég

zés, a tárgyon már keresztül mentünk, sőt Tisza 
képviselő ur már egy más inditványt is adott be 
e tárgyra nézve. Ahhoz méltóztatik szólani? 

J a n k o v i c s M i k l ó s : Ahhoz akarok egy 
részben szólani, más részben pedig azon jelen
téshez, melyet a III-dik biráló bizottság be
adott. (Már késő!) 

E l n ö k : Az indítvány ki fog nyomatni T), 
s a t. ház parancsa szerint napi rendre fog 
kitüzetni. 

P a t a y I s t v á n : Kéretik a jegyzői kar, 
hogy máskor több figyelmet fordítson a jelent
kezőkre. (Zaj.) Kérem magamat kihallgattatni; 
mert hogy a jegyző által valaki a szótól meg-
fosztassék, az az igazsággal meg nem egyezik. 

E l n ö k : Mondom, ki fog nyomatni az 
indítvány, s annak idejében napi rendre fog 
kitűz etni. 

Némely képviselő urak még interpellatiokat 
kivannak beadni, a miniszterelnök ur pedig egy 
interpellátióra kíván felelni. 

A n d r á s y G y u l a g r . , m i n i s t e r e l n ö k : 
T. ház! (Halljuk!) Pécs városa t. képviselője a 
napokban egy interpellátiót intézett hozzám a 
magyar királyi testőrség újjá szervezése tár
gyában. 

A t képviselő ur azon téves föltevésből 
méltóztatott kiindulni, hogy azon hajdani fölté
tel, mely szerint a testőrségbe csupán csak ne
mesek léphettek, mai nap is fönáll, s annak kö
vetkeztében a két következő kérdést méltóztatott 

l) Lásd az I r o m á n y o k 14-ik számát. 

hozzám intézni: 1) vajon az uj szervezés e ren
delet értelmében hajtatik-e végre? 2) vajon a 
megyéknek ezelőtt gyakorolt ajánlási joga fen-
tartatott-e vagy nemi 

Erre nézve bátor vagyok válaszolni, hogy 
a boldog emlékezetű M. Terézia királynő által 
meghatározott szabályokban két módosítás tör
tént ő felségének múlt évi novemberben kiadott 
rendelete következtében. Az első módosítás azon 
szabályt, illeti, mely szerint a testőrse'g tagjai 
eddig csupán csak nemes születésűek lehettek; a 
2-dik módosítás pedig azon szabályra vonatkozik, 
mely szerint eddig- ifjú emberek küldettek a test
őrségbe hogy ott első katonai kimüveltetést kap
janak, mely határozmány szintén módosíttatott. 

A mi az első változtatást illeti, azt gon
dolom, felesleges azt tovább indokolnom, miután 
a nemességí feltétel a törvényhozás által kö
vetett minden elvekkel , s a korszellemmel 
nem volt megegyeztethető. Elég talán fö
lemlítenem, hogy 0 Felsége rendelete követ
keztében e föltétel egyszerűen érvénytelennek 
nyilváníttatott. (Helyeslés) Ennek következtében 
a testőrség czime is megváltozott, a mennyiben 
most nem „Magyar nemes gárda" hanem „Ma
gyar kir. testőrség" a neve. (Helyeslés.) 

A mi a másik módositást illeti, az szükséges 
volt azért, mert egyátalában nem mutatkozott 
czélirányosnak, hogy fiatal emberek egyszersmind 
udvari szolgálatokat is tegyenek, s első katonai 
tanulmányaikat is végezzék. E két czélt meg
egyeztetni alig lehetett. Ennek következtében 
ezen pont ugy módosíttatott, hogy ezentúl a 
magy. kir. testőrségbe való fölvételért folyamod
hatnak azok, kik a magyar korona országainak 
fiai, békében vagy háborúban maguknak a kato-

| nai szolgálatban érdemeket szereztek. Ezek is 
két kategória szerint vétetnek föl, olyanok t. i., 
kik a testőrségi állomást mint nyugodalmas állást 
egyszer mindenkorra kívánják elfoglalni, s olya
nokra, kik csak rövidebb időre kivannak belépni, 
és ezen idő alatt magokat a katonai magasabb 
tudományokban óhajtják kiképezni; miről egy
szersmind gondoskodva is lett. 

Ezek azon módosítások, melyek a testőr
ségre nézve tétettek. (Helyeslés.) 

Hozzá kell tennem, hogy az alap, melyből 
ezen intézet eddig fentartatott, soha sem volt 
elégséges, még az akkori pénzviszonyok közt sem ; 
és így az ország, illetőleg a megyék azt mindig 
bizonyos összeggel pótolták. Erdély, ugy tudom, 
10,000 Magyarország 100,000 Horvátország 
pedig körülbelül 4000 forinttal járultak éven
ként a testőrség költségeinek pótlásához. Mi
után pedig ezen összeg a budgetben nincs 
felvéve, mindezen összegek most ő felsége ren-

13* 



100 
-is 

13. országos ülés május 21. 1869. 

deletéből, saját udvartartási kültségeíből fedez
tetnek. 

Mindezekből tehát méltóztatik a tisztelt kép
viselő ur átlátni, hogy mi a dolog jelen állása, 
Köviden ez: hogy először most mindenki lehet a 
testőrség tagja, legyen az nemes vagy nem ne
mes ; másodszor, hogy a megyéknek eddig gya
korolt joga, miszerint ifjú embereket az első ka
tonai képzettség megszerzésére a testőrséghez 
ajánlhattak, nem gyakorolható többé. Ez az, 
mit bátor vagyok a képviselő ur interpéllátlójára 
válaszul adni (Atalános helyeslés.). 

I r á n y i D á n i e l : Tisztelt ház! Miután 
én intéztem az interpellatiót a honvédelmi mi
niszter úrhoz, annálfogva kötelességemnek is 
tartom mindenekelőtt kijelenteni, hogy örömmel 
értettem meg azt. miszerint a királyi rendelet 
eredeti tartalma annyiban módosítást szenvedett, 
miszerint nem csupán nemesek, hanem születésre 
való tekintet nélkül vétetnek fel ezentúl a kirá
lyi testőrségbe az illetők. Arra nézve, hogy az 
ifjak, tisztekkel pótoltatnak, nekem észrevételem 
nincs, nem is lehet. Arra nézve, hogy az orszá
gos alap, a mely tudomásommal a királyi test
őrség számára létezett, mennyiben nem elegen
dő a czélra, azt gondolom, nisvjd a budget al
kalmával kérhetünk felvilágositást, illetőleg hogy 
mi történt azon alappal ? mert én ugy tudom, hogy 
eddig volt valami alap ezen czélra . . . , 

Andrá s sy G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Az az alap most is megvan. 

I r á n y i D á n i e l : . . . de nem tudom, 
hova lett, és mire fordíttatott. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Megvan most is. 

I r á n y i D á n i e l : Erre nézve fentartom 
magamnak, hogy a budget alkalmával megtehes-
sem észrevételeimet. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r 
e l n ö k : Előttem szólott képviselő ur szavaira 
nézve bátor vagyok megjegyezni, hogy a tisz
telt képviselő ur nem volt itt akkor, midőn 
ugyanezen tárgyban, azaz a testőrségi alapra 
nézve hozzám interpellatio intéztetett, és én sze
rencsés voltam válaszolhatni, hogy azon alap 
teljesen megvan, sőt öregbíttetett, de daczára an
nak, nem felelt meg a szükségletnek. Ezt már 
a ház előtt volt szerencsém egyszer kijelenteni, 
és azt gondolom, ebben a t. képviselő ur is meg-
nyughatik. 

K i s J á n o s : T. ház! Szatmár népe és 
környéke első sorban állott akkor, midőn a deb-
reczen-szatmár-szigeti vasútvonal első keletkezésé
nek és első lételének jelét akarta adni. Kész volt 
azon nép, azon alkalommal, filléreivel hozzájárulni 
azon társulat költségeinek fedezéséhez, mely a 
szatmár-szigeti vasútvonal kiépítésére vállalko

zott, és teljes reménynyel viseltetett Szatmár né
pe és környéke, hogy az 1868. 13-ik t. ez. 3-ik 
szakaszának a) pontja és 5-ik szakaszában gyö
kerező vasútvonal a szerint fog kiépíttetni, a mint 
itt meg van határozva. Azonban fájdalommal 
kell tapasztalni Szatmár népe és környékének, 
hogy azon vonal nem akként kezdetett munká
latba vétetni, miként a felhivott t. czikk megren
deli, mert a csapi vonalon már majdnem Tisza-
Ujlakig készek a töltések, mig a debreczen-szat-
mári vasútvonalon semmi munkálatnak nem látni 
jelét. Annálfogva kötelességemből kifolyólag bá
tor vagyok, az emiitett törvény 14-ik szakasza 

I értelmében, a közlekedési és pénzügyminiszter 
I urakhoz, mint a kik a végrehajtással meg van

nak bízva, ezen interpellatiót intézni: 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (felolvassa Kis 

\ János interpellatióját:) „Interpellatio a közmun
ka és közlekedési, valamint a pénzügyi minisz
tériumhoz. Van-e arról tudomása a minisztérium
nak, hogy az éjszak-keleti vasút kiépítésére vállal
kozók Csaptól Tekeháza felé a töltések elkészíté
sét a legnagyobb gyorsasággal folytatják: ak
kor, midőn Debreczentől Szatmár-Németiig a töl
tések ásatását meg sem kezdették? Amennyiben 
az 1868. VIII. t. ez. 2-ik §-a a) pontja értelmé
ben első helyre van megállapítva a Debreczen
től Szatmár-Németin, Tekeházán Szigethig való 
vonal , a mint ezt mutatja a felhivott törvény 
5 -ik §-a is : szándékozik-e a minisztérium e te
kintetben a törvények pontos megtartására szo
rítani az illető vállalkozó társulatot? és az által 
az azon vasúti vonalban eső honpolgárokat meg
nyugtatni?" 

E l n ö k : Az interpellatio a közlekedési mi
nisztériummal közöltetni fog. 

H e n s z l m a n n I m r e : Sajnálom, hogy 
az igazságügymiminiszter ur, kihez az interpella
tiót intézni akarom, nincs jelen, mivel azonban 
az interpellatio irásba van foglalva, azt ugy is 
megkapja, és ezért azt gondolom, hogy most 
előadható. (Halljuk!) 

Midőn minap Schvarcz Gyula képviselő 
társam a nálunk még mindig szokásban levő bo-
toztatások iránt interpellálta a minisztériumot, a 
felelet az igazságügyminiszter ur részéről az volt, 
hogy ő egyes eseteket akar felhozatni a czélból, 
hogy meggyőződjék arról, miszerint a dolog 
csakugyan igy történt. Bátor vagyok tehát fel
hozni egy pár esetet, melyek épen választó ke
rületemben történtek és melyeket megemliteni kö
telességemnek tartom. 

1868-ki jan. 12-én Jadnacsics Mika, dá-
lyoki bíró Gyuricsin Mathia két negyed telkes 
polgárt, Vargies Dávidot, Vargics Mató negyed
telkes polgárnak 30 éves családos fiát minden 
helyes ok nélkül megbotoztatta, veretvén min-
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denkire hat pálczaütést. Az érdekeltek folyamod- I 
tak a megyei bizottmányhoz, de elégtételt mai 
napig sem nyertek, holott f. é. február 10-én 
Dályokon, a helyszínén a főbirósági kiküldött 
megyei esküdt Löffíer Vincze ur által felvett 
vizsgálati jegyzőkönyvből kiderült, hogy a pa-
naszlott botoztatás valósággal megtörtént. 

Uglisa Zsifko duna-szekcsői birő f. é. mar-
czius 9-kén a városház tanácstermében felpofozta 
Kovács Andrást egy szekcsői telkes és választó 
polgár 26 éves, családos, házbirtokos fiát. A bün
tető tvszéki végzéssel kiküldött Bauer János me
gyei tiszteletbeli esküdt által felvett vizsgálati 
jegyzőkönyvből, melyhez a panaszlónak ügyvéde 
nem lőn meghiva, kiderül, hogy a panaszlott po-
fozás valóban megtörtént. A panaszló máig sem j 
nyert elégtételt. 

Horváth Móricz , német-bólyi szolgabiró, 
Petrovics Mio 40 éves dályoki lakost, Petrovics 
János két negyed telkes választó polgárnak fiát, 
különben családapát f. é. april 11-kén, mert sa
ját buján tenyésző búzáját saját birkáival legel
tette, minden orvosi vizsgálat nélkül megbotoz-
tatta, veretvén reá poroszlójával hat kemény 
pálczaütést. Tanuk erre Benics Sztipa és Vidakos 
Vászó dályokiak. 

Vecserimovics Ága, 22 éves hajadon b.-töt-
tösi lakos, Kozsics András megyei pandúr által 
duplapuskája fenyegető ráirányzásával arra erő
szakoltatván, hogy önmagát egy 1868-ki decem
berben történt gyújtogatás tényezőjének vallja 
fel, ezen rémitő hatalmi instructio után, midőn 
Horváth Móricz szolgabiró elé vezettetett, és ez 
előtt a gyújtogatás tényét magától elhárítaná, el
követését határozottan tagadná, ugyanazon szol
gabiró e szegény együgyű vétlen előéletű haja
dont meggyfa vesszőkből font üde virgácscsal 
veretve vallatta, minek természetes következése 
az volt, hogy a reá erőszakolt tényt általa el
követettnek vallotta be. Jelenleg már 12 hete, 
hogy vizsgálati fogságban ül. Szülei képviseleti 
hatalmuknál fogva f. é. márczius őta 3 rendbeli 
kérvény nyel szorgalmazták a megyei büntető 
törvényszéknél szabad lábra bocsáttatását, be
mutatván a tszéknél az összes b. töttösi elöljáróságnak 
minden kellékekkel ellátott keresetlevelét —• ta
nukra hivatkoztak arra nézve, hogy azokkal 
leányuk tökéletes ártatlanságát bebizonyitandják, 
a tanuk hiteles bizonyítványait átnyújtották, me
lyekből kétségtelen, miszerint a sübjectiv tény
állás előállítása physikai lehetetlenség stb. A 
kinvallató pandúr f. h. 10-én teljesített vizsgá
latkor aképen vallott, miszerint igaz ugyan, hogy 
Vecserimovics Ága a szolgabiró parancsára 4 vesz-
szőütéssel megfenyíttetett, benevolizálás idejében, 
de ez azért történt, mivel bűntársát, Mari ez Ágát 
az őrizetére kirendelt Koszics András, Vinkovics 

Lágó és Juricsics Vászó pandúrok jelenlétében 
(kik közöl azonban a két utóbbi minderről sem
mit sem tud) megpofozta s magát a vallató biró 
előtt illetlenül viselte, mi szinte mind nem igaz, 
mert a kihallgató biró Rheiner Gyula esküdt 
volt (ki a kínvallatás elrendeléséről és ezen ko
holt okadásról mit sem akart tudni) a vessző-
zést pedig a benevolizálás czéljából egyenesen a 
szolgabiró parancsolta. 

De elöljáróink kereskedést is űznek a ke
gyetlenkedéssel. Jadnacsics Mika dályoki biró 
Petrovics Mioné szül. Horváth Katát egy dályoki 
telkes polgár nejét azért, mert nem ment a jegy
zőhöz szobát sikálni, s állítólag Milosev Vinku 
esküdtet szidalmazta, 12 korbácsűtésre ítélte, de 
mivel férje a meggyalázó büntetés végrehajtásá
nak ellene állott, ugyanazon biró, azon esetre, 
ha két forintot fizet, a korbácsbüntetés elengedé
sét decretálta. 

A pandúrok kegyetlenkedő baltafokos ütle
geléséről, arról he gy a mohácsi járásbörtön egész 
télen át a szerencsétlen foglyok által többnyire 
ugyan népesítve, de soha fűtve s abban kályha 
nem volt, a foglyok élelmezve nem lettek s a 
vizsgálati foglyok 4 sőt 5 napi éheztetésükről ez 
alkalommal nem akarok adatokat szolgáltatni. 

Az elősorolt esetek oly hitelesek, minőket 
csak szolgáltathat egy, a közigazgatással és a 
törvényszékekkel közvetlen összeköttetésben nem 
levő képviselő. Balogh Károly ügyvéd ur, mint 
a panaszlók védője, az okiratokat is beküldte, de 
mivel a pünkösdi időszak alatt az országgyűlés 
szünetelt, azokat nem adhattam elő, kénytelen 
levén az okiratokat visszaküldeni, hogy a perfo
lyam ne akadályoztassák. 

Egyébiránt azt hiszem, a t. miniszter ur, ha
talmánál fogva, igen könnyen elintézheti a dolgot 
és tudomást kaphat arról, vajon ezen adatok, 
melyeket itt elősoroltam, igazak-e vagy nem'? 
Azért tehát felkérem a miniszter urat, szíves
kedjék a vizsgálatot elrendelni, hogy meggyőződ
hessék arról, hogy nálunk a botoztatás, vesszőz-
tetés és más hasonló kinzás ugyancsak divatos. 

Meglehet, ezen interpellatio miatt barbárnak 
fognak nevezni. Elfogadom az elnevezést, ha a 
barbárság ugyancsak abban áll, hogy a pandec-
ták- és tripartitumból való idézés nélkül igazsá
got követelek. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

E l n ö k : Ezen interpellatio a miniszter úrral 
közöltetni fog. 

Van még valakinek előterjesztése? (Szünet.) 
Az állandó igazoló bizottság fog jelentést 

tenni. 
A n t a l f y K á r o l y e l ő a d ó (olvassa az 

állandó igazoló bizottság jelentését, Mélász Vilmos 
kőhalomszéki és Buttyán László Kővár vidéke kis-
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nyires kerületében megválasztott képviselők igazo
lásáról.) 

E l n ö k i A jelentést a t. ház tudomásul 
veszi s Mélász Vilmost és Buttyán Lászlót a 
végleg igazolt képviselők sorába igtatja, 

Még egy igen rövid jelentése van a gazda
sági bizottságnak. Szükséges azt felolvasni, hogy 
kinyomassék és napirendre tűzessék. 

A c z é l P é t e r e l ő a d ó (olvassa a gaz
dasági bizottság jelentését a május havi költség
előirányzatról?) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni1) és ha a tiszt, 
háznak ugy tetszik, hétfőre napirendre tűzetik. 
(Helyeslés.) 

Az előbb igazolt képviselő urakat szükséges 
az osztályokba sorozni. Következik az Y. és VI. 
osztály Mélász Vilmos az V., Buttyán László a 
VI osztályba soroztatik. 

Végre következik a napirenden levő tárgy: 
a válaszfelirati javaslat tárgyalásának folytatása. 

S i m o n y i E r n ő : T. képviselőház! Mi
előtt magához e válaszfelirati javaslathoz szólnék, 
méltóztassanak megengedni t. képviselők, hogy 
néhány megjegyzést tegyek azokra nézve, melyek 
ezen tárgyra vonatkozólag a tegnap előttem szó
lottak által mondattak. Ezt szükségesnek látom, 
azért, hogy egyelőre is igazoljam azon állást, 
melyet magam és az általam benyújtott válasz
felirati javaslatot aláirt elvbarátaim ezen felirati 
javaslatban elfoglaltunk. 

Pulszky Ferencz képviselő ur, ki a ház több
sége által kiküldött bizottság javaslatát terjesz
tette elő, a maga szempontjából tekintve a dol
got, kereste azon pontokat , melyekben mind a 
négy benyújtott válaszfelirati javaslat megegyez. 
Ellenben Debreezen város igen érdemes képviselője 
Tisza Kálmán ur kereste azon pontokat, melyek
ben az övé a többitől eltér. Ugy hiszem, a maga 
álláspontjából e részben mindenik következetesen 
cselekedett. 

Pulszky képviselő ur támaszkodva azon 
többségre, mely azon bizottságot, melynek ő 
előadója volt, választá, némi bizalommal viseltetett 
az iránt, hogy tán az ő ákaía benyújtott válasz
felirati javaslat fog elfogadtatni és igyekezett 
megmutatni, hogy hisz ez több tekintetben az 
egész ház helyeslésével találkozik, tehát ajánlja 
a háznak, hogy azt elfogadja. 

Debreezen városa érdemes képviselőjének 
ellenben más állása volt e tekintetben; ő nem 
biztathatta magát az elfogadásra nézve ily ke
csegtető kilátásokkal és azon állásnál fogva, me
lyet a házban elfoglalt, ő kénytelen jobbra és 
balra is opponálni. (Derültség.) Eszerint neki fel
adata volt, a benyújtott válaszfelirati javaslatok 

') Lásd az I r o m á n y o k 12. számát, 

mindenikében kikeresni annyi hibát, mennyit csak 
képes volt feltalálni és a conclusio természetesen 
az, hogy: „miután mind valamennyi hibás, az 
enyém pedig tökéletes, a t. ház fogadja el az 
enyémet." (Derültség.) 

így történt az is, hogy Tisza Kálmán kép
viselő ur bírálata alá vette azon válaszfelirati ja
vaslatot is, melyet magam és elvbarátaim beter
jesztettünk a t. háznak ; ós én megvallom, hogy 
nagy megelégedést találok abban, hogy többet 
két hibánál benne nem talál. 

Két hibát azonban talál és ezeket köteles
ségemnek tartom helyreigazítani. Kötelességem
nek tartom igazolni azon álláspontot, melyet mi 
elfoglaltunk, ezen kérdésekre nézve. 

A válasz-felirati javaslatban azt mondja a 
t. képviselő ur, először is és ezt nem mint hibát 
mondja, hanem csupán mint tényt constatálja — 
hogy azon válaszfelirati javaslat, melyet mi beter
jesztettünk, sok részben megegyez az ő javasla
tával. Ez tökéletesen áll, áll különösen a reform
kérdéseket illetőleg. Midőn mi a válaszfelirati 
javaslat szerkesztésével voltunk elfoglalva, mi 
figyelembe vettük Tisza Kálmán képviselő úrral 
egv párton levő a ház egyik kitűnő tagjának 
azon beszédét, melyet választói előtt mondott, és 
melyben a reformokra nézve nézeteit előterjesz
tette, és azt találtuk, hogy azok sok tekintetben 
megegyeznek a mi nézeteinkkel, s így azokat 
nagy részben mi is elfogadtuk; minél fogva ter
mészetes, hogy a reform-kérdésekre nézve a vá
laszfelirati javaslatok nagy részben megegyeznek. 

De ezentúl azt mondja Tisza Kálmán kép
viselő ur, hogy van abban az általunk benyújtót 
válaszfelirati javaslatban más igen is hosszura 
terjedő értekezés, mely, szerinte, a válaszfeliratba 
nem való. Hogy valami hosszasabb vagy rövi
debb modorban fejeztetik-e ki? az attól függ, kinek 
van szerencsésebb stylusa, ki tud kevés szőval 
többet vagy kevesebbet kifejezni; de ezt lényeges 
hibának mondani nem lehet. 

De van továbbá benne olyan, mi a régi 
országgyűlések sérelmi feliratába lehetett volna 
foglalandó ; és annak illustratiójára azt mondja a 
f. képviselő ur, hogy: a népképviselet alapján 
álló képviselőházhoz nem méltó a kormány által 
elkövetett hibák vagy törvénysértések ellen pa
naszt emelni a fejedelemnél, hogy van ennek más 
útja t. i. a kormányt felelősségre vonni. En ré
szemről ugy ismerem a parlamenti eljárást és 
a parlamenti kormányformát, de még a nálunk 
és más európai államokban létező törvényeket is, 
hogy a minisztereket ő felsége nevezi k i , és 
ő felsége bocsátja el, vagy az általuk beadott 
lemondást elfogadja. Ha mi tehát bizalmat
lanságot akarunk szavazni valamelyik minis-
ternek, vagy az összes ministeriumnak: én azt 
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hiszem, igen is helyén van : vagy külön felira
tot intézni ő felségéhez , vagy pedig , midőn 
más ügyekre nézve intézünk amugyis feliratot 
hozzá, abban emliteni meg, hogy nekünk e rész
ben panaszunk van egyes minister vagy az ösz-
szes ministerium ellen, és e panaszunkat a végett 
terjesztjük fel ő felségének , hogy lássa , hogy 
bizalommal nem viseltetünk kormánya iránt. Ha 
a kormány a képviselő választásoknál nem ment 
volna sokkal tovább, mint a mennyire szabad 
parlamenti pártoknak a választásoknál befolyást 
gyakorolni, akkor nekünk nem jutott volna 
eszünkbe ezt már most, a válaszfeliratban megem
líteni : hanem nézetem szerint, a mint ezt az ál
talunk benyújtott válaszfeliratban is kitüntetjük, 
a kormány oly vizszaéléseket követett el, annyira 
túlságosan gyakorolta hatalmát a választásoknál, 
hogy azt valóban az alkotmány ellen elkövetett 
merényletnek lehet nevezni. (Zúgás: Ohó!) Es 
mert mi ezt olyannak tekintjük, azért látjuk he
lyén, hogy már ez első alkalommal is, midőn 
fölszólalunk és ő felsége legmagasabb trónbesze-
de're egy válaszfehratot intézünk, már most kije
lentsük különösen azt, hogy a miniszteiiutűj ez 
eljárása által alkotmányunkat megsértvén, elvesz
tette a háznak bizodalmát. {F'ólhiáltdsoh: Szó 
sincs róla!) 

A legnagyobb fontosságot helyezi azonban 
Tisza Kálmán ur, s pedií különösen hangsúlyozva 
van, hogy az ő politikai álláspontjával határozot
tan ellenkezőnek tartja azt. nd a mi válaszfelira
tunkban Csehországra nézve foglaltatik. Nehezítő 
körülménynek tartja azt, hogy ez mint belkor-
mányzati ügy említtetik. Ha ez csakugyan mint 
Magyarországot illető belkormányzati ügy említ
tetnék fel, akkor megvallom, ez itt helyén nem 
volna, mert a mi állásunk nem az, hogy mi ugy 
beszélhessünk Csehországról mint Magyarorszá
got illető belügyről : hanem ha a t. képviselő ur 
az általunk benyújtott válaszfelirati javaslatot két 
szakaszszal feljebb figyelemmel olvasta volna, 
abban egyenesen meg van mondva, midőn a re
formokra nézve tétetik benne indítvány, hogy: 
j,meg vagyunk győződve, hogy Felséged az ural
kodása alatti népek érdekei; tehát nem csupán 
Magyarország, hanem minden uralkodása alatti 
népek érdekei, és az államháztartás elutasitkat-
lan követelményei által — ismét nem csupán 
Magyarországot illető háztartás, hanem a bécsi 
reichsrathban képviselt országok államháztartása 
is, mert tudjuk, hogy az sincs a legfényesebb 
körülmények közt — elutasithatlan követelmé
nyei által kifelé a béke politikára, befelé az al
kotmányos szabadság kifejlesztésére vannak utalva. 

Ezzel összefüggésben van, mi az utóbbi sza
kaszban mondatik, hogy: a bélkormányzatot ille
tőleg az alkotmányosság fejlesztése, ez tehát az 

ő felsége uralkodása alatti népek valamennyi or
szágaiban levő .alkotmány fejlesztéséről értetik. 
Az, ugy hiszem, sem szokatlan, sem rendkívüli 
dolog, hogy egy parlament egészen idegen nem
zetekre vonatkozólag is, akkor, midőn ugy hiszi, 
ho gy nem oly módon kormányoztatnak, mint az 
igazság vagy méltányosság megkövetelné, e te
kintetben szót emeljen. Tudjuk, hogy az minden 
ország parlamentjében megtörtént, hogy azok kife
jezték sympathiajokat, hogy felszólalás történt 
távol levő népek érdekeikre nézve is. Pedig mi 
Csehországhoz képest nem állunk oly egészen 
idegen lábon. Nem azt akarom ezzel mondani, 
hogy én a realuniot ismerem el, távol legyen ez 
tőlem. Hanem én azt hiszem, annyi minden 
esetre áll, hogy mi és Csehország, nem is em
lítve a többi lajtántúli tartományokat, mi az 1723. 
t. czikk értelmében egy fejedelem alatt élünk, tehát 
az uralkodóegységi kapocs, köztünk minden esetre 
létezik. Ezen uralkodó egységi kapocsnak egyik 
fő indoka az volt, hogy így összesen egy ural
kodó alatt élve, egymást visszonyosan védelmez
hessük minden esbetőleges megtámadás ellen 
(Felkiáltások: Közös védelem! Derültség) és ezen 
szempontból fogva fel a dolgot, minket igen ter
mészetesen érdekel az : vajon megelégedés, egyet
értés és belnyugalom létezik-e ő felsége többi 
országai és népei között. U g y is van az moti
válja válaszfeliratunkban, hogy ő felsége minden 
népének egyetértése és belnyugalma Európa 
békéjének egyik záloga. 

A mit Tisza képviselő mond, hogy ez a 
reichsrathnak jogot adna a magyar ügyekbe bele 
szólani: meg engedem, hogy annak annyi jogot 
ad beleszólani, mint a mennyi jogot ad nekünk 
Csehország dolgaiba beleszólani. 

Különösen hangsúlyozza a t. képviselő ur, 
hogy ezen kifogást ő politikai álláspontjából teszi. 
Én nem tudom, hogy az ő politikai álláspontjá
ból épen hogy tehet ez ellen kifogást ? Én azt 
találom a múlt országgyűlés irományai között, 
hogy Tisza Kálmán képviselő ur. három más 
elvbarátjával és képviselő társával együtt külön 
véleményt adott be a közösügyek elintézésére 
nézve. (Halljuk!) Ennek egyik pontja okvetlen 
feltételül teszi azt, hogy ezen törvény Magyar
országban életbe nem léphet addig, míg Magyar
ország alkotmánya egész terjedelmében vissza
állítva nem lesz, másodszor mig a valódi teljes 
alkotmányos élet ő felsége többi országai és tar
tományaiban is tettleg életbe nem lépett. {Helyes
lés a szélső bal oldalon.) Ezen nézet többségre is 
vergődve a házban és a királyi szentesitést is 
elnyerve, törvénybe ment. Ha már most mi azt 
mondjuk, hogy elég az, hogy az törvényben van 
és hogy e föltétel szabassák meg, de vajon meg
tartatnak-e vagy nem? arra nem tekintünk: ak-
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kor épen azon helyzetbe fogunk jönni, mint va
gyunk most a ház szabályaira nézve, a melyek
ben azt mondjuk, hogy a bíróságok a szabályok 
szerint fognak itélni, de nem szabad hozzá szólni, 
hogy vajon a szabályok szerint itélnek-e vagy 
nemi (Helyeslés a szélső bal oldalon.) Azt hiszem 
tehát, hogy ebben én sem Tisza képviselő ur, 
sem magam és elvbarátaim politikai partállását 
és politikai elveit nem conpromittáltam. 

• A mi illeti a viszonzást, hogy már most én 
keressek a Tisza Kálmán képviselő ur által be
nyújtott felirati javaslatban hibát: miután én 
ezen állásban, melyben vagyok, csak mindig a 
jobb oldallal szoktam feleselni, ezen feladatot, át
engedem a jobb oldalon levő képviselő uraknak, 
(Derültség.) 

A mi már most magát a trónbeszédet illeti, 
melvre hivatásunk most feleletet adui: én a trón-
beszédet alkotmányos szempontból, a mint ezt 
már volt is alkalmam kijelenteni, és a mint azt az 
átalánosan elfogadott parlamentalis praxis tartja, 
én a kormány, a miniszterek előterjesztésének, 
a miniszterek politikája kijelentésének tekintem, 
és igy mind azon tisztelet, és hódolat kijelentése 
mellett, melylyel mindnyájan a fejedelem irányá
ban tartozunk, azt hiszem, hogy a trónbeszédet 
mint a miniszterek politikájának előadását, min
denki szabadon bírálhatja, szabadon vizsgálat alá 
veheti. Kötelességemnek tartom e tekintetben né
mely megjegyzéseket tenni azokra ne'zve is, mik 
a trónbeszédben foglaltatnak és azokra nézve is, 
mik benne hiányzanak. 

Örömmel látom itt, hogy a kormány most 
már több mint két évi léte után először mond 
valamit arról, hogy mit akar, mert eddig a kor
mány soha sem mondotta meg, hogy mit akar. 
(Derültség. Ellenmondás.) Igaz, gyakran azzal 

' vádolta az ellenzéket, hogy minden reformot 
hátráltatni akar — és miért ? mert tán hét vagy 
nyolcz interpellatio történt 6 hónap alatt; — ha
nem azt, hogy maga a kormány tulajdonképen mit 
akar, és hogy mi irányban akar tenni, most lát
juk először a trónbeszédből. 

A trónbeszédben sok tárgyr van megpen
dítve, melyekre nézve a kormány részint igéri, 
hogy törvényjavaslatot fog előterjeszteni, ré
szint megjegyzi, hogy szükségesnek tartja e 
tárgy elintézését, és e részben ugy hiszem, leg
több tekintetben megegyezünk a tárgy elintézé
sének szükségére nézve, csakis — mint Pulszky 
képviselő ur tegnap megjegyzé— a modorra nézve 
van különbség köztünk. 

Mi szükségesnek látjuk — épen azért, mert 
a válaszfeliratban nem csupán az ügyek vannak 
felemlitve, hanem azon kérdések nagyobb részére 
nézve az irány is ki van jelölve, melyben a 
kormány azokat megoldani szándékozik — ezért 

tartottuk, mondom, szükségesnek külön válaszfel-
irati javaslatunkban megpendíteni azon alapelve
ket, melyek szerint akarjuk mi eszközölni a re
formokat. * 

A trónbeszéd azzal kezdődik, hogy „ a múlt 
országgyűlés az államjogi viszonyokat, melyek nem
zedékek korán át függőben voltak, megoldotta.K 

Azon eszmét, hogy a magyar államjogi kérdé
sek nemzedékek korán át függőben voltak, hogy 
ferdén voltak felfogva az előbbi törvényhozások 
által ezen, — ha nem félnék, hogy a parlamen
talis formák ellen vétek — mondhatnám,történelmi 
kacsát, először Szegedváros érdemes képviselője 
bocsátotta szárnyra hires szegedi levelében. (De
rültség.) Horváth Mihály képviselő ur azt mon
dotta, hogy 30 évi történelmi búvárkodása után 
azon eredményre jutott, hogy az 1723 óta, sőt 
1 5 2 % óta alkotott minden törvényünk ferde fel
fogásból indult ki. 

H o r v á t h M i h á l y : Ezt én nem mon
dottam ! 

S i m o n y i E r n ő : . . . hogy azon kíván
sága a mi alaptörvényeinknek, hogy Magyaror
szág az osztrák örökös tartományoktól függetle
nül, önállókig kormányoztassék, rettenetes nagy 
hiba volt; s hogy azért volt folytonos súrlódásban, 
folytonos vitában a kormány a nemzettel. Ezen sze
rencsés eszmét hamar felfogta a minisztérium (De
rültség) és már a múlt évben is az országgyűlést be
rekesztő trónbeszédben még hosszabban kifejtette, 
most pedig csak mellékesen érinti azon kezdettel, 
hogy „a múlt országgyűlés azon államjogi viszá
lyokat, melyek a nemzedékek korán át függőben 
voltak, megoldotta." 

Hogy azon kérdések, melyek Magyarország 
közjogára vonatkoznak, csakugyan megoldattak 
két esztendővel ezelőtt, azt egészen tagadni nem 
lehet: mert hiszen törvényeink vannak, melyek 
ezen megoldást tartalmazzák; hanem vajon ki
elégítően oldattak-e meg, ugy oldattak-e meg, 
hogy tartós, maradandó üdvét hozzanak a hazára, 
ez egészen más kérdés. 

Pulszky képviselő ur természetesnek tartja 
azt, hogy a közjogi viszonyok elintézésére néz
ve a képviselőház egy részében elégületlenség 
nyilvánul; de azt mondja rá, hogy: valamint 
más törvények hozatala alkalmával is, melyek 
ellen eleinte ellenszenv nyilatkozott a hazában, 
az lassan-lassan elmúlt, ugy erre nézve is el fog 
múlni az elégületlenség, és az ország nyugodtan 
el fogja fogadni. Adja Isten, hogy ugy legyen! 
(Zajos éljenzés jobb felől.) Föltéve mindig azt, 
hogy ezek a haza üdvét, a haza jólétét fogják 
eszközölni, mert végre is, hogy mi utón eszkö
zöltetik a haza és népének jólléte, az reám néz
ve meglehetősen közönyös, (Felkiáltások: Ohő!) 
csak eszközöltessék. 
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De mert nem hiszem, hogy ezen utón vol
na eszközölhető, azért nem vagyok megelégedve 
ezen törvények általi megoldással; s ugy vagyok 
meggyőződve, hogy nem csak magam vagyok 
ezen nézetben, hanem ezen nézetben van az or
szág igen nagy többsége is. (Felkiáltások a jobb 
oldalon: Ohó!) A választások, melyek a közel
múltban lefolytak, eléggé tanúsíthatják azt a kor
mány és azok előtt, kik e házban a törvényeket 
védelmezik, hogy az én állitásom csakugyan áll. 
(Ellenmondás a jobb oldalon.) Igaz, hogy ezen né
zetek mellett levők ezen házban többséggel bir-
nak. Nem akarom itten taglalni, hogy mi mődon, 
miképen szereztetett meg ezen többség. (Felkiál
tások jobbról: Nem földfelosztás által!) Meglehet, 
hogy lesz rá alkalom máskor bővebben szólni 
erre nézve; hiszen Debreczen városának igen t. 
képviselője azon kifogást teszi az ellen, hogy 
oly hosszasan szólunk a választások alkalmával 
előfordult visszaélésekről; azt mondja, nem kell 
ezek iránt panaszkodni, hanem felelősségre kell 
vonni a kormányt. Igen is, egyetértek ebben ve
le tökéletesen, s reménylem, hogy szavának fog 
állani, s a felelősségre vonatást maga idején in
dítványozni fogja (Derültség) ; akkor bővebb 
megvitatás alá fog jönni ezen kérdés. Most én 
csak átalánosságban azt mondom, hogy ámbár 
a többség nyiltan be nem vallhatja, de önmagá
ba szállva (Derültség) ugy van ezen kérdésre 
nézve meggyőződve, mint mi vagyunk. (Derült
ség. Ellenmondás.) 

Már most, t. ház ! Tagadhatatlan minden
esetre az, mit mi felirati javaslatunkban kijelen
tünk, hogy az ország nagy része aggodalommal 
telik el ezen törvények iránt. Az is tagadhatat
lan, hogy nem valami csekély értékű törvények 
felett van ezen aggodalom, hanem olyanok fe
lett, melyek a nemzet állami létét legközelebb
ről érdeklik. Mit mondunk mi a válaszfeliratban? 
Azt mondjuk: nem lenne-e következetesebb, nem 
lenne-e czélszerübb ezen törvényekre nézve oly 
intézkedéseket tenni, melyek mig &gy részről 
azoknak, kik megelégednek a jelen állapottal, 
megelégedésüket még öregbítenék, egyszersmind 
azoknak, kik a jelen törvényekkel meg nem elég
szenek, az aggodalmakat megszüntetnék ? 

Midőn ily szellemben kívánjuk a közös 
ügyekre hozott törvények revisióját — nem fo
gom vitatni, vajon nagyobb vagy kisebb . több
ség ellen nyilatkozom-e e hazában — azt mon
dom, hogy nem czélszerü, nem politikus eljárás, 
ha az ekképen nyilatkozott aggodalmat a kisebb 
vagy nagyobb többség kíméletlen, rideg hatal
mával mellőzi. Azt hiszem, ezen kérdéseknek 
ily szellemben, ily módon megoldása az egész 
országban megelégedést, nyugalmat, s természe-

KEPV. H, NAPLÓ. 1844. i. 

21. 1869. 105 

tesen egyetértést, és igy az erőnek nagyobbodá-
sát fogná szülni. 

Már most mikép lehet e kérdést ugy meg
oldani, hogy a megoldás mindazon kellékeknek 
megfeleljen, melyeket szem előtt kell tartanunk ? 

Engedje meg a t. ház, hogy visszamenjek 
azon alapra, melyből ki kell indulnunk, midőn 
közjogi kérdéseink elintézéséről van szó. Ez alap, 
nézetem szerint, az 1723 ik 1, 2, 3-ik tczikk, me
lyeket, nézetem szerint helytelenül és talán jö
vendőre nézve károsan is, az 1867-ik országgyű
lésen hozott törvény sanctio pragmaticanak nevez. 
Ezt egyébként most vitatni nem akarom, hanem 
azt mondom, hogy e törvény 2. §-a azt mondja, 
hogy Magyarország kötelezi magát ugyanazon 
fejedelmet ismerni el Magyarország királyának, 
ki a megállapított, az országgyűlés által elfoga
dott örökösödési rend szerint egyszersmind az 
osztrák ház tartományaiban uralkodik. Ez képezi, 
nézetem szerint, a fejedelem egységét, a perso-
nál uniót. Már maga a II. t. ez. ezen kötelezett
séget hozzá köti a koronázáshoz, a koronázási 
oklevél kiadásához és a hit letételéhez. Még bő
vebben kifejti azt az utána következő HL t. ez. 
és ezen kifejtést az 1790, 1827. tehát egy egész 
századon keresztül hozott törvényeink megerősí
tették, ezen kifejtés abból áll, hogy: Magyaror
szág saját törvényei szerint, az osztrák örökös 
tartományoktól vagy minden más nemzettől füg
getlenül, önállólag kormányoztassák. Ez képezi 
tehát az ország önállásának, függetlenségének 
alapját. 

Ha már most a két alapelvet szem előtt tart
juk, ha mi a fejedelem egysége mellett az or
szág önállását s függetlenségét kivánjuk, és ha 
czélszerü módot tudunk kitalálni, hogy e két kí
vánat elérhető lehessen : ugy hiszem, megoldottuk 
azon nehéz feladatot, mely előttünk fekszik, és 
megoldottuk oly módon, hogy az egész ország 
megelégedését idéztük elő. 

Már most azt kérdem, lehet-e a megoldást 
más utón eszközölni, mint azon alapon, melyen a 
67-ki törvényhozás azt eszközölte? és ugy találom, 
hogy igenis lehet. 

Az első feltétel az, hogy méltányosság, igaz
ság és az egymás jogai iránti tisztelet szempont
jából induljunk ki. Az idézett törvényekből vagy 
bármely más törvényeinkből többet ennél kima
gyarázni nem lehet. Nem lehet kimagyarázni sem 
közös, sem kölcsönös védelmet, törvényeinkben 
az nem foglaltatik, és ezen törvényeink szerint 
Magyarország és az osztrák ház többi országai 
és népei közt jogilag több kapocs nem létezik, 
az uralkodó egységét kivéve, mint amennyi léte
zik Törökország és Francziaország közt. (Nevetés.) 
Mondom, jogilag és törvény szerint: mert a dolog 
természetéből következik, igenis, hogy miután egy 

u 



106 13. Országos ülés május 21. 1869. 

Tejedelem alatt élünk, éljünk ugy, hogy e feje-
delem-egységi kapocs mind a két félnek hasz
nára váljék és eszerint ugy intézzük dolgainkat, 
hogy megőrizvén függetlenségünket, közös fejedel
münk erejét növeljük akkor, midőn ő az európai 
status-tanácsban bennünket képvisel. 

Ezért nem látom szükségesnek akár a dele-
gatiot, akár a közöz minisztériumot, akár a kö
zös hadsereget. 

A delegatio intézménye, s ezt tagadni nem 
lehet, egyik és másik fél önállását és függetlensé
gét lerontja. Hiába mondják azt nekem, hogy 
nekem is van jogom mások dolgaiba bele szól
ni. Én nem kivánok azokba beleszólani. (Fel
kiáltások: Hát Csehország?) Csehország dol
gaiba sem akarok bele szóllani, {Derültség.) 
csak azt óhajtom, hogy midőn a fejedelmi egy
ség kapcsa által összekötve vagyunk egy nem
zettel, azon nemzet keblében az elégedetlenség 
ne szittassék. Én mondom, nem óhajtok más em
berek ügyeibe bele szólani; de ellenben azt sem 
kívánom, hogy a mi ügyeinkbe mások bele szól
janak. Hogy pedig ez így van a delegatio által, 
azt tagadni nem lehet. Hiszen maga a miniszter
elnök azzal ajánlotta leginkább a delegátiót, mert 
— úgymond — az oly intézmény, mely senki
nek sem tetszik, (Derülltség.) sem itt nem tet
szik a z , ellenzéknek, sem Lajtán tdl nem tetszik 
a foederalistáknak, sem Bécsben nem tetszik a 
centralistáknak. (Derültség.) 

De nem találom szükségesnek a közös mi
nisztériumot sem. 

Mert a mi a hadsereg kérdését illeti: azt 
hiszem, azt tagadni nem fogja senki, hogy két 
független nemzeti hadsereg egymás mellett igen 
jól megélhet, s hogy egymásnak azon kölcsönös 
segítséget nyújtani fognák, mely arra szükséges, 
hogy a kellő esetben egymásnak nem közös, nem 
kölcsönös, hanem inkább viszonos védelmére le* 
gyének. Ezt már az utolsó időben az osztrák ka
tonai hírlapok maguk elismerik, és azt mondják, 
hogy utoljára abban a hadsereg dualismusában 
semmi oly dolog nincsen, miért azt elfogadni ne 
lehetne. Ezért nem is tartom szükségesnek hosz-
szasan indokolni a közös hagsereg szükségtelen
ségét; ügy hiszem, hogy azt mindenki könnyen 
felfogja, hogy létezhetik egy magyar hadsereg 
s egy osztrák hadsereg, s ezen két hadsereg 
ugyanazon korona védelmére és szükség esetében 
ugyanannak érdekei mellett fogjon fegyvert. 

Nem szükséges hosszú indokolás talán arra 
sem, hogy bebizonyítsam, miszerint a mi pénz
ügyminiszterünk a maga felelősségére is bárhová 
megfizetheti azon pénzt, melyet most a közös 
pénzügyminiszter fizet; {Helyeslés bal felől) és 
igy hosszas indokolás arra sem szükséges, hogy 
a közös pénzügyminiszterre szükség nincs. 

Hanem a legnagyobb nehézség, ugy látszik, 
a külügyek intézésében' van. (Halljuk!) En t. 
ház, azt hiszem, ha mi hivek maradtunk volna az 
1848-dik törvényeinkhez, s azokat -agy a mint 
vannak,visszaállitottuk volna: ott meg fogtuk volna 
találni megoldását ezen nehéz kérdésnek. 

A n d r á s y G y u l a g r ó f m i n i s z t e r 
e l n ö k ; Ugyanazon eredményre jutottunk volna! 
(ügy van! jobb felöl.) 

S i m o n y i E r n ő : Az 1848-iki törvények 
Ill-ik czikkének 13. §-a azt mondja: „A minisz
terek egyike folyvást ő felségének személye kö-

| rül lesz, s mind azon viszonyokba, melyek a 
hazát az örökös tartományokban közösen érdek
lik, befolyván, azokban az országot felelőssége 
mellett képviseli." Ezen §-nak értelme világosan 
nem az volt, hogy ő felsége személye körül le
gyen ezen miniszter csupán azért, hogy nemesi 
diplomákat espediáljon s rendeket osztogasson: 
(Derültség balról) mert ezek épen azok a dolgok, 
melyek bennünket az örökös tartományokkal kö
zösen egyáltalában nem érdekelnek. (Derültség.) 
Hanem igen is az 1848-iki illető törvényszakasz 
intentiója az volt, hogy befolyjon Magyarország 
felelős minisztere a külügyek kezelésébe. Mert, 
t. ház, midőn én megengedem, hogy a viszony 
természete, hogy az okosság törvényei megkí
vánják, hogy miután egy fejedelem alatt élünk, 
egymásnak viszonos segítségére, ereje emelkedé
sére legyünk, hogy ne mondjuk azt, hogy az 
osztrák császár háborúi nem a magyar király 
háborúi, vagy hogy a magyar király háborúi, 
nem az osztrák császár háborúi; ha, mondom, 
megengedem ezt: akkor megkívánom, hogy a 
magyar minisztériumnak hasonló befolyása legyen 
s a magyar országgyűlésnek egyenes felelőséggel 
tartozzék azon miniszter, kinek egyenes befolyá
sa van a béke s háború kérdésére. (Helyes
lés bal felől.) Én, t. ház, az 18 48-ki törvénynek ezen 
§-át mindig ugy értelmeztem, de ugy értelmezte-
tett az akkoron is, hogy a király személyéhez 
rendelt miniszter nem nemesi diplomák expediá
lására s rendek osztogatására szánt miniszter, 
hanem külügyi miniszter lesz; ugy is neveztetett 
az mindjárt az első pillanatban. 

Ha már most azon kérdés merül fel: hogy 
lehet nekünk külügyi miniszterünk, miután ő fel
sége többi országai és nemzetei szinte azon jo
got kívánnák ? akkor egyenesen azt felelem : le
gyen tehát két külügyminiszter, melyeknek mind
egyike saját illető országgyűlésének felelős. 

Már most, ha az a kérdés: mi történjék, ha 
ezen miniszterek egymás közt meg nem egyeznek ? 
akkor azt mondom.- történjék az, mi mindenkor 
történik, ha a miniszterek egymással nem egyez
nek meg, t. i. az, hogy ő felsége határoz és azon 

| miniszter, ki azon politikát nem osztja, lemond 
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a tárczáról, mert azon felelősséget magára nem 
vállalja. 

P u l s z k y F e r e n c z : Absolutisticus. 
S i m o n y i E r n ő : Abban egyátalában 

semmi nehézség nincs. (Derültség.) A miniszter
tanácsban előforduló fontosabb kérdésekre nézve 
mindenkor ő felsége határoz végleg. Ha a mini-
sterium nem fogadhatja el azon határozatot, me
lyet ő felsége hozott, természetes következés az, 
hogy nem tarthatván meg többé állását és az 
állásával járó felelősséget, lemond tárczájáról. A 
mit egy egész minisztérium tehet, azt teheti a 
külügyminiszter is. Különben is a collegiatus mi
nisztérium nem valami uj találmány. Hiszen épen 
Európa azon országában, melyben a parlamentabs 
kormány legjobban van kifejtve, épen Angliában 
látunk igen fontos ügyek elintézésére hivatott 
többes collegialis minisztériumokat. Angoloszág 
legnagyobb, legfontosabb érdekét tengerészete 
képezi, s ime épen tengerészete számára nem 
egy miniszter, hanem collegialis minisztérium van 
rendelve. Nincs miniszter, hanem van collegium, 
az admiralitás lordjai. Vegyük a kereskedelmi 
minisztériumot. Senki sem fogja tagadni, hogy 
Angolországra nézve rendkívül fontos kérdések a 
kereskedelem ügyei, és azok mégis a kereske
delmi miniszteri collegium által intéztetnek el. A 
szegénységi kérdés szinte igen fontos kérdés 
Angolországra nézve és a szegénységi minisztérium 
szintén collegialis minisztérium. 

P u l s z k y F e r e n c z : Dicasterium! 
S i m o n y i E r n ő : Ha tehát más ország

ban lehet intézni igen fontos ügyeket többes 
minisztérium által, nem látom á t : miért ne le
hessen itt intézni a külügyeket két miniszter 
által? 

Mindenesetre áll, hogy mig Magyarország
ban a magyar országgyűlésnek egyenes befolyása 
nem lesz a külügyek intézésébe, addig mi Euró
pában állam nem vagyunk, addig mi Európában 
a mérlegben számítani nem fogunk. (Helyeslés 
a bal oldalon.) Mert ott nem azt kérdezik: mi
lyen beszédek mondatnak a pesti országgyűlésen, 
(Derültség a jobb oldalon) hanem azt kérdezik: 
mennyi befolyása, van ezen országgyűlésnek a 
béke- vagy háború kérdése elintézésére? 

Arra nézve tehát tökéletesen egyetértek 
Tisza Kálmán kévpiselő úrral, hogy az ország
nak legyen befolyása a külügyek intézésére, és 
kívánom, hogy határozó befolyása legyen, hogy 
legyen Magyarországnak külügyminisztere, kinek 
beleegyezése nélkül a külpolitikában intézkedni 
ne lehessen és ezen külügyminiszter legyen fele
lős a magyar országgyűlésnek. En azt hiszem, 
hogy azon viszony, mely köztünk ás az osztrák 
ház többi országai és nemzetei közt létezik az 
uralkodó egységénél fogva, csak ugy oldható 

meg maradandó és üdvhozó módon, ha a mél
tányosság és igazság szempontjából kiindulva, 
egyik a másik felett uralkodni nem akarunk, 
egyik a másik elnyomására nem törekszünk, 
egyik a másik kárán nyerészkedni nem akarunk. 
Ez pedig csak ugy érhető el, ha minden tekin
tetben, mindkét állam függetlensége megerősítte
tik. Ugy hiszem, a kettős külügyminisztérium nem 
olyan kivihetetlen gondolat, a mint azt az első 
pillanatban némelyek gondolnák és hogy ez meg 
fogná oldani a kérdésnek legnehezebb részét, t. i. 
a külügyre való befolyást. 

Ezektől függ az ország hadseregének, véd
erejének és az ország pénzügyének állapota is. 

Ha mi a jelen állapotot tartjuk meg, ha a 
jelen állapotban maradunk, akkor nagyon félek 
tőle, hogy azon boldog állapot, melyet Pulszky 
képviselő ur remél, sohasem fog bekövetkezni: mert 
nem állunk azon a paritási alapon, mely a mind
két fél viszonos függetlenségének megőrzése végett 
mindenki jogait tiszteletben tar taná és az egy
más káráu való nyerészkedést kizárná. 

Ha tekintetbe veszszük az államadósságok 
iránti intézkedést, lehetetlen, hogy szemünkbe ne 
tűnjék, hogy azon bizottság, a mely itt eljárt és 
melynek jelentése folytán az országgyűlés azon 
törvényt meghozta, hogy mi bizonyos meghatáro
zott sommát fizessünk évenkint az államadósságok 
fejében, bármi történjék magával az adóssággal, óva
tosan járt el. Lehetetlen, hogy át ne lássa mindenki, 
hogy ez a nemzetre végtelenül káros. Mi 29 milliót 
ajánlottunk évenkint, ha az osztrák államadósság 
ennyit tesz, de ha ezt az adósságot ötven száztó-
lira vagy 75-re, vagy semmire devalválják, mi 
törvény szerint mégis kötelesek vagyunk ugyan
azon terhet viselni. Ha azt mondják, hogy a 
teherviselés ezáltal már előre meg van hatá
rozva, és] az ország tudja, hogy ennyi lesz és 
több nem, ez egyátalában nem előny: mert 
sokkal nagyobb veszteség hárul ránk azáltal, 
mit ez ront a hitelen. Midőn a múlt évben meg
adóztatta a bécsi reichsráth a szelvényeket, tulaj
donképen leszállította az államadósságot 1/6 rész
szel, ezen leszállításnak természetes következése 
az volt, hogy azt mondták: itt a tulajdon szent
sége nem biztos, mert valamint most leszállítot
ták 20 százalékkal, ugy lehet, hogy le fogják szál
líthatni a jövőben ismét 20 %-ka l ; ha szükség, 
leszállíthatják ugyanazon az alapon, mint tették 
először, minek ismét az a következése, hogy 
pénzünk értéke devalválódik', 20, 16 vagy 15 
százalékkal, és igy is többet fizetünk annál, mit 
átvállaltunk, mert a kár, mit ez ált al szenvedünk, 
nézetem szerint, sokkal meghaladja azt az össze
get, mit kamat fejében fizetünk: mert ha csak 
300 millióra veszszük is kereskedelmünk évi ösz-
szegét, a 20 százalék nem csak 30, hanem 60 

14* 
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millió kárt okoz, és igy a quota tulajdonkép nem 
30, hanem 90 milliót tesz. 

A kereskedelmi és vámszerződés szintoly 
módon vau megkötve, a mely a mi hátrányunkra 
és az osztrák tartományok javára szolgál. Sok 
tekintetben ugy vannak megadóztatva bizonyos 
czikkek nálunk, hogy az osztrák tartományok
ban levő iparosok a mi iparosainkkal, a mi gyáro
sainkkal a versenyt kiállhatják. En ezt igazság
talannak tartom. Ha az osztrák tartományokban 
levő iparos nem képes oly olcsó áron kiállitani 
valamely czikket, p. a czukrot, ennek természe
tes következménye nem az, hogy mi cziikor-
gyárosainkat megadóztassuk ugy, hogy az vele 
a versenyt kiállhassa; hanem természetes követ
kezménye az, hogy akkor azon osztrák gyáros 
foglalkozzék más valamivel és vegye a czukrot 
ott, a hol azt legolcsóbban kaphatja. Ha e rész
ben legalább viszonosság volna, azt mondanám, 
hogy ez közgazdasági szempontból legalább igaz
ságos, mert viszonos lenne, de kérdem, vajon a 
brünni posztógyáros ugy van-e megadóztatva, 
hogy vele a magyar posztógyáros a concurren-
tiát kiállhassa1? De arra senki nem gondolt,hogy 
a magyar posztógyárosból mi lesz, mig arra 
nagy gond fordíttatott, megélhet-e az osztrák 
szesz-, czukor- és posztógyáros? hogy mennyit 
nyerhessen a szeszből, sóból, dohányból a ma
gyar birodalomban. 

Ezen kérdések tehát, uraim, nem levén a 
méltányosság és igazság szempontjából megoldva, 
soha nem képezhetnek oly alapot, mely alap a 
nemzet megnyugtatását fogja maga után vonni. 

En azt hiszem, t. ház, hogy ezen kérdések 
megoldási alapjáuL szolgálhatna azon eszme, me-
lyet én itt megpendítettem, hogy t. i. Magyar-
országnak legyen egy külön külügyminisztere; 
és', a mint ez igen természetes, hogy Magyar
országnak legyen saját hadserege is: ezt már 
maga a védképesség is megkívánja, mert kétsé
get nem szenved, hogy a véderőt csak nemzeti 
hadsereggel lehet azon fokra emelni, mely meg
kívántatik ahhoz, hogy minden körülménynek 
megfelelhessen. Ezen kérdésnek ily módon megol
dása, azt hiszem, megelégedést és nyugalmat 
fogna az országba hozni. 

A mi már most a trónbeszéd további ré
szeit illeti: nem fogom azok taglalásával a t. 
házat hosszasan feltartóztatni; (Helyeslés) de 
mindenesetre kívánok néhány megjegyzést tenni 
azokra, mik benne vannak, és azokra, mik nin
csenek benne. 

Első tekintetre mint a legfontosabb kérdés, 
mindjárt feltűnik az, hogy, — mint válaszfel-
irati javaslatunkban előterjesztjük, — ezen or
szággyűlés még mindeddig csonka, még kiegé
szítve nincs, mert az 1848, 5. t. czikknél fogva 

a határőrvidéket megillető képviselők közöttünk 
jelen nincsenek. Ezt, kérem, tagadni nem lehet; 
hogy ez való, az tökéletesen áll; és mert áll, 
állnia kell annak is, hogy ezen országgyűlés 
csonka, ámbár ezt Pulszky képviselő ur elfo
gadni nem akarja. Ez tény, és ezt tagadásba 
venni, nézetem szerint, nem lehet. 

Ezzel összeköttetésben vau igen természete
sen az ország területi épsége is. Hogy Magyar
országnak és a magyar koronához tartozó Horvát-
és Szlavón országoknak nevezetes részét képező 
terület még mindig a magyar kormánynak ha
tóságán kivül legyen: az, nézetem szerint, sem 
az ország integritásával, sem a koronázási eskü 
és hitlevéllel meg nem egyeztethető. Azt mond
ják, nehézségekkel jár ennek visszaállítása. Hiszen 
végre minden dolog kisebb vagy nagyobb nehéz
ségekkel jár; de már most a harmadik eszten
dőben vagyunk; két esztendeje elmúlt, mióta az 
alkotmány visszaállíttatott. Vajon történt-e csak 
egy lépés is azon irányban, hogy ezen nevezetes 
része az országnak Magyarországhoz visszaesatol-
tassék? 

így vagyunk Fiúméra nézve is. Hiszen Fiume 
kétségtelenül Magyarországhoz tartozik. 0 nem
csak elismeri azt, hogy hozzánk tartozik, de 
minden áron visszacsatoltatni kíván Magyaror
szághoz. Ki szakította el Magyarországtól? A 
Bach-rendszer, azon rendszer szakította el, mely 
rendszer elszakította a Vojvodinát , kiczirkal-
mazta a külön-külön kerületeket az országban. 
De ezen rendszer megszűnt: ezen rendszert mi 
törvénytelennek, sőt maga a felség is törvény
telennek nyilvánitá, elfogadta a törvényes alapot, 
és az ország integritásának visszaállítását kir. 
hitlevéllel íogadta. Ennek teljesítése tehát mul-
hatlan kötelesség. A mi azt illeti, hogy a Bach 
rendszer alapján valamely más, különösen pedig 
Horvát- és Szlavonországok is igényt tartanak 
Fiumére: hiszen kérem, igényt tartani szabad; 
hanem azt, hogy ez jogos és igazságos igény, be 
is kell bizonyítani, mielőtt azt figyelembe venni 
lehetne. 

Nem lehet mellőznöm Dalmátiának vissza-
csatoltatását sem; de miután ezen terület az 
utolsó időben tettleg nem tartozott Magyaror
szághoz, elhiszem és elismerem azt, hogy ennek 
visszacsatolásánál már merülhetnek fel oly nehéz
ségek, melyek a századokon át tartott elszakadás 
viszonyaiból nőtték ki magukat. Erre nézve te
hát elhiszem, hogy hosszabb idő, bővebb meg
fontolás kell, ámbár végleg mégis a magyar 
koronához kell tartoznia. 

De nem hagyhatjuk említés nélkül azt, 
hogy egy másik igen nevezetes része Magyaror
szágnak, t. i. Erdélyország, vagyis Magyarország
nak a Királyhágón túli része, mely törvényileg 
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is vissza van csatolva Magyarországhoz, és tettleg 
is sem mimás akadály nem létezik, mint az, hogy, ugy 
látszik a minisztérium kényelmesebbnek tartja kivé
teles törvényekkel, kivételes módon kormányozni 
ezen nagy országrészt. Mert, hogy Erdély tettleges 
és tényleges visszacsatolását két év óta nem le
hetett volna eszközölni, azt egyátalában nem 
látom át. Ezen ideiglenes, ezen nem rendes, nem 
alkotmányos, hanem provisorius állapotnak kö
vetkezése azután az is, hogy a képviselő válasz
tások nem a törvény szerint, annál kevésbbé ma
gyar törvény szerint, hanem miniszteri utasitás 
szerint történtek, mely utasítások sok tekintet
ben a törvénytől eltérnek (Nem áll'! jobb felől); 
azért mondjuk mi, hogy alig tekinthetjük az er
délyi képviselők választását az ottani nép valódi 
akarata kifejezésének. (Elénk ellenmondás jobb felől.) 
Eshogy mi nagy fontossággal bir ez a mostani or
szággyűlésen, kitetszik abból, hogy ha tekintetbe 
veszszük azt, hogy a kormán ynak,hogy a jobb oldal
nak körülbelül oly számú többsége van, mint a 
mennyi képviselőt Erdély küldött. Erdély rendes 
alkotmányos állapotba való visszahelyezése te
hát, ugy hiszem, helyes kívánat, melyet a trón
beszédre adandó válaszban az országgyűlés kife
jezzen. 

Á határőrvidékre, Dalmátországra, és Fiúméra 
nézve a mulasztás, mely a trónbeszédből kitű
nik, annál inkább kirí, hogy maga a kizáróla
gosan a többségből választott bizottság Is fel
vette a maga válaszfeliratába azon kivánatot, 
hogy azok visszacsatoltassanak. Annál nagyobb 
pedig a mulasztás a kormány részéről, hogy a 
trőnbeszédben ez iránt semmi említés nem tör
tént. 

Ezek után a trónbeszéd áttér a reformok 
kérdésére és ezen áttérést egy különös passus-
sal külön szakaszszal eszközli, a mely körülbelül 
a kormánynak íntentióit a modorra és elvekre 
nézve magában foglalja, mely kifejezi azon elve
ket, melyek szerint a reformokat keresztül akarja 
vinni. Itt t. i. az mondatik — kihagyva a szük
ségtelen incisumokat — : szakitva a múlt hagyo
mányaival, átalakítani az ország intézményeit az 
uj viszonyok szükségeihez képest. Ugyan ezen 
eszme van kiemelve ismét a trónbeszéd végén 
egy hosszú paragraphusban; ott ismét az monda
tik : feledni a multak hagyományait, mindazt a mi 
tarthatlanná vált, és egyúttal megalkotni az uj 
eszméknek megfelelő intézményeket. Igen, de ha 
tekintetbe veszszük a kormány eljárását, intézke
déseit az országban, ugyan mit jelentsen ezen 
passus, mely a trőnbeszéd végén és elején oly 
nagyon kiemeltetik? Nézetem szerint azt jelenti, 
hogy be akarják hozni a centralisatiot, a bureau-
cratiát, a miniszteri omnipotentiát, (Elénk ellen
mondás jobb felől) és ezekből akarnak azután 

oly alkotmányt alkotni, mely sem a nemzet jel
lemével, sem szokásaival, sem történeti hagyo
mányaival meg nem egyezvén, össze fog dűlni 
mint egy kártyaház a válság első pillanatában. 
Vigasztalásunkra az mondatik a trőnbeszédben, 
hogy kormányunk nem fog késni ez irányban 
felhívni önök munkásságát. Hanem én remény
lem, hogy a t. ház igen is k^sni fog munkássá
gával hozzájárulni ily intézmény létrehozásához. 
(Elénk mozgás a jobb oldalon.) 

Azután a trónbeszéd áttér a birdságok ren
dezésére. Az átalános elvek, melyek a bírósá
gokra nézve itt elmondatnak, nézetem szerint he
lyesek, mert senki sem akarhat mást, mint a bí
rónak valóságos függetlenségét, mint a bírónak 
részrehajlatlanságát, mint a bírónak képességét 
biztosítani. Itt, nézetem szerint, a kivitelben, a mi 
módon magyarázatban van a fő súly. Erre 
nézve pedig majd a kinevezések fogják megmu
tatni, majd ki fogja mutatni maga az élet, hogy 
miként kívánja a miniszter tettleg, gyakorlatilag 
alkalmazni az itt kimondott elveket. Megvallom, 
ha tekintem az nj szervezet megkezdését, és te
kintetbe veszem magát a legislegelső kinevezést, 
egy magas bírói hivatalra, megvallom, nem sok 
bizalommal viseltetem a gyakorlati kiyitel iránt. 

A mi az első bíróságokra nézve mondatik, 
miután mi azt hiszszük, hogy ezek a helyhatósá
gok rendezésével lesznek összekötendők, e rész
ben itt további fejtegetésre, nézetem szerint, szük
ség nincs, hanem a büntető törvényjavaslatra, 
melyet a trónbeszéd ígér a minisztérium által elő-
terjesztendőnek, arra nézve igenis szerettem 
volna, ha azon fő elvek, melyekből a büntető 
törvénykönyvnél ki akar indulni az igazságügy
miniszter, már itt magában a trónbeszédben je
löltettek volna ki. Én azt kívántam volna, hogy 
kijelöltetett volna legalább azon elv, hogy a 
büntető törvény az esküdtszéki eljárásra lesz 
alapítva. Én ugy tudom, hogy az l84:3-ki or
szággyűlés egy igen nevezetes munkálatot készí
te t t a büntető törvényt illetőleg. En azt hittem 
volna, hogy bármikor, bármely időben alakuljon 
is egy felelős magyar minisztérium, egy szabad
elvű elvekkel bíró alkotmányos kormány, annak 
első dolga lesz ezen munkálatot elővenni, és ha 
abban valamely hiányt talál, a mennyiben már 
most a korszellem egy negyed századdal előbbre 
haladt, hogy azokat az előhaladt kor igényeihez 
képest pótolni fogja. E helyett mi történik1? E 
munkálat napfényre nem hozatik, a munkálat
ról szó sincs, hanem a mennyiben a sajtótörvények
ben látjuk, hogy a hozzávaló alkalmazkodás a 
48-ki törvényekben igen is meghagyatik, mi tör
ténik % Az, hogy az esküdtszékek oly módon ren
deztettek, hogy az esküdtszék Magyarországban 
épen egyetlen egy százalékra reducáltatik. A 
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mostani igazságügyérnek, az esküdtszékekre nézve, 
azon liberális felfogása van, hogy egy százaléka 
azon kiterjedésnek elég, a melylyel az ország birt 
a 48-ki alkotmány alapján ; tehát több mint 20 
évvel ezelőtt ; akkor Magyarországban volt ke
rekszámban 200000 esküdt összeírva, most pedig 
van 2000. 

A törvényhatóságok rendezésének kérdésébe 
nem akarok hosszasan bocsátkozni, hiszen ez ma
gában igen fontos kérdés; hanem arra kérem a 
t . házat, méltóztassanak figyelni arra, hogy a 
törvényhatóságok önkormányzata ugy miként az 
a múlt korban létezett, s miként az a 48-ki 
törvényben megerősíttetett, de egyszersmind meg
tisztítva a visszaélésektől tartassák meg az al
kotmányban. Mert ha a törvényhatóságok eltö
röltetnek, hogyha a megyei és városi helyható
sági intézmények megfosztatnak azon attribútu
moktól, melyek Magyarország alkotmányának 
alapját képezik, akkor bele fogtunk lépni azon 
experimentumok seriesébe, melyben benne van 
Franeziaország, midőn szakítva a uraltak hagyo
mányaival tabula rasa-t csinált és szép alkot
mányt irt a papírra theoriában, de mely sem a 
nemzet szellemével, sem szokásaival s történelmével 
össze nem fér és tettleg tartósan fen nem áll
hat. (Helyeslés a hal oldalon.) 

Hivatkozás történik továbbá a trónbeszéd
ben a választási törvény átvizsgálására. Eléggé 
kifejeztük már nézeteinket erre nézve magában 
a válaszfeliratban, nem akarom most e kérdést 
hosszasan tárgyalni. Valószínűleg e kérdésnek a 
t. ház elé kell kerülni, más alkalommal, most 
csak annyit mondok, hogy én törvénytelennek 
tartom a kormánynak mindazon beavatkozását, 
mely a választások összeírására, a választások 
intézésére kiküldött központi választmányok bár
minemű ügyekbeni beavatkozására törekszik. 
Azt mondják, hogy az 1848. évi 5-ik tcz. 46. §. 
feljogosítja a minisztert arra, mert „a jelen törvény 
rendeleteinek" az illetők általi teljesítésére a mi
nisztérium felhivatik, és e végre megkívántató 
utasításokat és rendeleteket az illető központi 
választmányokhoz intézi. Ezen felügyelés! jogát a 
miniszternek nem tartom többre terjeszkedhetőnek, 
mint csupán arra, hogy a törvényhatóságokat 
bizonyos egyforma eljárásra, a szükséges határ
időknek, napoknak, a mint itt a törvónyczikkben 
kijelöltetnek, megtartására utasítsa. Magára az 
összeírásra, vagy bármi más teendőkre nézve a 
törvény a minisztériumnak semmi befolyást nem 
enged. 

Maga az utána következő 47. §. azt mondja : 
„azon választások iránt, melyeknek törvényessége 
bármely tekintetből kérdésbe vétetnék, a képvi
selő tábla intézkedik" ezen törvényt oly módon a 
mint én mondtam, értelmezte az országgyűlés. 

Midőn valamely törvény nem egészen világos, 
annak kötelező magyarázatát az országgyűlés 
adja. A múlt országgyűlés alatt 1865-ben a ve-
rificatiók alkalmával felmerült egy eset, a hol az 
akkor létezett kormánynak főispán utján beavat
kozása hozatott szóba, és ezen alkalomból ez áll 
a VIII. ülés jegyzőkönyvében: „ugyanezen alka
lommal felmerült viták folytán jegyzőkönyvileg 
kifejeztetni határoztatott, miszerint a 48-iki válasz
tási törvény a képviselőválasztást minden, ugy 
megvei, mint más kormányhatóság befolyásától 
függetlenné tevén , a választások folyamába a 
megyei tisztviselőknek és kormányhatóságoknak, 
a bűnvádi eseteket kivéve, semminemű, beavat
kozási joga nincs. 

I v á n k a Z s i g m o n d : Mit tett Pest megye ? 
S i m o n y i E r n ő : A választások körül 

előforduló panaszok megvizsgálása és elinte'zése, 
a törvény világos értelme szerint, a választás előtt 
a központi bizottmány, a választás után pedig a 
képviselőház kizárólagos hatásköréhez tartozik, 
í g y magyarázta a múlt országgyűlés az 1848-iki 
választási törvényt és ezen az országgyű
lés által adott magyarázat kötelezi a minisz
tériumot és kötelezi ezen törvényhozást is addig, 
mig ez iránt a törvényhozás törvény utján más
kép nem intézkedik. Azon beavatkozásokat tehát, 
midőn a kormány biztosokat vagy királyi bizto
sokat küldött a törvényhatóságokhoz, kik feltett 
kalpagokkal bejárták a megyék és városok ter
meit és a választási listákat kiigazgatták, azok
ból kitömitek, azokba beírattak választókat, ezt 
törvényes eljárásnak tekinteni nem lehet. Tudjuk 
mindnyájan, hiszen köztudomású dolog, hogy 
Temesvár városában a királyi biztos — ki melléke
sen legyen mondva, a miniszteri és udvari eti-
quettenek nem épen különös figyelembe vételével 
miniszteri rendelet által neveztetett ki — mert én 
részemről ugy tudom, hogy királyi biztost csak 
maga a király nevezhet ki, mert a maga sze
mélyét csak maga helyettesitheti, és hogy a mi
niszter a királyt helyettesíthesse, azt itt hallottam 
és tanultam először — ezen királyi biztos magát a 
város által megválasztott központi bizottmányt 
oszlatta szét és mást választatott; hogy miképen 
járt el azután ezen második választmány, az alig 
ha nem más alkalommal fog itten bővebben meg
vitattatok Csak annyit emlitek még, hogy miután 
először összeültek és a baloldali képviselőjelölt 
választói közői 600-at kitöröltek volna, akkor 
újra tanácskoztak, hogy vajon már most kijön-e 
a kalkulus és miután azt látták, hogy még így 
sem jön ki, kitörőitek még 200-at {Derültség) és 
még akkor is igen nagy kétségben voltak az ered
mény felett. Es mi történt ? katonák között ad
ták ki a választási czédulákat. Nem a választásnál 
voltak katonák, hanem a választási czédulák kia-
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dásánál és aki az általok kijelölt határidőig a vá
lasztási czédulát el nem vitte, attól megtagadták. 
Ázt mondják, hogy 100 és egynéhány választó 
czédula ki nem vétetvén, lepecsételtetett, és ily 
módon 100 és egynehány választo't lepecsételtek, 
(Derültség) kiknek másnap nem lehetett szavaz-
niok. Ily módon nyerte meg a jobb oldal egy 
vitéz tábornok támogatását és egy szavazatot. 

A mi a felső házra nézve mondatik a trón
beszédben, arra nézve én megvallom, hogy azon 
előzmény után, hogy a 48-iki törvények az or
szág törvényhozását a korábbi rendi képviselet 
helyett, a népképviselet alapjára fektették, én 
azon természetes következtetést vonnám, hogy 
most már a felső házat is képviseleti alapra 
kell fektetni. Hogy mi módon lenne ez eszköz-
lendő, ez talán a jelen alkalomra nem tartozik. 

Azután következik a trónbeszédben a sajtó
törvény. {Halljuk! Halljuk!) A sajtótörvényről 
az mondatik, hogy két nagy biztositéka van: 
az első az esküdtszék; a másik pedig az előle
ges censura eltörlése. En ebből ismét azt hittem, 
hogy azt fogom látni, hogy a másik szakaszban 
az mondatik, hogy a még fen álló hátrányoktól, 
minő a cautio, e's az adózásoktól, minő a bélyeg, 
a sajtó megmentetik. (Helyeslés a bal oldalon.) 
De ellenkezőleg itt egy nagyon is homályos in
tés van arra nézve, hogy ezen sajtótörvénynek 
még bizonyos hiányai vannak, melyek túlságos 
szabadságot engednek az Íróknak. Hogy a sajtó
törvények hiányosak, és hogy a sajtótörvények
nek végrehajtása, azoknak az illető hatóságok ál
tal eddig tapasztalt kezelése igen is hiányos, ezt 
sajnosán tapasztaltuk, számosan tapasztaltuk; 
nem volna szükség hivatkoznom egyébre annak 
indokolásául, hogy ezen törvények átvizsgálása 
igen szükséges, csak arra, hogy nem régen egy 
tiszta lelkű hazafi, Böszörményi László, ezen, saj
tótörvényeknek és ezek helytelen végrehajtásá
nak, és a kormány helytelen felfogásának áldo
zatává lett. (Ellenmondások: Nem áll ! Nem 
igaz !)f 

Én, t. ház, azon nézetben vagyok, hogy a 
sajtó, a gyülekezési ós egyesülhetési jogok, sem
mi más korlát alá nem tartoznak, mint a köz
törvény korlátai alá. (Helyeslés.) A köztörvé
nyeknek felelős az iró ngy, mint a szónok, és a 
köztörvények oltalma alatt. áll. 

Ezen egyéni szabadsággal összeköttetésben 
én azt hittem volna, hogy a hozzá igen sok te
kintetben hasonló vallásszabadságra vonatkozó
lag szintén lesz a trónbeszédben egy pár szó. 
De ugy' látszik, a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter ur érezte, hogy maga az ő léte és mi
nisztériuma felesleges. Csakugyan a vallássza
badság korszakában vallásügyi minisztériumra 
nincs szükség. És a miniszter ur vagy ennek, 
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vagy annak érzetében, hogy ugy sem az ő mi
nisztériuma intézkedik a vallási dolgokban, ha
nem intézkednek tán Esztergomban vagy másutt, 
(Derültség, ellenmondás) nem látta szükségesnek 
a írónbeszédben erről említést tenni. (Helyeslés.) 

E helyett azonban az egyéni szabadság és 
a nevelési ügy közé nem tudom, mi módon és 
micsoda logikai rend szerint, földmivelési, vagy 
az igazságügyi miniszter ur részéről, mondom, 
az egyéni szahadság és a népnevelési ügy közé 
a szőlődézsmáról szóló pont jutott be. (Derültség.) 

A mi azonban ama passnst illeti, melyben 
a feudális viszonyok maradványainak eltörlését 
kívánja a kormány, azt igenis mi is kívánjak és 
e részben, ugy hiszszük, köztünk nagy eltérés 
nem lesz, ha csak modorban és a kivitel
ben nem. 

A mi a nevelésre nézve itt mondatik, azt 
én szintén egészen kielégítőnek nem találom: 
mert egyoldalú és kevés az, a mi e tekintetben 
igértetik. A népnevelést pedig én gyökeresen 
kivánom átváltoztatni és behozni, ugy, hogy illő 
idő lefolyásával Magyarországban irni és olvasni 
nem tudó ember ne létezzék. 

Az mondatik továbbá, hogyaz 1867. 16. t. ez. 
értelmében kötött némely nemzetközi szerződések 
jóváhagyás végett fognak a képviselőház alkot
mányos tárgyalása alá bocsáttatni. Reménylem, 
hogy ezen szerződésekben több gond fog fordít
tatni a magyar ipar és magyar kereskedelem 
érdekeire, mint a mennyi fordíttatott a porosz 
kereskedelmi szerződésben, mely a múlt eszten
dőben az országgyűlés tárgyalása alá terjesztetett 
akkor, midőn az már három nap múlva volt 
életbe léptetendő és midőn a ratificatio már 6 
héttel előbb megtörtént. Remélem, ezen uj szer
ződéseknél a magyar ipar és kereskedelem ér
dekei a magyar kereskedelmi miniszter által kép
viselve voltak, és hogy azok kellő figyelembe 
vétettek. 

Ezután a trónbeszédben említés tétetik vasutak-
ról, vasutak építéséről, s ezekre nézve már hiány 
nincs. Itt már bőségben vannak Ígéretek, ez 
mondatván : törvényjavaslatok várnak önök 
elintézésére, több rendbeli vasútvonal engedmé
nyezése tárgyában. Mi is szükségesnek tartjuk a 
vasutakat, s szükségesnek tartjuk a közlekedési 
eszközöknek tökéletesítését, s ha kell azt nagyobb 
áldozatokkal is létesítendőnek is véljük ; hanem 
szükszégesnek taríjuk ugy, hogy a vasutak or
szágos szempontból és nem helyi vagy magán 
érdek szempontjából építtessenek. (Helyeslés a bal
oldalon. Felkiáltások jobbfelől: Mi is!) Nincs 
mostan annak ideje, hogy hosszan belemenjek ezen 
kérdések taglalásába (Helyeslés) ; a maga idején 
és helyén ki fogjuk fejezni azon nézetünket, 
melyet válaszfelirati javaslatunkban megpendítet-
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tünk, hogy t. i. a szükséges beruházásokat ka-
matlan kölcsön utján kívánjuk létesíteni. Ezen 
kamatlan kölcsön említése a házban derültséget 
idézett elő a múltkor. {Ralijuk!) Erre csak azt 
mondhatom, hogy az 1848-iki minisztérium a 
miniszteri tanácsban ezen eszmét elfogadta, s mi
után az már egyszer el volt fogadva, nem látom 
át, és nem is hallottam eddig érveket az iránt, 
hogy miért ne lehetne azt most is fölkarolni? 
{Fölkiáltások: Szívesen; de ki nem vihető!) 

Ezután jön egy szakasz, melyet pénzügy
miniszter ur tett a trónbeszédbe, s melyben az 
mondatik, hogy: „önök alkotmányos tárgyalása 
szabályszerüleg ki fog terjedni az állam költség
vetésre is." Ez az „is" itten klassikus. {Derült
ség.) Hogy az államköltségvetésre igen is kellő 
gondot fogunk forditani annak idejében, terme'-
szetes; hanem megvallom, amint ezt válaszfelira
tunkban is szükségesnek láttuk kijelenteni, hogy 
már egyszer idejét látjuk annak, hogy nem csak 
a sok pénznek megszavaztaiásáról legyen szó, 
hanem már egyszer ezen pénznek hová fordítá
sáról való számadás is mutattassák be a képvi
selőháznak. {Helyeslés.) En azt tapasztaltam, hogy 
más államokban a bevételek és kiadások rende
sen minden év végével előfordulnak a parla
mentben ; nálunk azonban már két költségvetést 
megszavaztatott és most a 3-dik igértetik meg
szavazás alá bocsáttatni; de számadásról még ed
dig szó nem volt. En tehát kívánnám, hogy az 
ebbeli számadás mielőbb az országgyűlés elé ter
jesztessék, valamint a költségvetés i s : hogy az
tán ne legyünk kénytelenek ugy tenni, mint a 
múlt országgyűlésen kénytelenek voltunk, hogy az 
1868-i költségvetést en bloc elfogadta a tiszteit 
ház, az 1869-kin pedig körülbelül 3/4 óra alatt 
keresztül ment. A költségvetés és számadások 
megvizsgálása a képviselőház legkiválóbb köteles
ségei közé tartozik. Azért én reménylem, hogy 
e részben a miniszter ur panaszra okot nem fog 
szolgáltatni, hanem hová hamarább a lehető leg
tökéletesebb költségvetést fogja a ház elé terjesz
teni. 

I t t ismét egy mulasztást látok a trónbeszéd
ben. Midőn az ország költségeiről van szó, azt 
hittem, hogy itt egy más kérdést is lehetne meg-
emliteni. Mikor ugyanis azt mondjuk, hogy mi a 
múlt kornak feudális maradványait el akar
ván törölni, kárpótlást akarunk azokért adni, és 
midőn a törvénytelen kormánynak tett szolgála
tok fejében is nyugdijakat fizetünk, mikor a min
ket jogilag nem kötelező osztrák államadósság 
fizetésére bennünket igen nyomasztóan sujtoló 
összegeket elvállalunk, akkor saját hazánkfiai irá
nyában sem mulasztjuk el megtenni azon köte
lességet, mely a nemzeti becsület vódpajzsa alatt 
fogadtatott meg. {Helyeslés a bal oldalon.) En ugy 
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hiszem, hogy, a kormány e részben nem is ter
jeszt törvényjavaslatot a ház elé; de ha oly tör
vényjavaslat előterjesztetik a háznak bármely füg
getlen tagja által és ennek kiviteli módja gya
korlatilag is lehetségesnek bebizonyitattik, senki 
sem lesz e ház tagjai közöl, ki a nemzeti be
csületszó beváltását ellenezni fogja. 

Ezután van egy szakasz, melylyel, ugy lát
szik; nagy baja lehetett Horvát- és Slavonorszá-
gok miniszterének. Ugy látszik, az mondatott 
neki, hogy már helyén volna, hogy ő is járuljon 
egy szakaszszal a trónbeszédhez, de nehéz volt 
kitalálni, hogy hát mit mondjon. (Derültség.) 
Kifejezi tehát reményét, hogy mi horvát és sla-
vontestvéreinkkel jó egyetértésben fogunk maradni. 
En is hiszem, hogy mi nekik és ők nekünk nem 
fognak okot szolgáltatni arra, hogy máskép, mint 
legjobb viszonyban éljünk egymással az ország
gyűlésen. 

Ezek körülbelül kimerítik a trónbeszédnek 
a reformokra vonatkozó részét. 

Még csak néhány szóval akarom megérinteni 
azon passust, mely itt a külviszonyokra vonatko
zik: „A külállamok irányában fenálló barátságos 
viszonyaink biztos kilátást engednek az iránt, 
hogy a bérreformokra szükséges béke és nyuga
lom nem fog megzavartatni." Megvallom, jobban 
szerettem voma, ha a külügyekre vonatkozó ezen 
passus, mely szerint ő felsége békében van a 
külállamokkal. mint önálló szakasz lett volna 
befoglalva a trónbeszédbe s ne csak indokául 
hozatott volna fel annak, hogy hiszen nem fo
gunk megzavartatni a reformkérdések megoldásá
ban, mert béke van. Ebben, ugy hiszem, igen 
nagy külömbség van; mert egyik azt fogta volna 
bizonyítani, hogy igenis mi elismerjük, hogy a 
magyar országgyűlésnek joga van a külügyekhez 
hozzászólani, másik pedig azt mondja, hogy béke 
lesz, tehát a reformokban nem fog benneteket 
senki háborítani. En igenis azt hiszem, hogy joga 
van és a parlament természetéből foly, hogy joga 
legyen a külügyekhez az országgyűlésnek hozzá
szólani, annak az országgyűlésnek, mely 14—15 
millió népet képvisel, igen is joga sőt kötelessége 
van felügyelni a r ra : miként vezettetik a kormány 
által a külállamok iránti politika? Es e részben, 
megvallom, sokkal több felvilágosítást kívántam 
volna, még azon minisztertől is, ki a magyar or
szággyűlésnek nem felelős, s kinek lételót én or
szágunk függetlenségével és állami önállóságával el
lenkezőnek tekintem. Kívántam volna, hogy bővebb 
felvilágosítást adjon azon országgyűléseknek, a 
melyeknek ha felelősséggel nem is, de felvilágosítás
sal mindenesetre tartozik. A külügyministerium 
által a múlt országgyűlés végével akkor nyújta
tot t be ezen a külügyeket felvilágosító tudósí
tás, hogy ahhoz már hozzá szólani egyátalában 
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nem lehetett, Az mondatott ugyan akkoron a. 
delegatioknak volt elnöke s a t. ház mostani el
nöke által, hogy ezen kérdés a delegátiok elé 
tartozik. Ezt én részemről egyátalában soha el 
nem ismertem, el nem ismerem és a jövőre sem 
fogom elismerni. Én azt mondom, a magyar or
szággyűlésnek hozzászólni joga van a külügyek 
menetére nézve és joga van tudósíttatni a kor
mány által arról, hogy mi történik a kül politika 
terén. {Helyeslés.) 

Ha tekintetbe veszszükazon „piros könyvet," 
mely elénk terjesztetett, azt találjuk, hogy bi
zony az csak azért terjesztetett be, hogy mégis 
valami legyen. (Derültség.) Ama könyvnek ele
jén van a bevezetés, melyben tett állitások tá
mogatására némely okmányok bemutattatnak a 
háznak. Megjegyzem azomban, hogy az ezen be
vezetésben kifejtett állításokkal az azokat támo
gató okmányok mindenkor meg nem egyeznek. 
Az mondatott p. o., hogy minden alkalommal, a 
hol csak a kormány befolyását gyakorolta a béke 
érdekében, az e tekintetben fölmerült nehézségek 
kiegyenlítésére gyakorolta befolyását, és ennek 
bizonyítására van ott négy okmány, melyek else
jében Beust miniszter gr. Kálnoky urat London
ban oda utasítja, hogy serkentse az angol kor
mányt, miszerint keleten erélyesebb politikát 
kövessen a czélból, hogy az által a poroszt 
kényszerítse az osztrák keleti politikához csatla
kozni. Én megvallom, ezen túlságos buzgalmat 
békés eljárásnak részemről nem tartom, és nem 
találom azt, hogy ez legyen íőokmány annak in
dokolására, hogy a kormány mindenek felett a 
béke érdekében működik. (Helyeslés bal felől.) 
A második főokmány, mely állítólag a béke mel
lett bizonyít, azon magyarázat, melyet ismét 
Beust külügyér Ausztriának az európai országok
nál levő képviselőihöz intéz, és melyben azt ma
gyarázza, hogy nem ugy kell érteni a bécsi 
reiehsráth comitéjében tett nyilatkozatát, amint 
ő azt ott mondta, mert akkor csakugyan hábo
rús színezete volna a dolognak, hanem békés 
szellemben kell érteni. Ezt magyarázza ott a 
követeknek es felhívja őket, hogy az illető udva
rokkal hitessék el, miszerint a bécsi reiehsráth 
comitéjében részéről tett nyilatkozata csak azért 
történt, hogy azt rá bírja a kívánt rendkívüli 
nagy hadsereg megszavazására, és ezen levélben 
azon különös érv is találtatik, hogy ő, t. i. Beust 
miniszter, azt találta legfőbb érvnek az osztrák. 
országgyűlés rábírására, szavazná meg a 800,000 
katonát, minthogy Magyarország ezt már elfo
gadta. Megvallom, ezen négy levél közöl egyet
len egyet sem találok, mely azon tételt bizonyí
taná, hogy a kormány törekvése a béke fentar-
tására volt irányozva. így mondja továbbá, hogy 
a kormány képviselőinek jelentéséből az látszik 
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ki, hogy Németországban s, Európa más államai
ban is a Habsburgi uralkodó ház alá tartozó 
államok alkotmányos fejlődése iránt sok r-okon-
"szenv mutatkozik, s ezen rokonszenv bebizonyí
tására, közöltetik itt öt levél, melyeknek ketteje 
magától a külgyminisztertöl származik, ketteje 
pedig Münchenből az ottani követ gf.Trautmansdorff-
tól van intézve. Londonból is van egy levél, mely 
röviden érinti, hogy lord Stanley ugy nyilatko
zik, hogy ha itt az átalakulás liberális elvekre 
lesz alapítva, akkor ő azt hiszi, hogy ennek tar
tós maradandó sikere lesz. A másik két levél, 
mely Münchenből érkezett, azt mondja, hogy ott 
a közvélemény a hírlapokban is, de különben is 
a nyilvános helyeken sok rokonszenvet mutat az 
ausztriai és magyarországi viszonyok iránt. Ezen 
levélben az a nevezetes dolog is van, hogy az 
mondatik, hogy azon financzialis rendszabályok, a 
melyek a szelvények megadóztatását illetőleg a 
bécsi reiehsráth által hozattak, távolról sem 
gerjesztettek oly ellenszenvet a külföldöu, mint 
azt a fönálló hangulatból következtetni lehetett 
volna. T. ház! En azt hiszem, mikor arról van 
szó, hogy Európában rokonszenvvel viseltetnek-e 
valami iránt *? akkor nem Münchenből kell két 
levelet küldeni, hanem sokkal jobban szerettem 
volna látni: Parisból, Berlinből, Florenczből, Sz.-
Pétervárból leveleket ennek bebizonyítására. A 
mi pedig a szelvények megadóztatását illeti, igaz, 
hogy midőn hallották a külföldön, miszerint az 
állam hitelezői meg fognak adóztatni, de nem 
tudták, hogy mily mértékben: mindenki tele volt 
várakozással és feszültséggel. Mikor azonban azt 
hallották, hogy csak 20 százalékkal adóztatnak 
meg, azt mondták, hála Istennek, hogy nagyobb 
nem lett a megadóztatás! Ép ugy van ez, mint 
most, midőn az ország több részében azt mond
ják : a fagy ugyan elrontotta a gyümölcsöket, hála 
Istennek azonban, hogy a gabonát még megkí
mélte. (Felkiáltások: Bizony hát Istennek! Derült
ség.) Ezt valami nagy vívmánynak tekinteni né
zetem szerint nem lehet. 

ííem fogom a t. házat azzal fárasztani, 
hogy ezen egész okmányok tömkelegén keresztül 
menjek. (Helyeslés a jobb oldalon.) Mondhatom, 
magam átolvastam azokat, de bizony igen hiá
nyos tudósításnak találam azt arra nézve, a mit 
a külügyi politika állásának felvilágosítására 
szükségesnek láttam volna. Remélem a jövő pi
ros könyv, mely talán nem sokára ismét elénk 
fog terjesztetni, vagy legalább a delegatio utján 
néhány példányban hozzánk is kerül, kimerítőbb 
és bővebb tudósitásokat, s parlamenthez illőbb 
felvilágosítást fog adni, mint a milyeneket az 
utóbbi tartalmazott. 

A külpolitikát illetőleg szintén nem tartom 
szükségesnek bővebben szólani. Hiszen a válasz

tó 
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felirati javaslatban megérintettük a külviszo-
nyokra nézve íöelveinket, midőn kijelentettük, 
hogy sem a keleti, sem a nyugati kérdésbe avat
kozni nem akarunk. Ezen nem-avatkozási poli
tikát tartjuk hazánk érdekeivel egyezőnek. 

Miután ezen általam és elvbarátaim által 
előterjesztett válaszfelirati javaslat, nézetem sze
rint, kifejezi azt, a mi a nemzetben aggodalmat 
keltett ,• a közjogi viszonyokra nézve kifejezi azon 
óhajtást, hogy azok uj revisio alá vétessenek ; 
kifejezi a reform kérdésekre nézve is a főbb 
elveket, a melyek, ugy hiszem, a nemzet nagy 
többségének nézetével találkoznak; kifejezi a 
külügyi politikára nézve a béke, a „non inter-
ventio" politikáját; kivánja egyszersmind a fe
jedelemtől, hogy kormánya által a küludva-
roknál a lefegyverkezést minélelőbb eszközölje: 
ennélfogva azt hiszem, ha a tisztelt ház ezen vá
laszfelirati javaslatot elfogadja, a nemzet legna
gyobb részének óhajtásával fog találkozni, és 
annak óhajtását fogja a tróa előtt kifejezni. 
Bátor vagyok tehát azt a tisztelt háznak elfoga
dás végett ajánlani. (Zajos éljenzés a szélső bal 
ololdalon.) 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : Tisztelt ház! Az 
én válaszfelirati javaslatom világos mind kiindu
lási pontjára, mind pedig a politikai és nemze
tiségi elvekre nézve. 

Kiindulási pontom ugyanaz, mely mind a 
két ellenzéki párté is, de vég czélom valameny-
nyire más. Vég czélom nem csak a teljes alkotmá
nyos szabadság és ezt feltételező állami önállóság, 
hanem egyszersmind a nemzetek egyenjogúsága. 

A főszemrehányás az, hogy az általam em
iitett rendszer a monarchia, és különösen Ma
gyarország feloszlására vezet, és némelyek hozzá 
adják, hogy ez ezen rendszernek nem csak követ
kezménye, hanem szándokom is. Ha ezen felosz
lásból a szerb nemzetnek valami haszna volna, 
sőt ha nem mutatkoznék a veszély, hogy ugyan
azon feloszlató factorok más nemzetekkel együtt 
a szerb nemzetet is felemésztenék, akkor ennek a 
szemrehányásnak volna értelme; de igy nem 
egyéb, mint saját nagyravágyó, és más nemze
tekre veszélyes szándékok maskirozása. 

Az állami institutiók következményeit előre 
kimérni nem könnyű. Én nem hiszem, hogy az 
államjogi viszonyok oly módja, mely nemcsak a 
németeket és mag}rarokat, hanem a szlávoknak 
is annyi millióit és más nemzeteket kieléigitené, 
épen a monarchia, vagy Magyarország feloszlá
sára vezetne; de hogy a jelenlegi államjogi vi
szony a szláv nemzetek veszélyére vezet, az bi
zonyos, de utólag nem csak a szlávok veszé
lyére, hanem egyszersmind nagyobb mérték
ben a magyar nemzet, Magyarország és az al
kotmányos szabadság rovására is , hogyha a 

cseh hegylánczok valami más nagyhatalom ke
zébe jutnának, a Kárpátok is gyönge védfalai 
lennének a nagyhatalom tovább kiterjedése ellen 
és a Lajta és Vága , Sutla és Dráva, Tisza és 
Maros közt nem lenne különbség határképes
ségökre nézve és a jelenlegi kül és belpolitika 
oda vezet. 

Tisza és Pulszky képviselő urak ellene van
nak minden beavatkozásnak a lajtántuli ügyekbe. 
Tisza urnák igaza lehetne az ő államjogi szem
pontjából, habár ez esetben is a nemzetközi an-
nexiók nem nevezhetők beavatkozásnak a bel
ügyekbe, de Pulszky ur és, az országgyűlés több
sége azon államjogi ponton van, melyről ezen 
beavatkozás nemcsak hogy nem usurpatio, hanem 
jogos és alkotmányos. A kiegyezkedési törvény 
25-ik czikke igy szól. (1 elolvassa.) Ez ország
gyűlésnek tehát joga van felügyelni arra: vajon 
a kiegyezkedési alapfeltételek teljesittessenek-e 
vagy ne ? az ellenkező nézetüeknek pedig szabad 
a többség saját terrénumán megmutatni az ural
kodó rendszer hiányait, és ezen szempontból fen-
tartom magamnak e jogot, a lajtántuli ily álla
pot még további megtartás esetében, de különö
sen ha a lengyelek is oda hagynák a birodalmi 
tanácsot, a kiegyezkedési törvények suspenziójára 
vonatkozó indítványt előterjeszteni a 25-ik t. ez. 
értelmében. 

Megmaradok az én indítványom mellett^ 
mely, habár magam nyújtottam be, mégis a sza
badelvű szerb pártnak programmját magában 
foglalja. Longus est ordo jnvenum post me ve-
nientium idemque petentium. 

S z i r m a y F e r e n c z g r . : T. képviselő
ház ! Fentartván magamnak a bizottság által a 
ház asztalára letett felirati javaslatnak részletes 
megvitatásánál hozzá szólhatni — azt elvben 
magaménak vallom. 

Minekelőtte tovább mennék, szabadjon t, ház, 
a két utolsó évtizedben hazánkra sulyosodott és 
csak a néhány hónap előtt bevégzett ország
gyűlést megelőző fejedelmi intézkedések folytán 
a javulás pházisába lépő politikai viszontagságokat 
ugy rajtunk a különféle mesterkélő, kinos, né
peinket majd a végvonaglás görcseibe hozott sys-
temák eredménytelenségének taglalását mellőzni, 
és igy mólyen meghatott érzelmeimet a legfáj
dalmasabb benyomásoktól elforditva, osztatlan 
figyelemmel fordulni a jelenhez, lépni a nagy 
válsága és, úgy hiszem, kivált a szent korona te
rülete népeinek nagy fontos titkokat rejtő jövő 
elé lépni ; ezek elé, mondom, a szerénység vissza
tartó léptével igenis, de azon határozott irány
tartással, melynek az ingadozás oly ismeretlen 
tér, valamint méltán önök bírálatának kedvezőt
len megrovását érdemelném mindakkor, ha ezen 
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kimondandó és kifejtendő hitemnek bár valaha 
is hűtlenné válnék. 

Es a midőn, a mi a multat illeti, ily majd
nem kitérő alakban kezdeném meg szerény elő
adásomat, teszem ezt az óvatosság, mondhat
nám, bizonyos hazafiúi önzés ösztönéből: mert 
kilépvén oly térre , hol történtek helyreigazí
tásával foglalkoznám, a cselekvés ideje mögöt
tem — igénytelen személyemtől egészen elvon
tan — de a történteket nem változtatható holt 
szavakkal volnék csak is képes tán a helyeseb
bet bizonyíthatni; mert továbbá inkább óhajtható, 
sőt megnyugtatóbb egy még remélhető, mert 
munka és kitartástól feltételezett sikernek bár
mely csekély kiegészítő gondolatokat nyújtani, 
mintsem egy szerencsétlen és épen ennélfogva 
minden széles jó kedvben tett eritica irányában 
pánczélozott tökéletes balsors ellen kikelni, végre 
minden hazafiúi érdekemnél fogva nem állhat 
akaratunkban itészeti tehetségünket egy bizonyos 
határon túl fitogtatni, azon határvonalt, azon 
certi fines quos ultra citraque nequit consistere 
rectum, túlhaladni, hol az intés és jóindulat oly 
gyakran nevét veszti. 

A Lajta és Kárpátok közötti népek sok szá
zados történelmén átvonuló, szembeszökő és egy
szersmind jellemző feladatuk: általok el nem kö
vetett hibákat, rendeltetésök és befolyásuknál 
fogva, melyet a végzet Európa e részében elé
bük kitűzött, nem egyszer egyensúlyozni, és mi 
csoda, ha elégtételünket szellemi felsőbbséggel a 
helyzetben magábaa, nem pedig a politikai ey-
nismus indulatjával végtelen gáncsokban keressük. 

De különben is, mélyen t. ház, és eltekintve 
ezen nem kívánnám félreértést szülhető érveim
től, azt vélem, hogy a hol bevégzett mély beha
tása tényekkel, politikai létünket és egy monar
chiának nagy hatalmi állását más képben feltün
tető átmenettel találkozunk, melynek előnyeit 
részünkről félreismerni lehetetlen, hogy ott, mon
dom, felette nehéz, de tán felesleges is, mind
azon befolyó eszközök és tényezőknek véletlen, 
avagy pedig végzetszerű működésének búvárkodá
sába bocsátkozni, és hogy a czélszerüségről nem 
is szólván, annak elemezése egy tápszert nyújt 
csak a keserűség és izgatottság azon vegyületé
hez, melyből eredő érzelmek által, megvallom, 
csak akkor hagynám szívesen keblemet gyötreni, 
ha jutalomul sok történtnek megsemmisítése, 
sok nem történtnek életbe léptetése eszkö
zöltetnék. 

Es így a mi a multat illeti, csak is kíván
hatom és szivemből óhajtom, t. ház, hogy mind
azon szomorú tapasztalások, melyekben a gond
viselésnek elfordithatlan akarata részesített, ne 
szolgáljanak nekünk másra, mint az ország jö
vőjét, a vallás és nemzetiség külömbség nélkül 
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annak területét lakó népek szellemi és anyagi 
szükségeit biztosító fokozott törekvésre, a monar
chia egyetemes népeinek kültekintélyét előmoz
dítandó erélyes közmunkálatra és azon kölcsö
nös solidaritás megerősítésére, melytől függ, sze
rintem, a Lajtán túl és inneni népek alkotmá
nyos életének sorsa. 

T. ház! Minden ügy igényli, egyéni felfogá
som szerint, hogy két szempontból ítéltessék meg, 
de leginkább szól ez a publico-politieai és diplo-
maticus természetüeknél. Hol az egyoldalú meg-
birálás nem mellőztetik, ott az elv, melyért síkra 
szállunk, és annak érdeke szenved; nem fog pe
dig szenvedni, ha az összehasonlítás mind az em
beri ítélet egyik fő irányadója vállalt törekvésünk
nek szellemét a feltalálható, sőt felkeresendő eon-
trast jellemével szembe állitandja s igy az érin
tett, nézetünknek vallott ügy, nem egyedül a ro
konszenv és érdekünk vak cultusában megrög
zött egyoldalú fogalom, de morális létünket fen-, 
ébrentartó kizáró ellentét a körülmények által 
kedvezett s óhajtott eredménynek kikötőjébe, 
vagy ha épen nem is kedvező, de mindenesetre 
öntudatunkkal kibékítő; tehát mind két esetben, 
mind két oldal felé világos eredményben része
sülésünket tagadhatlanul előmozdítja. Van még 
szerintem, mélyen t. ház, egy más fő tényező, 
mely érintett szempontok elfoglalásánál, a hely
zet megbirálására nézve, előbbi szerény észrevé
telemmel karöltve, az eredmények gyakorlati sine 
qua non-ját képezi. Es ez a viszonyok ós lehe
tőségek hatalmának kényszerűsége, mely valamint 
az életfejlődésben, úgy a politikai Ítéletben is, 
a logika szigorú törvényeinek alkalmazását nem 
mindig engedi. Hol kezdődjék, hol szünjékmeg 
az észtantól való eltérés — ha szabadi e kifejezést 
használnom — ezt megjelölni, formulázni, úgy vé
lem, nem lehet: mert mindazon esetek, melyek 
ily anormalis engedményre felszólítanak, önma
gukban rendkívüliek lévén, kiszámítás tárgyává 
nem válhatnak és igy csak is bekövetkezésök,az 
események színvonalára történt megjelenésökkel 
szülik egyszersmind azon elvitázhatlan objektív 
figyelemre irányzott ajánlatot, melynek felkaro
lása, melynek mellőzése a siker, illetőleg czélta-
lanság, a politikai tapintat és túlzó ridegség is, 
melyek az államok életében válságos perczekben, 
anyagi existentiánkban pedig napról Dapra, órá
tól órára oly érezhetőleg, oly meggyőzőleg ta
pasztaltatnak. 

Ugy nem kevésbbé e képviselő testület mé
lyen tisztelt tagjainak helyeslésével találkozni 
tán szerencsés leszek, ha állítom, hogy a politi
kai sphaerában, valamint az életnek minden más 
terén szükséges, miszerint az egyesek, ugy a 
népek akarata — nyomatékkal jegyzem meg — 
csak is spontán akarata, ismerje el és kövesse 
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az élet hatalmak s magasabb elvek intéseit, me
lyeknek fejlődését igy elismerve, bölcsen és elő-
mozditólag befolyván, azoknak helyes irányt ad
jon. Folytatva azt állithatom továbbá, hogy 
ha el se ismernök az imént érintett elvek léte
zésének, felhasználásának szükséges voltát, áll 
minden felhozható sophisma ellenében, megiu-
gathatlanul azon tény, hogy az állami rendben 
is az emberek akarata, a változható s gyakor
latilag átalakítandó elv mindig ruganyos és moz
gékony : mert a midőn egyrészt az örök objektív 
törvény alapok után kutat, ugy másrészt az 
adott jogi és politikai viszonyokat mint valódi 
hatalmakat ismeri fel, és ezek — ki tagadná — 
hogy csak is az által győzethetnek le, vagy ala-
kitatthatnak *át. ha uj viszonyoknak lassankint 
utat egyengetvén, nem a szenvedélyek hőfoka 
alatt nagyra nevelve, de mindenekelőtt a kedé
lyekben előkészítve, az ész és a jog mindig erő-
sebb érzete, mint a müveit öntudatban székelő 
bevégzett alkotás, külsőleg korlátozó körülmé
nyek között életbe lép tettetnek. 

Van a politikai felfogásoknak — ugy vé
lem •— egy negyedik, a gyakorlati élet sanctiója 
által bélyegzett, nem kevésbbé fontos oldala, me
lyet itt felhozván, lehetetlen meg nem emlékez
nem hazánk egy nagy fiáról, egy férfiúról, kinek 
anyaföldünkben nyugvó hamva felett ez ország 
áldása leng- A nagy Széchényi azt monda, hogy 
nem elég a helyes elvet felállítani, de szükséges 
szerencsés tapintattal éhez a modort is feltalálni. 
És ebben nagy igazság rejlik: mert a tapasz
talás bizonyítja, mennyire múlja fel az úgyneve
zett világjavitók száma a helyzetekhez ügyesen 
alkalmazott praktikus kiviteli modornak alko
tóit, és hogy az emberi ösztön majd mindig fel
találja a helyes elvet, mig az oly gyakran fáj
dalmas phasisokon átmenő végrehajtás és annak 
czélszerűsége csak is ritkán megfelelő. Ez tagad-
hatlan tény. E mindkettő egymás nélkül, a világ 
s életnek igényeit, ugy politikai társalmi viszo
nyainkat tekintve, nem gondolható; nem gon
dolhatom — én legalább — mint az ered
mény nemtőjét és gyarló létünkben foglalt azon 
szüntelen kórok orvoslóját, melyeknek világren-
ditő' krisiseiben sinlődnek az emberiséget szeszé
lyesen ringató századok. 

Régi axióma, t. ház, hogy a betegség okaiban 
és természetében található az orvosság. Nem 
csak honunkban, de mondhatom jó formán az egész 
civilisált európai contmensen hiányzott az előbbi 
időkben egy alapos, több oldalú felfogása az • ál
lami lét eszméjének, hiányzott egy élénk közép
pont, hiány volt a társadalmi élet különböző 
lételemei, alkotó tagjai, és szükségeinek felisme
résében ; távol volt, igen tisztelt uraim, az áta-
lános politikai öntudat, nem éltünk valódi szabad 

államban; a szabadság privüegiuaiként igenis, de 
az ember elidegenithetlen jogaiból folyó, az 
őszintén felfogott s széles alapra fektetett egyen
jogúság nem létezett és igy veszve kellett lenni 
az emberiségre a szabad állam létének, jótéte
ményeivel együtt. Mig ellenben helyes felisme
résének kiterjedése, ha nem mást, lényegesen 
előmozdítja a minden oldal felé való méltányos 
kielégítést, egy alkotó harmonicus öszhangzást. 
Lehet-e, kérdem, t. ház, valami jótékonyabb a 
világon, mint a szabad államnak teljes eszméje? 
De lehet-e veszélyesebb tér, mint a hol az teljes 
felfogásában nem létezik ? Felérnek az elsőre a 
társadalomnak legéletbevágóbb mozzanatai, — a 
másikra, ha csak is az 1789-ki franeida forrada
lom kinövéseire, ugy a köztársaság vérontó hábo
rúira tekintünk, bizonyítékát látjuk: mennyi súly 
fekszik azon, müy veszélyes az állami lény és léte 
szabatos felismerésének hiánya. 

És igy a gondviselés az átmeneti izgatott 
állapotokat, az actió és reactió elvén, minden 
stabilitás fogalmának szilárdítására bölcsen decre-
tálván, helyezett egy enyhítő, teremtő és mégis 
önmagában eltörlő titkos hatalmat, melynek tő-
feladatát az idők egyensúlya képezi. A korszel
lem tehát, igen tisztelt uraim, az, mely a társadal
mi bajoknak elhalaszthatlan és bölcs mértékben 
ajánlott arcanumot nyújt, ö tekinthető azon ta
lálmány birtokosának, ki a feljebb előhozott 
axiómát, t i. az orvosságot a betegség okai és 
természetéből következtetni, a politikai korhadó 
testek felüdülésére, az állami praxis gyógyszertá
rai egyik fő-recipéjének bizonyitá. 

Es valóban nem létezik, szerintem, egysze
rűbb, természetesebb és mégis annyira üdvhozó 
alaptörvény a társadalmi élet mélyebb felfogá
sára nézve,mint azon felállított elv: hogy a tár
sadalmi élet és törvényeinek természete a ter
mészetből, az emberi életnek természeti alapel
véből következtetendő. 

Igy tehát a földi élet legtökétesebbikéből, 
t. i. az emberiből lép elő a legátalánosabb alap
elve minden valódi létnek, a legtisztább, legtöké
letesebb harmonicus alkotásban, mely alaptör
vényeinket, mint létünk utolsó alakját, felismert 
szükségeinknek postulátumát adja. Miből önként 
foly, t. ház, hogy egy egészséges társadalmi szerke
zet kénytelen már azért is az emberi élet alap
törvényeinek jellemét magán viselni, mert 6 
maga az egész emberi természetnek tagjaiból, 
azon természetnek alaptörvénye s ősztönéből és 
az ő kielégítésére keletkezett. 

Ha Plató status eszméjének a legtisztább, 
emberi szövetkezésekre valóban nagyszerű alap
elveinek irányában, divatos politikai iskolánk 
vállat vonva anathemáját hangoztatja, ez való
ban nem bizonyítja, igen tisztelt uraim, a leal-
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konyodott ókor institutióinak nem alkalmas vol
tát, de mindenesetre azon receptivitás hiányát, 
melylyel az újkor nemzedékei nem bírnak és így 
azok alkalmazása ezen emberek természete elle
nére volna. 

Nem állhat akaratomban, t. ház, az ós tör
vény, az. állam-theoriának és állam-törvénynek 
morális philosophiai, ugy külső jogi- és historieus-
alap és alkotó elemeit itten bővebben előrebocsá
tani ; miután ez, megvallom, nagy, hosszú, önök 
előtt, uraim, nehezen igazolható fejtegetésekhez ve
zetne, de lényeges marad ma kitűzött felada
tomra nézve, az államtörvény és theoriának po
litikai, systematikus egyesülését futólag érinteni. 

Yalamint az egyénre nézve a lélek és annak 
szabad tevékenysége, ugyanaz a társadalomban 
egy jogos kifejezéssel biró független erő; valamint 
továbbá a lélek független és olyan befolyású az 
emberre, ő tőle szíván a testi rész a szellemi 
éltető erőt: ugy az állami életbea, felismervén 
érintett hatalom minden józan szabadságnak alap
eszméjét, alapformáját magában foglalva és meg
értve egyszersmind a status valódi végczélját ; 
valamint végre a léleknek feladata, felsőbb tör
vények által vezérelve, tekintettel az anyagi élet 
kívánalmaira, összhangzásba hozni az emberi élet
ben foglalt ellenmondásokat és ezélját megköze
lítő közvetítőnek lenni: ugy az államban fen-
álló legális erőnek feladata közvetítőnek lenni 
az államezél és törvényes alak, ugy a külvilág 
jelenségei között, mindkettő valósulására, fentar-
tására működvén; mely öszhangzó közvetítés lé
tesiti csak is, a gyakorlati államtörvényt egy
részt, szüli másrészt a tiszta politikai czélt, lehet-
ségesiti végtére e kettőnek egymás melletti békés 
fenállhatását. 

Alig lesz e ház mélyen tisztelt tagjai között 
valaki, ki tagadná, hogy ezen systhemába lépés 
adja egyedül is kulcsát a helyes interpretatiónak 
törvények kezelésére és átalános reformokra, adja 
kivált a mindenfelé kivihető gyakorlati szempon
tokat, melyek mint öszhangzó szabálynak tekint * 
hető, mindenütt jogilag elővéleményezbető és ki-
terjeszthetővé jelentkeznek; a természeti és histó
riai jogban, legbiztosabb eszközlője a mély alap
vetés, öszhangzás és következetességnek, végre 
legerősebb gát az önkény, valamint anarchia ellen. 

Röviden egybevonva, lehet mondani, misze
rint universalitás nélkül jog és politika, morális 
és tudományos jellemét veszíti, objeetivitás nél
kül daspotismussá és anarchiává fajul, és igy csak 
is az állambani coesistentiális ellentétek simítá
sára, kibékítésére hivatott systhema azon szilárd 
gyakorlati tényező, melyben az életirányok kér
lelne tlen szükségeinek szálai öszpontosulnak és 
melyet mi kormánynak nevezünk; ki van mu-

. tátva e szerint, ugy gondolom , t. ház, hogy a 

mint egyrészt ezen feltételes jogosultságát az alá
rendeltnek látszó elemekből szivó hatalom, csak 
is feladatának positiv, eredménythozó ösvényén 
maradhat functióiban, ugy viszont egy igen ter
mészetes és a deeompositió kórjelét előre küldő, 
sértett organicus fenállásnak rezgését tapaszta-
landja mindakkor a társadalmat észlelő, maga
sabb látpontot elfoglaló szellem, midőn az univer-
salitást objeetivitással összekötő tényező, vagy is 
kormánynak léte függetlensége megakadva, béna
ságban soha kifejezést nem adható tevékenységét 
megszakítani kénytelenittetik. 

Én részemről uraim, nem ismerek liberáli
sabb szempontot — noha a szabadelvűség hatá
rozott hívének vallom magamat — a melyből 
lehetne a kormány eszméjét független polgárhoz 
illőleg, de ki ítéletében mindenfelé független, 
szűkebben definiálni. 

Ha tehát — t'drelmöket oly nagyon igény
be vévén, — mindezen előre bocsátott, meg
engedem nagyrészt az elvek világába tartozó és 
csak is feltételezett hajlékony alkalmazással, kü
lönben a legferdébb s ellenkező szüleményt elő
hozó, mert életfeltételeiben már is az idomitha-
tás gyökerét rejtő hypothesiseknek feállitott so
rát íme reassumálom, az eddigi felhozott néze
teim következőkben foglalhatók össze, ugyanis: 

a politikai ítéletnél feltételezett többoldalú 
méltánylása a viszonyoknak; 

evvel kapcsolatban a lehetőségek hatalmá
nak kényszerűsége; 

az emelkedettebb elveknek feltüntetése, po
litikai czéloknál; 

a helyes elv, helyes végrehajtásának szük
sége ; végre 

az állam létének felfogásának tisztázott lát-
köre, az összekötő systema , melyet az államtu
domány kormánynak, azaz minden állami parti-
eularismust egyesítő, egyedül a népeonsensusban 
tény- és érczcsucsát találó elvnek nevez. 

Ezek volnának tehát, tisztelt képviselőház, 
igénytelen egyéni felfogásom szerint, pohtikai 
helyzetek észlelésénél, de dualisticus visszonyok-
nál, kivált azon sarkfeltételek, melyek az állami 
életben egyrészt a higgadt méltánylást ki nem 
zárva, az egyaránt üdvtelen és satnyuláshoz ve
zető közönyösségből felébresztve, másrészt, világ
politikai hányattatások hullámainak közepette pol
gáriasodásunk zivatar-okozta elmaradt sajkáját 
biztos révparthoz vezethetik. 

Ezen sarkpontokból indulva tehát, engedje 
a t. ház, hogy nagy becsű figyelmét előadásom 
további kifejtésére felkérjem. De nem fogok drága 
idejökkel soká visszaélni, csak is a lényegesre 
szorítkozni szándékom, egyátalában oly eszmék
re, melyeknek kifejezésében lelki megnyugtatá
somat találom. 
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Tudva van, t. ház, hogy a szatmári béke
kötés után és a spanyol örökösödési háború be-
végeztével VI. Károly német császár, magy. or
szágnak e néven Ill-ik királya, a braunsehweigi 
Erzsébet Krisztina herczegnővel kötött frigyből 
fimagzatot nem birván, az indivisibiliter et m-
separabiliter elvén 1713 április 19-én Bécsben ki
hirdetett, 1723-ban Magyarországon törvényesí
tett bilaterális államszerződésnek lőn megula-
pitója. 

Ezen szerződés létegét már most három fő
pont képezi, ugyanis a Habsburg-háznak nősar-
jadékára is kiterjesztett örökösödési rend, az ezen 
uralkodó ház kormánya alá tartozó magyar- és 
nem magyarországoknak együttes és közvédelem 
melletti egyesülése, ugy a szent István korona 
országainak törvényes önállása, és alkotmányos 
jogainak sérthetlensége. 

Távol legyen tőlem ezen minden hazafiúi 
emlékezetben szabatos ismerettel élő hazai törté
nelmünknek oly fontos korszakát elemezni; legyen 
szabad mégis, inkább a következményekre, me
lyek nagy horderejű politikai cselekvényeknél nem 
pár évre de századokra szoktak kiterjedni, szerény 
pillantást vetnem. 

Es igy, megvallom, nem pusztán legisticus, 
de inkább átalános külpolitikai szempontból te
kinteném, a feljebb érintett szerződésnek hazánk 
viszonyaira való befolyását. 

Ha már a pragmatica sanctió keletkezése 
előtti 1713-ki utrechti békekötést megellőző 
ugyanazon néveni congressuson Angliának a tár
gyalás alatt levő, későbben szerződéssé lett eszme 
elleni óvására visszaemlékezünk; ha visszatekin
tünk, miszerint nevezett állam, a spanyol örökö
södési háborúban mint hű szövetségese Ausztria-
nak szerepelvén, ettől rögtön elugrott; ha fi
gyelemre méltatjuk továbbá, hogy Francziaor-
szág általi elismerése Anna királynénak a britt 
trónon, Anglia pártfogását kizárva kedvezőleg 
nem folyhatott be VI. Károly ügyére; ha vesz-
szük ennek fonalán, a hollandiak elpártolását Ausz
triától és nyújtott beleegyezésüket a midőn odaálltak 
Angliához az utrechti szerződésnél és Károly csapat-
jainak kivonulását Spanyolországból stipulálták; 
ha végre azon körülménynél fogva, hogy a Bour
bon-ház valamely tagjának fején a spanyol és 
franczia korona ne egyesüljön, viszont nem is
merhették el, hogy azon királyság, t. i. a spa
nyol és a Habsburg - ház egyéb koronái egy főn 
egyesüljenek: úgy nagyon is feltűnő, t. ház, azon 
átalánosan nyilvánuló, sőt a későbbi Kaunitz-
Choiseul politikájában megczáfolást se találó, az 
akkori Európában, mondhatnám, végzetszerű el
lenszenv a magyar-osztrák pragmatica sanctió 
iránt. De a midőn a Londonban 1718-ban létrejött 
négyes szövetségi actának, ha emlékezetem nem 

csal, 3-ik pontjában, tehát már Bemzetkőzi szer
ződésben is volt szó az osztrák női ág örökösö
déséről, elismervén a szerződésben részt vett ha
talmak — legalább közvetve — a nőág even-
tualis örökösödésjogát, midőn Károly császártbir
tokoltnak mondják, az olasz tartományokat, úgy 
Belgiumot azon kiterjesztett joggal: mindannak 
daczára Savoyi Eugen azon mondata, hogy a 
pragmatica sanctiónak legbiztosabb garantiája az 
állam-kincs és tetterős hadsereg, a későbbi kor
szakok történelmében legfényesebb igazolását találá. 
Nem is sorolván fel továbbá t. ház a későbben 
dicsőült Mária Terézia királynőnk kormánya 
alatti, a monarchiát majd a végsülyedésig hozott 
sokoldalú kültámadásokat, melyeknek elhárításá
nál népeink önérdekének bölcs felismerésében a 
múlt század elején tettleg részesültek is, elvontan 
ettől nem lehet kételkedni, hogy azon nyilvání
tott ellenszenv és aggodalomnak, melynek politi
kai alapjának kellett lenni, Magyarország vala 
okozója azon pillanattól kezdve, midőn az 1723-
diki transaetióra léptünk, midőn az austriai kor
mány az ezen Európa irányában noli me tan-
gere jelszóval kisért szerződést megelőző ponto-
zatokat közzé teve. 

Volt ezen tervezett pontok között, jelesen 
az 5-ik, 6-ik és 11-ben, méltán olyas valami, mely 
a féltékeny államoknak kellé, hogy egész figyelmét 
igénybe vegye, mondák ugyanazon pontok, hogy 
Magyarországban erősebb és magyarokból álló ha
dak is tartassanak; ki volt mondva a magyar 
ügyek kezeltetésének benszülöttek általi ellátása 
és főkép a solidaritásnak kifelé érvényesítendő elve. 

Belátták a külföld, azon kornak jelentéke
nyebb államférfiai, hogy ezen kevésbbé testi, mint 
inkább az állam lelki erejét gyarapító viszonyos 
egyetértés oly hatalmat szülendne egykor, mely
nek ellentállani jobbára nehéz, és igy annak lét
rejöttét csirájában inkább elfojtani, midőn nem 
sikerült azt megtámadni, el nem mulaszták. 

Es hogy valóban volt ok aggodalomra, bi
zonyítják, érintett törekvéseken kivül, a minden 
arányt felülmúló agressive ide törő ellenségeske
déseknek majdnem csodaszerű epochaíis visszator-
lásai. Magyarországnak kellé mindinkább azon 
meggyőződéshez jutnia, miszerint az osztrák kor
mánynyal létrejött államjogi szerződés nem egye
dül a szent korona tartományainak garantiája-
ként szolgált a belbiztosságra nézve, de úgyszól
ván első internationalis jellemű szerződése volt 
ez a magyar nemzetnek, melynél fogva szellemi 
irányának korlátolt határaiból kilépve, világré
szünket több pontjában súlyérvényesitése mellett 
érintvén, közvetett hatását legelőször vetette volt 
a külpolitikai események mérlegébe, az 1648-iki 
westphali békekötés óta földrajzilag annyira 
átalakult európai területben, az annyira megvál-
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tozott népjogi viszonyokban vissza tükröző haladó 
kor által fényesebb tevékenységre levén hivatva. 

És ha azon időben oly jelentőségű volt már 
ezen kapocs létrejötte; mennyivel inkább kellé 
fejlődnie az idők haladtával, tökéletesbülnie, cul-
minálnia oly fokban, melyen a külvédelem 
edzettsége mellett a belvirágzás és fejlődése ezen 
államnak a magyar faj érvényre hozatalát szük
séges eorollariurhként biztositá. 

És i t t , igen tisztelt uraim — voilá le re-
vers de la medaille — az éremnek másik oldala: 
Magyarország a pragmatica sanctió, ezen unió üdvös 
oldalainál fogva lehetett csak is a reá jóformán 
és nem ritkán támaszkodó bécsi kormánynak 
támlája; de szinte csak is ezen államjogi függet
lenség traditionalis megőrzése képesítette őt vi
szont azon támaszkodásnak gyakran nyomasztó 
súlyát eltűrni, illetőleg mérsékelni és azon pilla
natokban, hol feledve az uralkodóház Magyaror-
ezágnak az állami fennállásra megszavazott, lé
tesített áldozatait és feledvén igy egyszersmind leg
biztosabb palládiumát: képes volt, mondom, Ausz
tria irányában érvényre emelni a jogos ós ál
lami szerződésekből folyó, legtisztább igazságú s 
végre majd mindig a vallásos és indulatjukban 
tán legkevésbbé gyarló fejedelmeinknek a jó útra 
térő restitutiók sorában adott elismerésüknek ki
fejezését. 

Nem kivánom, t. ház, tovább feszegetni és 
kimutatni, miszerint ujabb időkben is, hol Ausz
triát egy nagy vész, azaz önmaga systemája által 
előhozott keserves leczke érte, mely hasonlatossá
got szül az olaszországi falusi népről mesélt egy 
elfogott scorpiónak kivégeztetésóvel, midőn őt, 
égő parázszsal körülrakván ez kimenetelt keres 
és végre önmagát saját mérgével öli meg, hogy 
mondom újabb időkben is voltak bizonyos álla
mok, melyek nemzetünk higgadt gondolkozású ré
szében is a pragmatica sanctióból — megenge
dem , másokra kényelmetlenül — folyó elvektől 
elpártolást szítanak ; és hogy ezen kísérlet nem 
sikerült: nem az ügyesség nélküli alkalmazást, de 
bizonyítja szerintem azon kapocs fenálhatásának 
még el nem avult voltát. De szintén bizonyítja 
azt is, uraim, hogy Magyarországnak létére, jövő
jére, békés oly sokoldalú fejlődést igénylő anyagi 
szilárdnlására egy támasz kell, melynek külön
beni biztonságául szolgálhat az, hogy a bécsi kor
mány annyi históriailag megalapított tanúság után 
Magyarország államjogi viszonyainak ápolását — 
meglehet tán némi reactionarius töredék kivéte
lével, melyet csekélyre becsülni se akarnék — de 
saját életkérdésének elutasithatlanul követendő 
elvéül tűzte ki. 

Lehetetlen tehát, tisztelt képviselő ház, hogy 
azon kapocs, melynek megtámadása az európai 
diplomátiának oly sokoldalú cselszövényekre adott 

és adhat, az ő érdeki szempontjából, igazolt alkal
mat, hogy ez a magyar államnak üdvös ne lenne 
mindaddig, mig nemzetünk államjogi önállását 
latba nem veti és ezer éves alkotmányát szem 
előtt tartván mindig, hogy ezen alkotmány nem 
ezer éves, de ezer éven át fejlődött, tehát a kor
szakok kívánalmaihoz idomulni nem jogfeladás 
még, hogy, mondom, mindaddig, mig ezen legdrá
gább örökölt kincsét hiven megőrizni képes lesz, 
a sanctio pragmatica sem válhatik mi reánk ve
szélyessé. 

Egész valómat eltöltő hitem : miszerint oly 
erős védfal ez minden működő ármány elle
nében, mely előtt elbágyad a rósz akarat, a 
fajküzdelem, a külföldnek leghiúbb törekvései; 
és ha jövő fejedelmeink, okulván a jelenleg di
csőén uralkodó király bölcs visszatérésének okain, 
és ha még nemzetünk élén álló férfiak a korona
örökös rokonszenvét gyarapítva hazánk irányá
ban, mint gyermeknek oltják gyöngéd szivébe, 
hogy Magyarországot kedvelni egyet jelent a bi
rodalom erejével, dicsőségével, ha ezen királyi 
gyermek a salus reipublieae suprema lex ésto 
törvényét miatyánkként elfogadandja : akkor, ugy 
gondolom, ő neki a dolet cordi meo paterno 
poenitentiától, és egy országos vész után, a ma
gyar királyi trónra emelt dynastiának egy ép oly 
vészben elsülyedésétől nem kellend soha félniök. 

Bocsánat, hogy oly hosszasan veszem igény
be idejöket, de ha megengedik, még egy kevés 
türelmet kérnék. 

A lefolyt országgyűlés működésének eredmé
nyeit, felfogásom szerint, nem ideje jelenleg bí
rálat alá venni. Sok a bevégzett, sok maradt 
függőben, és nagy lényeges kérdések, ugy mint a 
népnevelés ügye behatólag ugy szólván, kezdemé
nyezve se voltak: mert, megengedem, 3 esztendő 
17 évi szünetelés után, melyen át egész Európa 
fejlődött, csak mi menénk vissza, valóban egy or
szágnak regeneratiójára nagyon kevés ; azért mél
tányossággal többet, mint a bevégzett, kívánni 
lehetetlen. Mi illeti a bevegzetteket, ezek igen 
örvendetes benyomást szülhetnek ; de gyakorlati 
eredményök, életbe léptetésök nagyrészt a jövő
nek műve, hol is életrevalóságukat a legjobban 
fogják bizonyíthatni. Eltekintve tehát az ország 
anyagi felüdülését előmozdító, életbe vágó: t. i. 
kereskedelmi, közlekedési és jogi téren való in
tézkedésektől, a közjogi kérdések volnának felfo
gásom szerint leginkább azok, melyeknél mulatni 
tán most is igazolható, igazolható pedig kivált 
azért, miután ez azon alap, melyen építeni a je
len országgyűlésnek feladata; feladata a nem
zetnek a már most egyenlített tért minden erő
feszítéssel és önmegtagadással felhasználni. 

Meg vagyok győződve, fel fog tűnni önök 
előtt, igen tisztelt uraim, ha én ezen kérdések 
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kőzött hazánk vívmányainak csupán látszólag 
formális oldalát veszem itt szemügyre. De mi
nekelőtte ezt tenném, nyomatékkal fejezem ki 
abbeli óhajtásomat, hogy mindenekelőtt belső 
nemzeti családi életünknek gyakorlatban is elég 
tétessék, és igy a magyar állam elvének jövő
beni érvényesítése annál ruganyosabb emeltyűt 
nyervén, egymástóli idegenkedés által tán már 
politikai aggodalmakat is szülő, de általam ezen 
feltevést egészen kizárt, mert helyes érdeket fel 
nem mutatható törekvéseknek, — ha léteznének 
is — mit, ismétlem, nem szeretek hinni, — leg
inkább a méltányosság alapján eszközlendő, sza
bad államhoz illő módoni megoldása elejét ve
heti. Mi ha nem történnék, csakis tanulságul 
szolgálna t. ház, arra, hogy Magyarország fő nép
faja a többség és politikai súlyt felhasználva, 
igy nem vallott elveink után, de középkori erő-
sebb jogának alkalmazása mellett, a természeti 
jog és.testvéri szeretetnek feledésével, nem vet
ve számot a belélet fontosságának horderejével, 
ha kifelé kellend egyszer számolnunk, a szabad
ság zászlóját lobogtató nemzethez mondom nem 
illőleg — mint láttuk a legszebben kezdeménye
zett alapelveknél — jövőre is követendő liberá
lis módon el nem járna. 

Gondoljuk jól meg. uraim, hogy bárhova is 
tekintünk, faj fajhoz regaszkodik; minekünk csak 
a belső családi viszonynak támasza marad, mely 
megszűnik támasz lenni, ha a kölcsönös szeretet
nek köteléke meglazul. Hívjuk tehát emlékeze
tünkbe Virgilnek azon szavait: „Foederis aequas 
dieamus leges." 

Mit személyes megnyugtatásomra és tán né
mileg igénytelen személyemtől elvárt meggyőző
désként kiemelvén, valamint a magyar, úgy egyéb 
nemzetiségeinket egyaránt illető fenébb nevezett 
formális államérdekhez megyek á t : értem a ma
gyar-osztrák államnak ujabban felvett diplomati
kus czimót. 

Igaz, t. ház, hogy az annyira óhajtott vasút 
egy órával se fogja hamarabb megközelíteni Gráes-
országnak határát, ha a magyar hajókon ily 
vagy ily lobogó leng, vagy ha a külföldön kép
viselő követ Ausztria, vagy pedig a magyar-osz
trák állam nevében ismét nem fogja tudni, hogy 
azon kabinet, melynél megbízatott, államunk ellen 
nem csekély lépéseket tesz : ezek anyagi lé
tünkre, igaz, közvetlenül nem folynak be. De ki 
tagadná annak fontosságát s közönyöse: ha Né
metországgal, vagy bár más állammal kötendő 
kereskedelmi szerződés a birodalmi császártól ma
gától vagy pedig a magyar királytól is van rati— 
ficálva; mert fel nem téve, de lehető, hogy az ér 
dek első esetben kizárólag birodalmi, mig a má 
sikban, minden esetre reménylem, speciális ma
gyar is leend. És igy, valamint a magán egyén

nél a rideg czímhez tartás nem bűn, de hama
rabb gyengeséget tanusitó előítélet: ugy viszont 
az államnál annak feladása vagy nem szorgalma
zása gyengeség, a nem szorgalmazók bűnének 
tekintendő. 

Ez volna röviden és közvetlen felfogásban 
állami czimünk szükséges voltának igazolása. A 
mi illeti a politikai súlyt, melyet itt kimu
tatni törekvésem, megvallom, oly sok oldalú ez, 
hogy méltán vigyázattal kell lennem, nehogy töb
bet mondjak, mint sem magamban feltevém. Nem 
gondolhatom én magamnak, t. ház, egy ország fej
lődését — történjék bár e fejlődés a legelőnyösebb 
viszonyok között — a nélkül tökéletesnek; hisz 
önmagában az anyagi fejlődésben fekszik azon 
erő, mely őt a tökéletesedés fokához vezeti, mi 
t. i. az állami létben többé-kevésbbé a szabad 
nemzetekkeli szellemi és kereskedelmi téren való 
kölcsönös megállapodások folytán érvényesül. 
Hogy azon nemzetek, melyekkel érintkezni óhajtunk, 
vállalkoznak-e velünk kötelmeket váltani, ez oly 
kérdés melyre okvetlen önmagunkban található 
a felelet. Van-e az ezen érintkezést meginditható 
productiv erőnk? ez az első; van-e azon szellemi 
tekintélyünk, mely az első tényezőnek megfelelő 
nyomatékát adja? ez felfogásom szerint a másik 
kérdés. 

Már az elsőre nézve, a természeti, ugy javu
lásban levő nemzetgazdasági viszonyaink felel
nek, és gyenge belátásom szerint ezek olyanok 
hogy bár más államnak — az ipar látköre igaz 
némikép homályban van még — de különben mél
tán oldalához állhat, és érintkezésünket kifelé 
kivánhatóvá, nagyrészt szükségessé bizonyítja. A 
tekintély másrészt, melynek mint állitám, kell 
hogy az anyagi törekvéseket támogassa, előmoz
dítsa, lényegesen nyert a kiegyezés óta; és Ma
gyarország , ha a dualismus alapján nem saját 
külföldi képviselete által is, de minden esetre a 
külföld előtt igen világosan ösmertetik az osztrák 
állami háztartáshoz szabad akarattal járult azon 
nagy érvényű köztényezőjének, melynek az ily te
kintélyre való jogosultsága az állami budgetből — 
fájdalom — nagyon is érthető számokban kiol
vasható. Ezen tény, mely a magyar érdekeknek 
lelkiismeretesebb képviseltetését természetszerűleg 
következteti, már azon kedvezőbb helyetbe lép
tette hazánk ügyeit, miszerint idejárulva a czim-
nek felvétele — külföldi felénk irányzott észle
lések, a provisoriumok alatti politikai nem léte
zésünket megszokván, szerették Ausztriának létét 
kicsinylő, igaz, az eredményekben mérlegelt mo
dorban szemlélni, és mikép hatott vissza a külföld
nek azon csekélyre becsülő magatartása honunk
ra, láttuk, éreztük, de végre ha negatív alakban 
is politikai felébredésünket előmozdítva — azon 
helyzetbe juttatott mondom, hogy jelenleg viszont 
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a legvilágosabban lehet tapasztalni a birodalom
nak a többi Európa irányában visszanyert, a 
béke fentartására működő politikája által gyara
pított tekintélyét, és — szem előtt tartva, hogy 
a %épek által kivívott eredményeknél szeré oység-
nek nincsen helye — kimondhatom bátran, hogy a 
harmad rangúvá sülyedett ausztriai állam kül-
méltóságát Magyarország által visszanyerte. 

így tehát a viszonosság alapján reánk is 
kiterjedő, ujabban felvett status-czimet legszeb
ben igazoló, már eddig is elért siker, az 1867. 
XII. t . ez. szellemében való kiegyezésnek, szerintem 
egyik legfontosabb momentumát képezi. 

Ha tehát a magyar-osztrák kiegyezésnél 
semmi opportunitási érveket el nem ismerő, de 
az ő jobb megoldásuk eszközeivel tán czélszerü 
kiegészítést nem, nyújtó, kétségen kivül legbuz-
góbb érzelmű és a vég ezélban, t. i. közös ha
zánk boldogitására velünk egyaránt törekvő ha
zafiak ezen egyezkedésnek az elhamarkodás vét
két tartják elé: mennyi elhamarkodást látnék 
én részükről, ha ők Magyarországot a proviso-
riumból egy politikai salto mortale kivitelével 
önálló, nagyerejü és virágzó állammá akarnák 
átalakítani, és Potemkin várait emlékezetünkbe 
hozva — önmagunkat ámítani, hogy hazánk, el-
térőleg a nagyvilág egyéb részeitől, semmi ter
mészeti törvényeknek nem vetve magát alá, , ,rfct 
áll, tehát legyen" varázsszóval, hazánkat nagy
hatalmi politikájuk felé, épen a legkisebbszerü 
elvekkel akarnák vezetni. 

Meghajlok én, t. ház, az ily bátorság előtt, 
de ezen bátorságot csak oly lényeknél tehetem 
föl, kik a függetlenség ezen irigyelhető fokával 
bírván igenis, de semmi felelősséggel a nemzet 
irányában nem kötvék. Helyezzék uraim ezen 
érintett felelősségnek súlyát az ő vállaikra, és 
meglátandják, mily féltékeny megfontolással fogják 
ők — nem mondom én hazánkban nem létező 
anyag hiányánál, de a fenálló körülmények 
számításánál fogva, tervöket is megváltoztatni. 

Ha nekem valaki azt mondja, miszerint 
Magyarország pár évtized múlva kereskedelmi 
lobogóját egy világtengerre viszi át, vagy pedig 
Dél-Amerika nyugoti tengerpartján, avagy az 
Indiai Oczeánba Koromandel partkörnyékén gyar
matokat alapítand, ezen tervek nagyszerűségé
nek daczára, melyeknél szivem önként feldobog, 
a kivihetőséget nem merendem kétségbe vonni, 
tudván, hogy a helyesen választott eszközökkel, 
kellő pillanatban, a nemzetek életébeD a már 
legkivihetetlenebbnek látszó eredmények elérettek. 
De hogy az aranyozott fedél tartós épületet ta
karni nem fog ott, hol a kő és vas anyag mel
lőztetett, ezt hinni, már méltóztassanak megen
gedni, erre elég genialitással nem birok. 

Tudja minden gondolkodó hazafi, ha térké-
KÉPV. H. NAPLÓ. 18f| i. 

pet kezébe vesz, hogy Magyarország hivatása- és 
érdekeinek határa nem az erdélyi havasokon 
fekszik, és hogy a Szt-István korona tekintélyé
nek öregbítése a Nagy Lajosok és Korvin Má
tyások idejét tán beszámítva — ha más alakban 
is — kevésbbé a múltban, de inkább a jövőtől 
elvárandó. Világrészünknek jelenlegi politikai 
constellatióját figyelmesen tekintvén, az Al-Duna 
mentében levő országoknak, igaz, titokban rejtett, de 
nagy jövőjót eltagadni nem lehet, és a sokoldalú 
európai kérdések tengerén vörös fonalként vo
nul át azon keleti kérdés, mely nem hagyhatja 
érintetlenül népeinket. Érzi és tudja ezt hazánk 
minden fia, de amidőn ezt érzi, belátnia kell 
azt is, miszerint Magyarországnak a monarchiá
val összekötő viszonyra, és egyedül a békés 
anyagi fejlődésből nyerhető erőre tán soha sem 
volt és lesz annyi szüksége, mint épen jelenleg. 

A magyar állam eszméjének nem lehet, a je
len viszonyok közepett, biztosabb szövetségese, 
mely azon ritka atributummal bir , hogy amidőn 
önmaga érdekét előmozdítaná, támaszát ideköl-
esönzi, szövetségesi hivatásának megfelelve, nö
velheti az életerőt oly mérvben a másik részen, 
miszerint nem egyes, a helyzetek által javasolt 
esetekben, mint közönségesen szövetségeseknél, 
de szakadatlan folytonosságban kénytelen önlété-
nek különben feláldozása mellett, hozzájárulásun
kat megkívánni. Vajon igazolt-e, t. ház, ily kö
teléket, melynek előnye tagadhatlanul czéljaink-
nak biztos istápja, feloldani kívánni a nélkül, hogy 
kedvezőbb támpontot találhatnánk isölált sorsunk 
láthatárán? ezt méltóztassanak önmagok meg
ítélni. 

Különösen nehéz feladat, t. ház, egy nemzet
nek, egy hatalomnak történetében, az összefüggés-
ben levő különös viszonyait az átalánosaktól meg
különböztetni. A sajátságos szellemből, a beleélt 
törvényekből fejlődik ugyan a különös élet, de 
ez átalános befolyások alatt állván , jellemét e 
befolyástól nem vonhatja el. 

Nem ismerek én egy országnak történetét, 
legyen ez a legcsekélyebb, melyben a világtör
ténet szerepet nem játszanék. Az államok, népek, 
örökre egymástól elválasztva, és mégis egy fel
oldhatatlan viszonyban léteznek. A szellemi tö
rekvések a válaszfalak, az anyagi érdek vezeti 
őket egymás felé. 

Ezen ellentéten nyugszik, szerintem, a mos
tani Európának jelleme. 

És ha megengedik nekem uraim, hogy ezen 
jellemnek okvetlenül a magyarföldön letelepedett 
népekre is kell kiterjednie, és ha ezt mint ezá-
folhatlan igazságot leplezetlenül szemeink elé 
állítjuk, azon szerfelett szomorú tanúságot von
juk belőle, hogy hazánk szellemileg elszigetelve 
nagyon is, ily tátongd mélység feletti anyagi 
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áthidalásnak zsenge építkezéseit pedig a mester
ségesen felzaklatott pártszenvedélynek veszélyes 
árja lerombolással fenyegeti. 

Megtörténik az idők változásaiban, hogy egy 
vagy más hatalom a világmozgást megindítja ; 
egy elvet önmagában képvisel, tehát a század 
összcselekvésének oly lényeges részét veszi igénybe, 
oly élénk érintkezésbe teszi magát a működő 

erőkkel, hogy az ő története némileg átalános 
történetté válik. 

I ly szerencsés politikai momentum kíván
ható, igen tisztelt uraim, nemzetünknek, ilyen
nek küszöbén látom őt, ha nem a szenvedély, 
mely lankaszt, de a higadtság és egyetértés oly 
erős államot alkotand belőlünk, melynek hiva
tása nem lehet a válságbani elsülyedés, de igenis 
abból újjászületve kilépni, egy boldogabb jövő
nek megvetni szilárd talpköve't. 

Mint mondám, egyöntetű nemzetek nem lé
teznek: mindegyiknek megvan a maga speeificus 
jelleme, de meg van azon kárra inditő ösztön is, 
mely megrontja, azon ihlettség másoknak, mely 
jóra vezeti őket. Uraim? Lengyelországot nem 
a nagy hatalmak — mint tévesen állíttatik — 
sülyesztették el, ép ugy, valamint Magyarországot 
nem a német hegemónia, nem a franczia-olasz 
alliance, de saját belértéke műveltségének az eu
rópai civilisátiót megközelítő foka — mely egye
dül a külföldi őszinte támaszra képesít, — teljes 
virágzáshoz vezetheti. 

íme elmondtam, t. képviselőház! egész áta-
lánosságban — hangsúlyozván kivált a külpoliti

kai látpontot — mit hiszek, mit ismer fel üd
vösnek szerény tehetségem hazám és népeinek 
jólléte előmozdítására. 

Önök, uraim, bírálják meg, mennyiben he
lyesek felállított elveim, vajon az ily ösvényeili 
haladás önök felfogásával azonos-e? 

Végszóul méltóztassanak megengedni, mi
szerint egész szerénységemben, ha tévesen is, 
de benső meggyőződéssel mondjam ki: hogy ha 
ezen emberi , teljes gyarlóságom halavány szí
neivel ecsetelt szellemben járunk el, nem csak 
hazafiúi érdekünkben cselekedendünk, de ugy hi
szem ivadékunk áldása, sirhantjaink virágzatán 
át fog lengni és a világtörténet engedékeny Íté
lete hamvainkon nyugodni. 

Avval zárom be előadásomat, a mivel meg
kezdem: hogy a bizottság által készített felirati 
javaslatot elvben pártolom. (Élénk helyeslés jobb 
felől.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő : Simonyi Lajos 
báró! (Holnap! A ház *tagjai oszlani kezdenek. 
Zaj.) 

E l n ö k (csenget) : Ha nem méltóztatnak az 
elnök szavait meghallgatni, néha zavar kövét
kezhetik. (Halljuk!) A következő napi teendők 
iránt kérem fel az illetőket, jelesen kérem a nap-
ló-birálókat, legyenek szívesek teendőiket min
den nap elvégezni; különben a naplónak pontos 
kinyomatása nem történhetik meg. 

A tárgyalást holnap 10 órakor folytatjuk. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

14. országos ülés 
1869. május 22-ikén 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A biráló bizottságok jelentik, hogy Rimanóczy Ferenezet, Keményfy 
Jánost, Zlinszky Györgyöt, Eöry Sándort igazolták, Miletics Szvetozár megválasztását pedig vizsgálat alá bocsa-
tandónak határozták, minek következtében a kiküldendő vizsgáló föleskettetik. A válaszfelirati vita tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös József 
b., Gorove István, Horvát Boldizsár. Mikó Imre 
gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglalni 
A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesítés végett 
fölolvastatni. 

Z i c h y J e n ő g r . ; T. ház! A jegyző
könyv azon pontjára vonatkozólag van észrevé
telem, mely a jurynak azon végzését veszi fel jegy-
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zőkönyvileg, hogy Ráday gróf választása meg
semmisíttetik. Helyén volna talán, ha azon átiratba, 
mely Pestmegye központi választmányához lesz 
intézendő, az is tétetnék, hogy uj összeírás ren
delendő el; mert tudomásom van arról, hogy a 
választás azért semmisittetett meg, mert az össze
írás nem volt törvényes; eszerint ha ugyanazon 
összeírás mellett uj választás történik, az ipso 
facto érvénytelen leend. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : T. képviselő 
nr megjegyzésére azt vagyok bátor válaszolni, 
hogy ezen e'szrevétel tegnap a házban nem volt 
előhozva, s így tárgyalva sem lőn, a jegyző
könyvbe pedig csak az jöhet, a mi tárgyaítatott, 
s határozatként kimondatott. Ha méltóztatik e te
kintetben uj határozatot inditváayozni, az sza
badságában áll képviselő urnák. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Az ítélet amúgy is a levélhez fog 
mellékelteim. 

Pest megye közönsége a köztörvényhatóságok 
önkormányzati jogkörét a törvényhozás által mi
előbb megállapittatni kéri. A kérvénybizottság
hoz utasittatik, 

Ugyan csak Pest megye közönsége a saját terü
letére legfelső helyről életbe léptetett rögtönitélő 
bíróság elé tartozó eseteket törvényhozás utján 
kijeleltetni kéri. Szintén a kérvénybizottsághoz 
utasittatik. 

Krassó megye közönsége Pest város felter
jesztésével egyezőleg a 4 éven alóli üsző és tinó 
borjuk levágatását az egész ország területén le
tiltatni kéri. A kérvénybizottsághoz utasittatik. 

Eger város közönsége a folytonos katonai 
beszállásolás és előfogatok terhe alól mielőbbi 
felmentetését eszközöltetni kéri. A kérvénybizott
sághoz utasittatik. 

Kaposvár város több iparosa az iparügyek 
törvényhozás általi rendezését mielőbb eszközöl
tetni kéri. A kérvény bizottsághoz utasittatik. 

Maros-Vásárhely város közönsége a magyar
országi honvédség erdélyrészi főparancsnokságát 
Maros-Vásárhelyre elhelyeztetni kéri. A kérvény
bizottsághoz utasittatik. 

R ó n a y L a j o s : T. ház! Torontál megyé
ben helyezett Sz.-Miklós választókerületnek igen 
sürgős kérvényét, melyben még a legközelebb 
tartandó képviselőválasztás előtt uj összeírást 
kérnek elrendelni, azon alázatos kéréssel van sze -
rencsém benyújtani, miszerint azt, a fenálló rendsza
bályok értelme szerint, véleményes jelentéstétel 
végett átolvasatlanul a kérvénybizottsághoz át
tenni méltóztassék, oly utasítással azonban, hogy 
a tárgy sürgős volta miatt, a bizottság véleményes 
jelentését a háznak legközelebb tartandó ülésében 
okvetlenül bemutassa. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Áttétetik a kérvénybizottsághoz 

azon utasítással, hogy arról legközelebb vélemé
nyes jelentést tegyen. 

Z s e d é n y i E d e : Pest megye több rendű 
választói megkerestek az iránt, hogy a t. házhoz 
intézett 3000-nél több választó által aláirt kér
vényt nyújtsam be, melyben arról panaszkodnak, 
hogy Pest megye központi bizottsága azon kör
rendeletében, melyet a választások összeírásával 
megbízott küldöttségek eljárása iránt kibocsátott, 
a törvényhozás jogait bitorolja, az 1848-iki 7-dik 
tczikket tökéletesen felforgatja, uj összeirási sza
bályokat alkot és a mint mondják, nem csak száz, 
de ezerekre menő választókat törvény adta vá
lasztói jogaiktői megfosztott . . . (Felkiáltások: 
Hol f Hol ?) Pest megyében ; — más részről pedig 
százakra és ezrekre menő választókat szavazati jog
gal felruházott, a kiket törvény szerint választási 
jog nem illet. Miután pedig a minisztériumnál 
jogos orvoslatot nem nyertek, arra kérik a t. 
házat, méltóztassék a belügyminisztériumot oda 
utasítani, hogy az 1848. V. t. czikk alapján uj 
összeírást rendeljen el és ezen uj összeírás szerint 
eszközöltesse a jövő' képviselő választásokat, egy
szersmind oda utasitsa a minisztériumot, hogy az 
1848. 46-ik szakasz szerinti törvényadta felügye
leti jogát ugyanazon törvény szerint teljesítse és 
ezen törvény rendeleteinek érvényt szerezzen. 
Van szerencsém a kérvényt benyújtani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog uta
síttatni. (Felkiáltások: Praeferenter!) Tehát oly 
utasítással fog a kérvényi bizottsághoz utasíttat
ni, hogy előzetesen tárgyalja. 

Következnek a bíráló bizottságok jelentései. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az 

első bíráló bizottság jelentését a Rimanóczy Ferencz 
és Keményfy János képviselők ellen benyújtott 
kérvény tárgyában. A bíráló bizottság a nevezett 
képviselőket igazolta.) 

E l n ö k : E szerint Rimanóczy Ferencz és 
Keményfy János igazoltatása tudomásul vétetik. 

Következik a második biráló bizottság je
lentése. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a má
sodik biráló bizottság jelentését a Miletics Szveto
zár képviselő ellen beadott kérvény tárgyában. A 
bizottság vizsgálat elrendelését határozta el és a 
vizsgálat teljesítésére Filippovics Simont jelöli ki.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
J a n k o v i c s A n t a l : T. ház ! (Zaj.) A 

tárgyhoz akarok szólni. A biráló bizottság hatás
köre addig terjed, hogy a vizsgálat teljesítésére 
kiküldendő képviselőt kijelölje, azonban a 64-dik 
szakasz szerint a képviselő megesketése a ház
hoz tartozik, az elnökség teendőihez pedig tarto
zik az, hogy a költségek iránt rendelkezzék. 

E l n ö k : A házszabályok 64-dik §-a ezt 
mondja: „A vizsgálatra kiküldött képviselő nyilfc 

16* 
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ülésben, az elnöki székelőtt, állva, következő es
küt tesz." Méltóztassék tehát Filippovics Simon ur 
az esküt letenni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (felolvassa az 
eskümintát, melyet Filippovics Simon az elnöki 
szék elé állva, utána mond.) 

E l n ö k : Következik a VI. biráló bizottság 
jelentése. 

H o r v á t h D ö m e e l ő a d ó (felolvassa a 
VI. biráló bizottság jelentését, mely szerint Zlinszky 
György igazoltatott.) 

E l n ö k : Zlinszky György képviselő ur 
igazolását a ház tudomásul veszi. 

Most a IX. bírálóbizottság jelentése fog fel
olvastatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (felolvassa a 
jelentést, mely szerint Eöry Sándor igazoltatott.) 

E l n ö k : Ennélfogva Eöry Sándor képvi
selő ur igazolását a ház tudomásul veszi. 

E l n ö k : Következik a napi renden levő 
tá rgy: a válaszfelirati javaslat feletti tárgyalás 
folvtatása. 

A jegyzőkönyvet, mint eddig. Mihályi Péter 
ur fogja vezetni; a szólni kívánókat szintén, egyik 
oldalról Széll Kálmán, másik oldalról Jámbor 
Pál jegyző urak fogják följegyezni. 

S i m o n y i L a j o s b . : T. ház ! Sok, szá
mos és sürgős teendőnk közt nem tartom ugyan 
czélszerünek a válaszfelirati vitának a végtelen
ségig történendő kiterjesztését (Helyeslés) ; de 
azok véleményében sem osztozom, a kik ezen ta-
náeskozmányban csak meddő vitát látnak, mely 
semmi eredményre nem vezet. Igaz, hogy az ál
tal törvények nem alkottatnak; de valamint a 
kormány a trónbeszédben kijelöli azon utat, me
lyen haladni akar: ugy az országgyűlés többsége I 
a válaszföliratban megmutatja azou irányt, a me-
lyen halad ; az a fölötti vitában pedig az ország
gyűlést képező minden párt kimondja azon elve
ket, melyeket vall és azért minden alkotmányos 
országban a válaszfelirati javaslat fölött folytatott j 
parlamenti viták nagy fontossággal birnak és ! 
nagy figyelemben részesülnek. 

A szőnyegen levő tárgyra áttérve, mindenek-
előtt kijelentem, hogy a Debreczen városa t. kép-
viselője által benyújtott felirati javaslatra fogok I 
szavazni és pedig azért, mert ebben ki van fejezve i 
azon meggyőződésem, hogy a jelenlegi központi 
állapotot nem tartom sem kielégítőnek hazánk ; 
önállása és a 'függetlenség tekintetében, sem elég ! 
biztosnak, hogy ezen nemzet anyagi és szellemi j 
fejlődése kellőleg emelkedhessek. 

Tagadhatlan u g y a n , ' hogy a közjogi alap í 
csak egyik tényező a nemzet életében, mig a má
sik és főbiztosítékot a nemzet fentartási és fej
lődési életereje képezi; de épen ez gátoltatik és 

akadályoztatik meg a közjogi alap hiányos volta 
által. Fölötte nehéz azon verseny, a melyre ki
állani kényszerítve van minden nemzet, egy olyan
nak, a mely sorsának nem egyedüli ura, a mely 
fölött az országgyűlésen és kormányán kivül még 
a delegatiók és a közös miniszterek döntő befo
lyást gyakorolnak, a melynek sem önálló pénz
ügye és hadügye nincs és igy önálló kormánya 
sem lehet. Igyekeznünk kell azon, hogy e hiányo
kat mielébb megváltoztassuk, és hogy valahára 
ez állam megnyerje azon biztos alapot, a melyen 
már eddig is oly fényesen tanusitott életerejét ki
fejthesse. 

A közjogi alap ezen hiánya azonban legke-
vésbbé sem fogja gátolni az ellenzéket abban, 
hogy a belreformok terére (Atalános helyeslés) 
lépjen; tette ezt eddig is, a mint ez egy szabad
elvű ellenzéktől máskép nem is várható. (Helyes
lés.) Bebizonyította ezt kezdeményezése által a 
vallásegyenlőség, a hűbéri viszony maradványai
nak megszüntetése tárgyában, valamint minden 
kérdésben, minden alkalommal: és azért alaptalan 
gyanúsítás volt eddig és leend ezután is azon 
ellenünk szórt vád, hogy mi a belreformok és 
belső átalakulás nagy munkájában gátlólag ha
tunk, és hogy abban kellőleg részt nem veszünk. 
(Helyeslés.) Olvassa el bárki a múlt országgyű
lés naplóját és meg fog győződni az általam 
mondottak igazságáról. Bátran merem állítani, 
hogy az ellenzék ezután sem fog a passivitásnak 
most már terméketlen terén megállani, vagy aka-
dályoskodni, hanem a legnagyobb készséggel fog 
hozzájárulni a belreformok eszközléséhez, melyek 
csakugyan égető szükséggé váltak. (Atalános he
lyeslés.) Ezen igen szükséges együttműködés azon
ban csak azon esetben remélhető, ha a kormány 
és a jelenlegi többség azon demokrat és szabad
elvű irányban fog eljárni, a melyet annyiszor oly 
fennen hirdetett, és ha fogja követni azon elve
ket, melyek az 1848-ki törvény által nyertek ki
fejezést, a melyekhez e haza népe, fölfogni és 
méltányolni tudván azok nagy horderejet, már 
is oly hiven ragaszkodik. (Elénk helyeslés a bal 
oldalon.) 

Ennek ellenkezőjét előre föltételezni legke-
vésbbé sincs szándékomban, mert a jövendő és a 
következmények fogják legjobban megmutatni, 
sőt kétszeres lesz az a fölötti örömünk, ha lát
juk, hogy közös erővel fogjuk eltávolitani azon 
romokat, a melyekkel, mindenféle okoknál fogva, 
magánéletünkben találkozunk, és ha hozzá fogunk 
azon épitkeze'shez, mely annyira kívánatos. De, 
hogy az ne legyen ismét egy ujabb provisorium, 
melyet rövid idő múlva nemcsak javítani, hanem 
átváltoztatni is kellene, nézetem szerint elkerülhe
tetlenül szükséges az, hogy a belreformok esz
közlésénél megtartassék azon sorrend, mely egye-
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dül óv meg egyrészt az elhamarkodástól és más
részt biztosítja a gyors haladást. 

Azért én első helyre teszem a törvényható
ságaink rendezését, mely a községi rendszerrel 
oly szoros kapcsolatban áll. Ez azon alap, a 
melyen eddig a haza alkotmányát annyi minden
fele megtámadás ellen megvéderü képesek vol
tunk. Ezen intézményt, mely alkotmányos éle
tünkben oly erős gyökeret vert, melynek egyedül 
köszönhetjük a haza fenállását, egy rögtönzött 
központosító kormányzatnak feláldozni igen veszé
lyes lépésnek tartanám. A centralizatio az ujabb 
időben elveszte azon divatos hírnevet, melyben 
hajdan részesült; át kezdik már látni annak hát
rányait, szerfölött költséges voltát és azt, hogy ez 
által a bureaucratia emésztő serege állíttatik fel. 
Én azt hiszem, senkisem akarhatja azt, hogy 
törvényhatóságaink egyes kis országok foederatió-
jává fajuljanak: mert mindenkinek kell kívánnia 
azt, hogy a magyar felelős kormány bírjon 
azon nélkülözhetlen hatalommal, melylyel bírnia 
kell, hogy a törvényeket végrehajtsa, hogy a köz
jót előmozdítsa. Ha azonban a kormány ezt 
addig nem eszközölhette, annak nem a megyei 
rendszer, hanem a közjogi alap hiányos volta 
volt az okozója. Ez bénítja most is vas kezekkel 
lépéseit, ez gördít elébe minden alkalomkor aka
dályokat. A megyék rendezése nem oly nehéz 
feladat, mint azt sokan képzelik, csak ne akarjuk 
azt se a kormány, se bár mely más párt érde
kében felhasználni, ne csináljunk a főispánokból 
kormánypárti proselyta-szedőket és a megyei 
tisztviselőkből kortesvezéreket. (Helyeslés a bal, 
ellenmondás a jobb oldalon.) A törvényhatósá
gok rendezése azonban igen szükséges; mert a 
jelenlegi bizottmányok nem képviselik többé a 
megye közvéleményét. (Helyeslés a bal, ellenzés 
a jobb oldalon.) Ezek még 1848-ban csak ideig-
len alkottattak és nagy részt nem kellő alapon 
még 1861-ben választattak meg. De ezen testü
letekben a független haza népe sincs kellő arány
ban képviselve. (Felkiáltások a jobb oldalon : Pest 
és Bihar megyében!) A törvényhatóságok igen 
szükséges rendezése azonban, nézetem szerint, 
csak demokrata alapon eszközölhető, mert ellen
kező esetben is, az igaz, ez haladásnak volna 
tekinthető, de nem előre, hanem hátrafelé. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

Az igazság-szolgáltatás újból rendezése égető 
szükség. Nincs senki e házban — ugy hiszem — 
ki ebben kételkednék. Atalánosan mondatik, hogy 
a törökországi igazságszolgáltatás a legroszabb e 
világ-részben. Kénytelen vagyok ezt megengedni, 
de bátran merem állítani, hogy ezután jön mind
járt a mienk, (Felkiáltások: Ugy van!) A felpe
res itt, legtöbb esetben, a szánandó fél, és jaj 
az özvegyeknek és árváknak, ha nagy vagyon

nak örökösei itt: mert, ha ez legkevésbbé megtá
madtatok , évek hosszú során át rokanaik 
támogatására van szükségök, hogy éhen meg ne 
haljanak. (Helyeslés.) A bíróságok párt tekintet 
nélküli betöltése, az esküdt-székek, a szóbeliség, 
a nyilvánosság behozatala által fogunk eszközölni 
jó és ' gyors igazságszolgáltatást, mely anyagi 
jólétünkkel szoros összeköttetésben áll. 

A választási törvények újbóli rendezésének 
szükségét mindenki belátja e hazában. A ki ed
dig e felett kételkedett, azt, ugy hiszem eléggé 
meggyyőzték azon botrányos visszaélések,melyekkel 
az utóbbi választások alkalmával igen sok helyt ta
lálkoztunk. A képviselő-választás által vesz köz
vetve részt a honpolgár a törvényhozásban. Ezen 
akarat szabad nyilvánítását kell biztositanunk a 
törvény rendezése által. A hivatales pressio, a 
servilismus, a vesztegetés képezik azon mérget, 
mely minden alkotmányt veszélyeztet. Az össze
írások körül előfordult erőszakoskodásokat nagy
részt meg fogja szüntetni a választók állandó 
lajstromának behozatala, a többi visszaéléseket 
pedig a titkos szavazás. (Helyeslés.) 

Egyébiránt a legjobb törvények hozatala 
által sem fogunk ezen bajon segiteni: mert min
den törvénynek alkalmazásától függ az, hogy üd
vös, vagy káros hatása legyen; és azért nyiítan 
kimondom, hogy az, miszerint e képviselőház 
valódi kifejezése legyen a nemzet akaratának, csak 
a képviselőháztól magától függ. Mert csak tőle 
függ, hogy mikép fogja e törvényt alkalmazni. 

A bíráló bizottságoknak jelen alakjokban 
további fentartásáról nem akarok többet mondani, 
mint azt, hogy igen-igen hiányosoknak bizonyul
ván be ezek, igy alig lesznek tovább fentart-
hatók. A verificatió csak azon esetben fog az 
ország bizalmával, és mondhatom tiszteletével 
találkozni, ha e tekintetben az országgyűlés e 
hozandó törvényt akkép fogja alkalmazni, hogy 
itt nem lesz irányradó a pártérdek, nem lesz 
irányadó a részrehajlás, és ha nem fog megtörténni 
e törvények alkalmazásánál az, hogy, mig az 
egyik bíróság ugyanazon egy esetben az illető 
választást igazolja, addig1 a másik bíróság egy 
egészen hasonló választást megsemmisít. (Helyeslés 
a bal, ellenmondás a jobb oldalon.) 

A választási törvény újraszervezése alatt 
azonban nem érthetem az t , hogy a választók 
joga és hatásköre korlátoítassék, sőt inkább óhaj
tom, hogy az a haza független polgáraira még 
inkább kiterjesztessék. 

A sajtótörvények rendezése alatt sem ért
hetem azoknak korlátolását, mert a sajtó oly in
tézmény, mely azon sebeket, melyeket üt, ön
maga gyógyítja meg, és melynek meg van leg
illetékesebb bírája: a közvélemény. Nem való oly 
nemzetnek alkotmányos szabadság, melyre a sza-
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bad sajtd üdvös hatást nem gyakorol, mely azt 
eltűrni nem képes. E haza népe eléggé érett 
arra, hogy a jó és rósz közt, az igazság és va
lótlanság közt választani tudjon; bebizonyította 
azt az utóbbi években szabadabban mozgó sajtó 
működése. 

A hűbéri viszonyok maradványainak meg
szüntetését eszközölnünk kell, valamint az adó
ügy rendezését is. Meg kell szüntetnünk a szabad 
föld eszméjével annyira ellenkező egyedáruságot, 
és élénk figyelmünkben részesítenünk a jövedelmi 
adó azon nemét, melynek következtében különö
sen az iparos osztály túl a rendén sújtatik. 

A mit különböző nemzetiségű honfitársaink 
ügyében évek előtt mondottam, a mi mellett a 
nemzetiségi törvény hozatala alkalmával küzdöt
tem, azt ma is csak ismételhetem, hogy tudni
illik ezen honfitársainknak teljesittessenek mind
azon kivánságaik, a melyek a magyar állam épsé
gével és a közérdekkel megegyeznek. (Atalános 
helyeslés.) Azon atalános jog-egyenlőség*nél fogva, 
mely a nemzetiségek irányában is nagyrészt 
életbe van léptetve, nézetem szerint e honfitár
sainktól függ, hogy azt élvezzék és tovább íej-
leszszék: mert erős meggyőződésem az, hogy al
kotmányos országban csak az lehet tényező, ki, 
sem passiv, sem exclusiv politikát nem követ. 
(Atalános helyeslés.) 

A kereskedelmi és ipartörvónyeknek rea-
dezését és újból alakítását, vagy inkább azoknak 
hozatalát, mert jelenleg ilyek még nem igen lé
teznek, a törvényhozás legfőbb feladatai közé 
sorolom, mert összes jólétünkkel szoros összeköt
tetésben áll az, hogy oly intézkedésekről gondos
kodjunk, melyek az anyagi jólétet annyira emelő 
kereskedői és iparos osztályt, hazánk viszonyait 
különösen figyelembe véve, ezen szép hivatásuk 
betöltésében elősegítsék. 

Tiszt, ház! azon felirati javaslatban, mely 
igen tisztelt elvbarátom által a ház asztalára le
tétetett, a magas trón iránti köteles tisztelettel, 
a házhoz illő méltósággal ki van jelölve azon 
irány, melyen, nézetem szerint, egyedül haladha
tunk, hogy mind az állam mind az egyes hon
polgárok biztonsága és jóléte eléressék: azért én 
a fölirati javaslatot a t. ház becses pártolásába 
ajánlom. (Éljenzés bal felöl.) 

Z i c h y N á n d o r g r . : T. ház ! Midőn a 
válaszfélirat tárgyalásánál szót emelek, legelőször 
is bátor vagyok azoa álláspontot jelezni, melyet 
ezen tárgyalásban elfoglalni kívánok. (Halljuk.) 
En ugyanis szavazatommal a ház által kikül
dött bizottság részéről elénk terjesztett válasz
felirathoz járulok. Négy válaszfelirat fekszik 
előttünk és azok különböző szempontból tárgyal
ják mindazon kérdéseknek sommáját, melyek e 
hon állapotára vonatkozhatnak. 

A kérdés e tekintetben, nézetem szerint, az, 
hogy mi ezélja a válaszfeliratnak % 

Szerintem az nem egyéb, mint a felelet 
a felelős kormánynak a legmagasztosabb utón a 
házhoz jutott azon nyilatkozatára, a mely a jö
vendő törvényhozás működésének némileg irányt 
és utat kivan g szabni, a nélkül, hogy ez által a 
parlamenti tárgyalásoknak természetét változtatná 
meg, mely épen a kormányzati tevékenységet a 
felelős kormány és a ház közt megosztja, elany-
nyira, hogy sem a kezdeményezést, sem az irányt 
egyik vagy másik kezébe kiválólag át nem ruházza. 

Ha azonban helyzetünket tekintem, lehetet
len, hogy némi jogosultságát ne lássam annak, 
hogy azon válaszfelirati javaslatok, melyek a ház 
elé terjesztettek, tágabb körrel foglalkozzanak, több 
kérdést vonjanak a magok keretébe, mint ez kü
lönben történnék, és a dolog természetével meg
egyeztethető volna. Találom pedig ennek jogo
sultságát abban, miszerint, a mint tagadni nem 
lehet, tökéletesen normális helyzetbe jelenleg még 
nem jutottunk. Nem jutottunk tökéletes normá
lis helyzetbe sem azon megnyugvást tekintve, 
melylyel mindnyájunknak a jelen állapothoz ra
gaszkodni kellene, sem pedig a beligazgatási kér
déseket és belső állapotaink egész összegét te
kintve. És ezért én csak örömmel üdvözlöm ezen 
alkalmat, melyet a különböző válaszfeliratok 
nyújtanak már azért is, hogy mindezen kérdé
sekre nézve a ház nyilatkozhassak. 

A ház küldöttsége által elénk terjesztett 
felirati javaslat két különböző elvet látszik előt
tem magában foglalni: az egyik az, melynél 
fogva szárazan és egyszerűen tudomásul veszi 
azon törvényjavaslatok programmját, melyeket 
a minisztérium a ház asztalára leteendőknek jelez ; 
másrészt pedig oly kérdést von tüzetes tárgya
lás alá, mely ugyan sajátlag a mi alkotmányos 
és parlamentáris kormányzatunknak körébe tar
toznék, mely azonban, fájdalom, jelenleg még 
abban nincs, és Dalmátország s a határőrvidék 
kérdésének ezen kivételes helyzetében látom an
nak indokolását, hogy a ház többsége által elénk 
terjesztett programm e tárgyról bővebben szól. 

En nem helyeselhetem azon felfogást, mely 
azt mondaná, hogy a határőrvidék jelen állapota 
szégyen folt és annak a magyar képviseletben való 
hiánya mintegy szegyen volna Magyarország
ra nézve: mert én azt hiszem, hogy ezen állapot 
a tényleges viszonyoknak, az elmúlt sajnos idők 
szomorú következménye; azonban a tényleges 
állapotban én megszégyenitőt nem találok és én 
annak megítélését nem azon szempotból kívánom 
felfogni, vajon szégyenünkre vagy becsületünkre 
válik-e az? hanem abból, mikép volna orvoslása 
legczélszerübben és legildomosabban eszközöl-
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hető? {Elénk helyeslés a jobb oldalon.) E rész
ben pedig, valamint a határőrvidékre nézve, ugy 
Dalmátországra nézve is azt, mit a feliratban 
mondandónak vélek, szerény nézetem szerint, kie
légítően látom kifejtve és e részben is megnyug
szom abban. 

A mi azon indokolást illeti, melylyel ezen 
válaszfelirati javaslat elénk terjesztetett: magam
tői azon véleményt elutasítom, mintha azt min
den pontjában szint annyira elfogadnám, mint 
magát ezen válaszfelirati javaslatot; nem azért, 
mivel én azon indokolást, mintha mindegy 
volna minő rendben, minő sorozatban tárgy al
tassanak e hon reformjára vonatkozó kérdé
sek, sem közönyösnek, sem átalában elfogad
hatónak nem vélem. Nem vélem közönyösnek az
ért, mivel politikailag és administrative nagy fon
tossággal bír az : minő sorban vétetik egyik vagy 
másik kérdés elő; másrészt pedig nem hiszem^ 
hogy átalában a mi viszonyaink olyanok lenné
nek, hogy azok minden iránvban egyenlően sür
getnék az orvoslást. 

Én szintén helyeslem az indokolás azon fel
fogását, miszerint e hazában sem reactionarius, 
sem forradalmi irányzatokat felismerni nem óhajt; 
az erre vonatkozó kitételt azonban szintén nem 
sajátíthatnám el, mert azt sem eorrectnek sem 
diplomatiainak nem találom. 

T. ház! A többi válaszfelirati programmok 
kiváltképen két irányban térnek el a többség ál
tal bemutatott válaszfelirati javaslattól: az egyik 
az, miszerint magát a közjogi kérdést vonják 
ujabban a tárgyalások körébe; a másik az, mi
szerint magukat a reformkérdéseket már itt tüze
tesen tárgyalják. Legyen szabad azon rövid
séggel, melyet kifejteni képes vagyok, e két 
szempontból irányukban nézeteimet kifejtenem. 
(Halljuk!) 

Magyarországnak államjoga, Magyarország
nak államjogi helyzete, jogi szempontból, nem az 
elméletnek, nem egy törvényhozásnak műve. Fön-
állt az mindenkor; Magyarország jogilag önálló, 
független állam lenni soha meg nem szűnt. Hogy 
ezen magyar államjog micsoda mérvben, minő 
alakban érvényesíttetett ez idő szerint, az épen 
a tényleges viszonyok, az erőtényezők viszony
latától függött. Nem is mondja szerintem a trón
beszéd, miszerint Magyarország államjoga lett 
volna az ujabb közjogi törvények által ujabban 
helyreállítva, mintha nemzedékek során át Ma
gyarország államjoga lett volna függőben; hanem 
egyenesen csak azt mondja, hogy Magyarország 
államjogának némely függőben volt kérdései in
téztettek el. És ennél csakugyan több is történt, 
mert Magyarország államjoga és közjoga kérdé
sessé vált, és hogy az nem kérdéses, az azon 
nagy vivmány, melyet az utolsó időben a tör

vény és igazság, és ő felsége az országnak ki
vívott. Azt pedig, hogy Magyarország áílamjoga 
és közjogának némely kérdései már hosszabb idő 
óta nem feleltek meg azon igényeknek, melyek 
a tényleges viszonyokból felmerültek: ' azt kér
désbe vennünk nem lehet. Én nem helyeselhe
tem azon felfogást, mely Magyarország államjo
gát, közjogát, vagy egész sommáját azon kérdé
seknek, melyek az 1867-ki törvények által elin
téztettek, ujabban és sommásan kérdésessé akarja 
tenni. 

Nem hiszem és nem is igyekszem magam
mal elhitetni, hogy azon intézkedés, mely e rész
ben érvényesült, a lehetőleg legjobb legyen, és 
elutasítom magamtól azon feltevést, mintha azon 
egyes kérdések, melyek e részben elintéztettek, a 
fejlődő viszonyokkal nem lennének máskép elin-
tézhetők és módosíthatók; azonban maga Ma
gyarországnak államjogi helyzete ugy a mint a 
jelen viszonyoknak megfelel, a jelen közjogi tör
vényekben, szerintem, oly kielégítő megoldást lelt, 
a melyhez nyúlnunk, a melyet zavarnunk egye
lőre nem csak hogy szükségtelen, hanem vesze
delmes, káros lenne magára e hazára nézve. 
(Helyeslés jobb felől.) 

A pénzügy, hadügy, külügyr, s delegatiok 
kérdései azok, a melyek ellen részletesebben in
téztetnek a megtámadások. Ha ezen kérdéseket 
egytől egyig analyzáljuk, azt fogjuk látni, hogy 
akárminő megoldást találnának azok, e részben 
mást nem tehetnénk, mint azt, a mi jelenleg 
történik, s hogy azoknak más irányban való meg
oldása a mi belügyeink rendezésére, semminemű 
befolyást nem gyakorolhatna. 

Azt tartom magam is, hogy a pénzügyi kér
dést ugy megoldani, hogy az örökké azon alapon 
maradjon, a melyre mi azt jelenleg helyeztük, nem 
lehetséges, és nem is lenne czélszerü. A mi fel
adatunk az: a belreformok terén a magyar állam
erő tényezőinek, a magyar vagyonosodásnak ki
fejtése által oda törekedni, hogy idővel pénzügyi 
kérdéseinknek czélszerü megoldása lehetségessé 
váljék, s ha majd ezen téren az állam eléri a kí
vánt eredményt, akkor, ugy hiszem, mind a mi ré
szünkről, mind azon államok részéről, melyek érde
kei a mieinkkel legszorosabb összefüggésben 
vannak;, ezen helyzet csak örömmel fog üdvö-
zöltetni. 

Ha a hadügyi politikára vonatkozólag, azon 
politikai irányzatot tekintem, mely e ház minden 
oldaláról nyilvánult, ugy azt hiszem, hogy a je
len törvénykezés csak utat és módot szolgáltat 
arra, hogy a magyar had jövendő kifejlődésének 
alapja megvettessék; szüksége azonban e részbeni 
rögtönzéseknek fön nem forog. 

A külügyekre vonatkozólag Magyarország 
mint önálló állam tényleg szerepel. Ilyennek is-
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mertetni az európai diplomatía s nemzetek sorá
ban, szerintem, nem szűnhet meg. Voltak ugyan 
oly sajnos idők, melyekben Magyarország e rész
beni érvénye talán elhomályosodott, azonban a 
felszínnél mélyebben észlelő diplomatía és a viszo
nyokat mérlegező európai közvélemény Magyar
ország helyzetét mindenkor ismerhette és is
merte is. 

A mi pedig a jelen viszonyt illeti, azt a per-
sonalis unió mellett máskép formulázhatónak nem 
is tartom. Magában a delegatióban pedig csak oly 
gépezetet látok (Halljuk!), mely épen a szükséges 
összefügge'sből eredő ügyeknek elrendezését ugy 
szólván csak szárazan s ügykezelésileg rendezi, 
s a melynek épen talán kisebb nyomatéka van, 
mint a milyen az általa elintézendő ügyeknek nagy 
fontosságánál fogva azt megilletné, s a mely azon 
végzésénél fogva, semmi irányban nem lehet 
akadály a magyar reform-kérdéseknek, a belreform 
kérdéseinek elintézésére. Elismerem azonban, hogy 
Magyarországnak közjogi helyzete még tökélete
sen kielégítő nem lehet; nem lehet tökéletesen 
kielégítő, nem a törvényes megállapodások követ
keztében, de nem lehet tökéletesen kielégítő azért, 
mert még teljes megnyugvással nem csatlakoztak 
minden részről hozzá, s épen az, hogy ez ki
elégítővé váljék, attól van leginkább föltételezve, 
hogy mi azon alapokat ne ingassuk meg, (He
lyeslés jobb felől) melyeket Magyarország állam
jogi helyzetének a 6l-es törvények szereztek. (He
lyeslés jobb felől.) 

Ennek következtében én a közjogi kérdés
nek a válaszfeliratban tárgyalását részemről nem 
helyeselhetem, és azt hiszem, hogy ha akárki
nek idővel egyik vagy másik tekintetben oly 
módosítás lebetsége tűnnék fel, mely a ma
gyar közjogi viszonyt illeti, az e részbeli törvény 
változtatása inkább részletes utón, mintsem mag-á-
nak a közjogi viszonynak megrázkódtatása és meg
támadása utján volna kezdeményezendő. (Helyes
lés jobb felől.) 

A mi a belreform politikáját illeti: igenis 
természetesnek látom, hogy egy és más felől is 
megkísértetik arra nézve egy terjedelmesebb 
programm felállítása; következik ez pedig épen 
abból, miszerint oly tömérdek a belügyi refor
mok terén a teendő, s oly kevéssé tájékozott még 
e részben a közvélemény, miszerint mindenki 
mintegy szükségét érzi annak, hogy e részben 
világosságra jussunk. Uralkodnak különben e rész
ben viszonyaink is, és maga a közvélemény. Én 
e részben azonban azt hiszem, hogy ha mi a 
trónbeszédre adandó válaszban terjedelmesebben 
szólunk mindezen kérdésekről, aligha fogunk czélt 
érni, és aligha fogjuk a belügyi reformot magát 
előmozdítani; de igenis, szükségét látnám annak, 
hogy a ház mielőbb magába a belkérdések ren

dezésébe ereszkednék; hogy a ház maga szólítaná 
fel a minisztériumot e kérdések előterjesztésére; 
hogy azon elvek és azon sorozat, melyben a bei-
kérdések tárgyalandók lennének, maga a ház ál
tal is megvitattathatnának. 

A legfelső trónbeszéd nem állapit meg elve
ket, és a minisztérium e részben nem ad irányt 
a törvények egyik vagy másik utón való alkotá
sára nézve. Ha azt szárazan és a maga valóságá
ban tekintem, azt látom, hogy az egyszerűen 
csak az egyes hozandó törvényeknek szükségét 
mutatja fel; azonban irányt, miként lesznek e 
törvények alkotandók, nem szab. 

Magára a megyei reform kérdésére nézve is 
nem azt olvasom ki a trónbeszédből, miszerint a 
megyének egyik vagy másik jelenlegi functiója 
meg nem felel a felelős kormány elvének; azaz 
nem olvasom ki azt, a mit Tisza Kálmán tisztelt 
képviselő társam mond, miszerint a megyei re
form kérdésében a megyei hatáskör bizonyos 
iránybani féktelensége szempontjából indulna 
ki. Én csak azt olvasom ki belőle, miszerint a 
megye hatáskörének egy bizonyos része, misze
rint a megye még régi alapon fekszik, miglen a 
kormányzat uj alapon áll. E részben pedig, hogy 
ellenmondás létezik, kétségbe nem vonható. El
vonta a megyétől az élet és a gyakorlat az előbbi 
íűnctióknak nagy részét, és e tekintetben nem 
restaurálni, hanem újra szervezni kellene azt, mert 
a megye a mint előbb állott akkori attribútumai
val, a jelen viszonyoknak meg nem felel többé. 

Tisztelt ház! Több részben a választási tör
vények reformjára vonakozólag, a kormánynak 
választások alkalmávali eljárása támadtatott meg, 
s mintegy az alkotmány elleni merényletnek ne
veztetett a választásokba való avatkozás. (Ugy 
van! bal felől.) Én nem hiszem, hogy akár a 
bal, akár a jobb oldal, vagy akárki is állithat
ná, hogy a választások nem történtek volna a 
jelen alkalommal a legnagyobb szabadsággal. 
(Zajos ellenmondás a szélső bal, helyeslés a jobb 
oldalon.) Adhatták elő magokat egyes oly té
nyek egy felől is , más felől i s , az agitatio, a 
közigazgatás terén, melyek talán nem tökéletesen 
helyeselhetők; hanem azt mondani, hogy maga 
a választások összege nem történt volna oly 
módon, hogy ezen házat a nemzet akaratának 
őszinte és valóságos kifolyásának tekinteni le
hetne. (Zaj, felkiáltás bal felől: Nem mondta sen
ki! Jobb felől: Simonyi mondta!) Azon egyes 
hibás eljárásoknak vizsgálata, azok kiigazitása s 
orvoslása, épen magában a közigazgatás reform
jában, ügyeink rendezésében, a választási tör
vények revisiójában keresendő ; ennek szükségét 
pedig maga a trónbeszéd is elismeri. Hanem 
ezen egyes eseteknek a fölirati vitában való föl-
emlitése, vagy épen a trónbeszédre adandó vá-
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laszban valő kiemelése, szerintem, nem lehet in
dokolt. (Helyeslés jobb felől.) 

Tisztelt ház! A nemzet a reformnak szük
ségét mélyen érzi, nekünk valóságosan a libe
rális haladás és a reform terére kell lépnünk ; 
nekünk az időt meddő vitatkozásokkal tovább is 
vesztegetni ezélszerüleg nem lehet; minket kép
viselő-mandátumunknál fogva felelősségre fog 
vonni a haza. A reformkérdés késleltetése iránt 
felelős volna a ház, a kormány, leginkább felelős 
pedig azon párt, a mely e háznak többségét 
képviseli. Igen csodálom, hogy épen oly oldal
ról, mely a népnek érdekeit leginkább akarja 
védeni, a reformkérdés szükségét vagy fontossá
gát mellőzéssel látszanak tárgyaim. Én a feudális 
viszonyokból fenmaradt ügyeknek rendezését, és 
a királyi haszonvételek iránti ügyeknek elintézését 
— épen mert a nép életének mélyébe vágóknak isme
rem — nem tartom ugyan oly kérdésnek, mely 
a honrendezés fontosságával, a külvilág előtt 
valami prestige-el bírhatna, de olyannak ismerem, 
a mely a haza megnyugtatására igen nagy fon
tossággal bir (Helyeslés), melyet mielőbb, minél 
sürgősebben kezünkbe kell venni, és melyet azért 
is óhajtok oly irányban rendezni, hogy abből 
felismerhető legyen, hogy az 1848-iki elveknek 
tettlegesítése nem csak szóval, hanem tényleg is, 
mind a kormány, mind az országgyűlés főóhaja. 
(Helyeslés.) 

A közigazgatási és megyei rendszernek ren
dezését első és legszükségesebb teendőnknek mondja 
Tisza Kálmán t. képviselőtársunk, s én e rész
ben vele tökéletesen kezet fogok. Ne higye senki, 
hogy e kérdést, mely a nemzet életébe mélyen 
behat, a nélkül, hogy az minden oldalról meg-
vitattatott volna, hogy az iránt a közvélemény 
tájékozott lenne, megnyugvással és maradandó
kig elintézni lehessen. A közigazgatás rendezé-

hatóságok rendezésének kérdése oly fon
tosságú, oly messze kiható természetű, hogy egyik 
lényeges kérdéshez sem nyúlhatunk anélkül, 
hogy akár annak elintézésében, akár annak vég
rehajtásában a municipiumokra ne szorulnánk, 
azokat ne érintenők és ne érdekeinők. 

Ennek következtében én a közigazgatás és 
a munieipiumok rendezése kérdését olyannak te
kintem, mely a második helyen áll a teendők 
sorában. Ezt követi a többi kérdés egytől 
egyig-

Vajon ezen épen pusztán egyéni nézet he
lyes-e, vagy nem? azt nem ez alkalommal, ha
nem adandó alkalommal a ház, ugy hiszem, el 
fogja határozni; én azt hiszem, hogy épen mi
vel parlamentáris kormányt óhaj"tunk, mindezen 
kérdések a válaszfeliratba nem tartoznak, és épen 
csak azon pressióknak engedvén, mely a t. ház 
másik oldalán ülő képviselőket birta arra, hogy 
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felirati javaslatukban mindezen kérdéseket fölve
gyék, ugyanazon pressiónak hódolva, akartam 
egyéni nézetemet e részben is kifejezni. 

T. ház! Egy hónapja, hogy ezen ház 
együtt van. Ha azt tekintjük, mit végeztünk 
ez alatt valóságosan, mi az, a mi a reform kér
désében történt, mi a nemzet állapotára kiható 
eredményt fog előidézhetni 1 vajmi kevés lesz az. 
Méltóztassanak áthatva lenni azon meggyőződés
től, hogy mind azon hibák, ha léteznek, me
lyeknek orvoslását interpellatiók által sürgetjük, 
tényleg csak akkor fognak orvosoltathatni, mi
dőn majd a reform kérdését tárgyaljuk. (Helyes
lés.) Hasznos szolgálatot tesz a közügynek az, 
ki az egyes fontos pillanatokban minden mellé
kes kérdést háttérbe szorít, hogy a nagy kérdés 
annál biztosabb megoldáshoz jusson. Igenis, mét-
tánylom, nagyra becsülöm azon készséget, melylyel 
ezen háznak az értelemre, tehetségre nézve jele
sebb tagjai, melyek a túlsó oldalon vannak, köz-
reműködésöket felajánlották a belreformok körül. 
Én vallom azon nézetet is, hogy az egyes tör-
vénv alkotásánál mindenkinek számot kell maga-
val vetnie : vajon azon elv, melyből a törvény 
alkotásánál kiindul, meggyőződésével megegye
zik-e, vagv sem ; s e részben a felszólítást szin-
tén magamévá teszem ; de méltóztassék megen
gedni, bármennyire becsüljem is ezen nyilatko
zatot, mindaddig, míg az egyes közjogi kérdé
sekben kisebbségbe hozzuk azon pártot, mely a 
közjogi állapotot magáévá tette, mindaddig e ház 
működése a belreformok terén, ha nem is aka
dályozva, de némileg korlátolva, bizonyára kel
lemetlen helyzetbe megszorítva lesz. Mert épen 
azon szabad pártalakulásnak és a reform érde
kének komoly, mélyen beható előmozdításának 
semmi sem állja ugy útját,* mint az, hogy azon 
közjogi alapot nem fogadtuk el mindnyájan, me
lyet a hatvanhetes bizottság alkotott. 

T. ház ! Még igen sok volna, mit ezen kér
désre nézve meg lehetne jegyezni; azonban épen 
azért, minthogy részemről nem akarom elméleti 
vitákkal a ház türelmét hosszas igénybe venni, 
és óhajtom, hogy ezen vitatkozás minél előbb 
véget érjen, s mi a gyakorlati kérdések megol
dásához nyúlhassunk: azzal rekesztem be előa
dásomat, amivel azt kezdtem, t. i. hogy a ház 
által kiküldött bizottság javaslatát elvben és rész
leteiben magamévá teszem. {Helyeslés jobb felöl 
s a középen.) 

T ó t h K á l m á n ; T. képviselőház ! Ha
zánk egyik nagy publicistája egy elbeszélésében 
valami katastrofához érve, azon véleménybiztos
sággal, mely csak a hosszú elmélkedés sajátja, 
így kiált föl: de hát volt-e valaha jó ügy a vi
lágon, melyet nem a túlzás buktatott volna meg? 
Igen! — jegyzem föl akkor is a könyv tiszta 

17 
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szélére, midőn e munkát évek előtt olvastam — 
csakhogy a túlzás nem mindig egyoldalulag nyi
latkozik. 

Valóban, e végleteket mai politikai helyze
tünk megítélésében is feltalálhatjuk s szerintem 
ép oly túlzásba esik az, a ki azt mondja, hogv 
a 67-ki kiegyezéssel nem nyertünk semmit, mint 
az, a ki azt állítja, hogy a mit óhajtottunk, min
dent megkaptunk. Az előbbi állítás kétségbeesést 
szülhetne, az utóbbi pedig egy boldog lethargiát, 
mely annál veszélyesebb lehetne, mert az önámi-
tás mindig szerencsétlen magvait is magában 
hordaná. 

A kiegyenlítés létrehozói közöl azok, a kik 
higgadtabban Ítélnek, maguk bevallják, elismerik, 
hogy a vivmányokat áldozatok árán szerezték meg 
s e vallomás maga elég arra, hogy inaugurálja 
egy olyan párt jogosultságát, melynek jelszava 
az: a mit nyertünk, megőrizni, a mit elvesztet
tünk, azt idő és körülmények szerint visszasze
rezni. (Helyeslés bal felől.) 

E törekvés, lényegében oly jogosult, oly 
igaz, az eljárás jelzése annyira körültekintő és 
ildomos, hogy arczvonalban megtámadni csaknem 
teljes lehetetlenség ; ellenségei tehát megkerülik 
s azt mondják, hogy a közjogi harcz meddő s 
akadályozza, sőt lehetetleníti a reformokat. 

És e mondás tekintélyek által a nyilvános
ság elé dobva s a politikai epigonok által száz
szor ismételve s a szélrózsa minden irányában 
széthordva, már csaknem dogmává nőtte ki ma
gát, mintha valami elvitázhatlan, vagy épen meg-
támadhatlan politikai hitágazat lenne. 

Pedig nincsen semmi, a mi ezen megállapí
tott nagy igazságnál — igaztalanabb. 

Bizonyára közjogi harczaink soha nem ölte
nek akkora arányokat, mint a múlt országgyű
lés alatt; s gátolták-e e közjogi harczok azt, hogy 
az iparkamaráknak szabadabb mozgási kört ad
junk, mint a minőt adtunk ? gátolták-e e köz
jogi küzdelmek, hogy a hiriapbélyeget, mely ma 
már egy szabadabb államban sem létezik, eltöröl
jük 1 gátolták-e e közjogi harczok, hogy az állam 
bíráskodási jogának egyik legfontosabb s társa
dalmilag csaknem leglényegesebb részét a szentszé
kek kezei közöl kiszabadítsuk ? — Ezek voltak a múlt 
országgyűlésnek egyes reformkérdései, melyeknek 
szabadelvű megoldását bizonyára nem a nagy 
arányokat öltött közjogi harczok akadályozták, 
hanem azon félénk és tartózkodó politika , mely 
semmi érdeket nem akar megsérteni, hogy aztán 
a legnagyobbat, a közérdeket sértse meg. 

Még érteném a közjogi küzdelmektől való 
ezen iszonyodat, ha a párt, mely erről nem 
akar lemondani, tiszteletlenséget hirdetne a létező 
törvények iránt, s törekvései hívseiében semmi 
ildomot és korlátot nem akarna ismerni; de midőn 

ez épen ellenkezőleg áll, valóban törekvéseinek 
megtámadása nem egyéb, mint megtámadása a 
legtisztább nemzeti törekvéseknek. 

Mire törekszünk mi ? . . . Arra, hogy a nem
zetnek önálló hadserege legyen, hogy a va
gyon és vér fölötti rendelkezés ne csak alkotmá
nyos, hanem nemzeti formát nyerjen, s hogy a 
nemzet diplomatikai képviselete az eddiginél praeg-
nansabb alakban fejeztessék ki. 

Nem mondja senki, hogy e törekvések min
den más társadalmi és törvényi átalakulást meg
bénítsanak, vagy épen lehetetlenitsenek; de e tö
rekvéseknek mindig létezni kell, ezeket kiham
vadni hagyni nem szabad, a nemzetnek ezeket 
minden lehető alkalommal hangoztatnia és kife
jeznie kell: főleg pedig akkor, midőn a nemzet 
fejedelméhez, királyához szól. 

Lapozgattunk mi is a nemzetek történetében s 
jől tudjuk, hogy sarkalatos törvények átalakítása 
mindig sok idővel, nehézséggel és küzdelemmel 
járt; de megtanultuk azt is, hogy jogok és eszmék, 
melyekről egyes korszakok egy vagy más okból 

j lemondtak, csak akkor vesztek el egészen, ha még 
I párt sem találkozott, a mely azokat legalább törek

véseiben fent ártotta volna. (Helyeslés bal felől.) 
És ha nekünk, a jelen nemzedéknek, le kel

lene is arról mondanunk, hogy a magyar hadse
reget láthassuk, hogy vérünkről és vagyonúnkról 
kizárólag magunk rendelkezzünk, ha ezeket mint 

vivmányokat nem is adhatnék át a jövő kornak: 
s zent kötelességünk legalább eszmében átadni a 
következőknek, hogy a mi most gondolat, ige, az 
egy boldogabb korban tett és valóság legyen. 

A miért Machiavelli a fél világ haragját fe
jére zúdította, azon eszme, az olasz egység, ime 
most szemeink előtt üli diadalát. 

De nálunk, a hol egyes modorból s illető
leg modortalanságból annyiszor következtetnek 
egész ügy lényegére s egyes egyéni eszközök 
miatt annyiszor támadják meg az egész pártczélt: 
mohón ragadnak meg mindent, a miből a köz
jogi küzdelmekre „feszítsd meg-öet kiálthatnak. 

A legközelebbi választások alatt is, ha egy-egy 
követi prcgramm élesebb színeket használt, vagy 
ha épen a választási természetes hullámzatok egy-
egy tiszteltebb kapacitást elborítottak, félre ver
ték a vészharangot, mintha már a nemzet utolsó 
napjairól lett volna szó. 

Magok a bukott követjelöltek jártak ebben 
elől e jó példával, kik legnagyobb részben Má-
rius méltóságos megnyugvása helyett inkább vá
lasztották a kesergő Jeremiás szerepét s képvi
selőségük romjain soha sem magokat •—• mert 
hisz Ők önzéstelenek — hanem mindig hazájokat 
siratták, melyet a közjogi harczok elmentenek; 
sőt volt olyan is, a ki csupa objectivitásból 
egész édes nemzetét „barbárának nevezni nem 
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vonakodott : még pedig — hogy ne csak itthon 
olvashassák, hanem külföldön is, — hát németül. 

Csak Kaposvár elbukott követjelöltje — s én 
mint loyális ellenfél, örülök, hogy e bőkot egy 
jobboldalinak tehetem — mondom, csak Kapos
vár elbukott követjelöltje emelkedett azon állam
férfiúi magaslatra, honnan az alkotmányos moz
galmakat tekinteni kell s bukását Tacitus szépen 
alkalmazott szavaival fogadta: Malo periculosam 
libertatém, quam quietum gjervitium. 

Igen, uraim! az alkotmányos életnek, mint a 
tengernek hullámzani, sőt néha viharozni is kell, 
különben bizony pocséta lesz belőle! 

Nem fogok a t. ház szíves türelmével sokáig 
visszaélni, de engedjék meg nekem, hogy a ke
gyelmes királyi leirat egyik szakaszára, mely a 
sajtótörvények revisióját érinti, némi megjegyzé
seket tehessek. 

A kegyelmes leiratot természetesen én is 
a kormány exposéjának tekintem, s megvallom, 
hogy a sajtótörvények tervben levő szabályzása, 
a mely törvények ellen legalább is nem panasz
kodtunk, némi gyanúval tölt el, hogy a sza
bályzás nem épen a sajtószabadság előnyére fogna 
történni. 

Pedig maguk, az 1848-diki sajtótörvények 
sem mondhatók eléggé szabadelvűeknek, sőt e 
törvényeket nagyon szigorúaknak kellene tarta
nunk, ha paragrafusait az esküdtszékek eléggé 
nem áldható intézménye nem enyhítené. 1848-ban 
e törvényeket meg is égették, a mit én egyéb
iránt korántsem argumentum gyanánt hozok fel, 
mert hisz a jó törvényeket is meg lehet égetni s 
az utczai tumultusoknak barátja nem vagyok; 
de kétségtelen, hogy azon paragrafusok betűi 
szerint már régen minden magyar journalístának 
börtönben kellene ülni s a büntetések fokozatai 
oly szigorúak, hogy én részemről mint esküdt, 
mindig habozva mondanám ki a „vétkeset, attól 
tartva, hogy a biróság ítélete az elkövetett vét
ségnél sokkal jelentékenyebb leend. 

Annál nagyobb örömmel üdvözlöm Tisza 
Kálmán föliratában azon szakaszt, mely a sajtót 
nem csak szellemi, hanem anyagi terheitől is föl 
akarja szabadítani. Igen, uraim, a hirlapbélyeg 
nem más, mint anyagi korlátozása a sajtószabad
ságnak. A múlt országgyűlésen tettem ennek el
törlésére nézve indítványt, indítványom azonban, 
noha csak 20 szótöbbséggel, leszavaztatott. És e 
leszavaztatás, mint döntő körök hozzám szivár
gott nyilatkozataiból értesültem, korántsem állam-
gazdászati szempontból történt, mert hisz — a 
kezelési költségeket leszámitva — az egész hir-
lapbélyegjö vedelem nem több, mint a mennyivel 
négy öt darab excancellár pensióját lehet fedezni; 

hanem történt azon félelemből, hogy majd na
gyon tiszaporodnak a hirlapok. 

Ez pedig nem egyéb, mint a polgárosodás
tól való félelem. 

Francziaország egyik legnagyobb szelleme, 
Laboulaye, irta legközelebb: akarod tudni, hogy 
egy nép a civilizatiónak milyen fokán áll? . . . 
számláld meg hírlapjait s ebből bizton fogsz kö
vetkeztethetni. 

Nem is a hirlapok számától félnek sokan, 
hanem ezeknek rakonczátlankodásától s a buta
ság azon különös közlékenységétől, mely gyakran 
tanítani akar, midőn még maga sem tanult sem
mit ; de ez még tévesztettebb félelem.: rövid ideig 
tobzódhatik ugyan a rakonczátíanság és értel
metlenség, de mint mindennek a világ erkölcsi 
rendszerében, ugy a sajtó terén is csak annak 
van állandósága, a mi jó, tiszta, igaz és becsü
letes. 

Én attól tartok uraim, hogy a hirlapbélyeg 
eltörlésében is megelőznek bennünket a lajtántu-
liak; ők az emberi testről is előbb vették le a 
íealjasitó rablánczokat mint mi, és én félek, hogy 
a lélek íánczait is előbb fogják levenni. 

Szeretjük mi uraim a reformokat, csak az 
a baj, hogy nálunk a reformok gyümölcseinek 
nem elég megérni, hogy azokat leszakaszszuk, 
hanem valósággal meg kell rothadniok, hogy az
tán — mint az emancipatio kérdése is — ma
guktól az ölünkbe hulljanak; nálunk a reform
kérdéseket addig húzzák, halasztják, hogy azok 
utoljára nem is a haladás, hanem a nemzeti be
csület kérdései lesznek. 

Es most, tisztelt ház, bezárom beszédemet, 
annál inkább, mert a jegyző uraknál láttam, hogy: 
longus post me ordo loquentium, s Tisza Kál
mán t. képviselőtársam föliratára szavazok. (He
lyeslés bal felől.) 

H o r v á t h D ö m e : T. képviselőház! Ha 
valamely idegen a ház asztalán fekvő válaszfel
iratok sokaságából fogna az ország helyzetére 
következtetni: ugy bizonyosan akaratlanul is azon 
gondolatra jutna, hogy ez ország vagy felette 
boldog, vagy felette szerencsétlen. 

Vagy felette boldog, mert íme! az egybe
gyűlt képviselők, a haza atyjai, jóllehet a fejede
lem által az ország alkotmányos átalakítására 
falat kenyérként Bzükséges reformtörvények ho
zatalára lettek bizalomteljesen felhíva, minda
mellett három rendbeli válaszfelirataikban min
denekelőtt legsürgősebbnek csak is azt találták, 
hogy a reform törvényeket egy kissé elodázzák, 
azoknak meghozatalát egy kissé később ejtsék, 
hogy azok helyett inkább, bárha talán az által 
meddő vita fogna is eloidézteni, bárha egyelőre 
a kedvező eredményben ők is reménytelenek, 
hogy a két év óta annyit becsmérelt, annyit 
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gyanúsított közjogi törvények ismét előtérbe 
hozassanak, ismét megvitattassanak és revideál-
tassanak. 

Vagy fölötte szerencsétlen, mert ime az 
egybegyűlt képviselők, a haza atyái, az ország 
közjogi helyzetét oly silánynak, oly korlátoltnak 
találják és érzik, hogy e nehéz közjogi viszonyok 
mellett, s azoknak újbóli revideálása nélkül, ma
gokat reformtörvények hozatalára, egyelőre képe
sítetteknek nem is érezhetik. 

Istennek hála, tisztelt képviselőház! itt is, 
mint más egyébben, az igazság a középponton 
találtatik. 

Hogy hazánk még most ezúttal, különösen 
még az átalakulás küszöbén, nem teljesen bol
dog, nem teljesen kielégitett; az igen természetes. 
De hogy országos helyzetében nem szerencsét
len, az kétségtelen, 

Hogy nem az utóbbi, azt tanusitják maguk
nak az illetőknek, itt e házban nem egyszer 
adott nyilatkozataik, miszerint elismerték, hogy 
az országos alkotmányos helyzet, a csak most 
két év előttinél is, akár anyagi, akár szellemi 
tekintetben, mindenesetre előnyösebb, Tanúsítja 
azon ténykörülmény, hogy az illetők maguk is, 
habár a nem mindenben teljes tetszések szerinti 
alkotmányos helyzetet, ők is velünk együtt él
vezik és gyakorolják. Elvégre tanúsítja, hogy 
válaszfelirataikban utőlag bár, a reformtörvények
nek megalkotásához revisió utáni hozzájárulásu
kat ők is megajánlották. 

Hogy hazánk épen küszöbön lévő átalaku
lási helyzete nem fenékig színarany; hogy az 
ország alkotmányos átalakitásáxa a reformtörvé
nyek falatkenyérként szükségesek, hogy azok 
életbe léptetése jövendőnk életföltételét képezi; az, 
rendezetlen állapotunkban a multak után, termé
szetes és kétségtelen. E válságos helyzetet eléggé 
indokolja egymagában azon ténykörülmény, hogy 
hazánk a közigazgatásnak és igazságszolgálatás-
nak mindenik ágazatában, részint a 48 előtti 
hűbéri korszak és intézkedések következtében, 
részint az egymásután következett absolut kor
szakbeli és provisorius ideiglenes intézkedések 
folytán, még mindig egy régi elhagyatott nemesi 
udvarházhoz hasonlít, mely jobbadán gyommal 
és szeméttel van telve. S hogy ily rendezetlen 
állapotban, le a jóakaratú fejedelemtől az utolsó 
polgárig, mindenek fölött és mindeneknél elébb 
csak is reformtörvényeket kíván mindenki; vágya, 
reménye, követelése, leginkább abban öszpon-
tosul: azt első tekintetre az országban a higgadt 
szemlélő azonnal felismerheti. S hogy ily hely
zetben a szükséges reformkérdéseknek, bármi 
tekintetből, csak is meddő vitákra vezérelhető 
közjogi kérdések ujabb revisiója végetti elodá

zása egyátalában nem helyeselhető, az igen ter
mészetes. 

Valamint őszintén bevallom, nem helyesel
hetem, nem értem, nem tudom felfogni ezélját 
azon lépésnek, hogy általunk, egy képviselőház 
által, a kir. trónbeszédre négy rendbeli válasz
felirat lett beadva. 

Vajon nem fogott volna-e épen ugy czélhoz 
vezetni, nem még kevesebb időveszteséggel és 
kevesebb kesernyességgel, ha egy válaszfelirat 
készítésében compromfttálván, a részletes tárgya
lásnál, módositványok alakjában, minden párt
árnyalatnak, minden egyes képviselőnek épen 
ugy mód és alkalom fogott volna szabályszerűen 
nyújtatni, hogy saját nézetét és érveit többé ke-
vésbbé érvényre juttassa? 

De ha már a t. ház által mind a négy 
rendbeli válaszfelirat tárgyalásra lett kitűzve, én 
egyszerűen kijelentem, hogy a négy közöl én 
a bizottság által beadóit válaszfehratot foga
dom el. 

Indokaim igen egyszerűek. 
Elfogadom ezt, mint a többi felirat közt, a 

j óakaratu fejedelemnek szívből származott, millió 
és millió szivekhez szólott, a reformtörvényekre 
vonatkozó útmutatásával egy egész ország, egy 
nemzetnél jogosult reményeket és várakozásokat 
keltett üdvözletére a legezélszerübb, legeorrectebb 
és bizalomteljes válaszfeliratot. Elfogadom azt, 
mert csakis ez egyben találom fel a válaszfelirat
nak legfőbb jellegét és megkivántatóságát. Én 
szerintem ugyanis, egy válaszfeliratnak, mely 
egy több pártárnyalatból alakult országos testü
letnek ünnepélyes nyilatkozata, nem lehet az a 
hivatása, hogy reformtörvényeknél, akár meg
szorító, akár jogkiterjesztő részletességekbe bo
csátkozzék. Csakis az lehet feladata, hogy a re
formtörvények hozatalárai készség abban, miként 
a bizottság művében van — a km reform elő
soroló trónbeszédhez hiven, áíalánosságban jelen
tessék ki, avagy a kitűzendő reformok áíalá
nosságban, de legkisebb részletezés nélkül, említ
tessenek fel. 

Elfogadom elvégre azt, mert az őszinte fe-
j edeimi nyilatkozatra ez egyszerűen fönséges mű
vet találom a többi közt legkielégitőbb őszinte 
válasznak. 

A mi továbbá a többi válaszfeliratokat illeti, 
elismerem, hogy azok, a negyedikről szólani és 
azt értetni nem is kivánván, «irmodoruk, szöve
gezések s különösön mérsékleti hangjokra nézve 
engem is megleptek; elismerem, hogy azok szer
zőik és mestereiknek becsületére válnak. De 
ez elismerés mellett is, szabad legyen tisztelettel 
megjegyeznem, hogy én szerintem azok, a sző 
valódi értelmében, nem is válaszfeliratok: hogy 
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azok, én szerintem, nem egyéb, mint igen eszé-
lyes, igen körmönfont pártprogrammok. 

Ez állitásomat igazolja azon ténykörülmény 
hogy a reformkérdések érintésénél azokban a ki
tűzendő reformtörvények, nem átalánosságban, 
de többször vagy megszorító, vagy jogkiterjesztő 
partialitással körvonaloztatnak. 

így például az első biróságok szervezése 
föl említésénél, ugyszőlván egyikben conditió sine 
qua non-ként kimondatik, hogy a szervezés általuk 
csak is a törvényhatóságok rendezésével együt
tesen fog eszközöltetni. 

így a választási és sajtótörvények fölemlité-
sénél, azok egyikében jóformán kimondatik, 
hogy e két törvény általok semmi esetre se 
megszorítással, csak is jogszélesbitéssel oldatha-
tik meg. 

Ezen részletezés, szerintem1 egy pártpro-
grammba igen, de egy több pártárnyalatból ala
kuld országos testület nyilatkozatába aligha 
ülhetik. 

De ha e megszorító, vagy jogkiterjesztö 
részletezések a szövegben benne hagyattatnának 
is : önként azon kérdés merül fel, vajon e föl-
emlités czélszerü, vagy károssá válhatik-e? Én 
szerintem felesleges, de sőt esetleg károssá is 
válhatik. 

Tudjuk, uraim! reformkérdések irányában a 
közérzület, a közvélemény sokszor igen hamar 
át szokott alakulni. 

íme, például hozom fel a megyerendezés 
kérdését. 

A megyerendezés szükségét a felelős kor
mány már két évvel ezelőtt felismerte. — De 
mert itt és ott a közhangulat és közérzület nem 
volt eléggé kedvező: általa mind eddigien fel
színre nem lett hozva. 

S ha egy két képviselő itt a múlt ország
gyűlésen a megyerendezés szükségét szorgalmaz
ta, bizonyos lehetett benne , ' hogy a többségnél 
zokon^ szavakra talál. 

És ime! ma már örömmel tapasztaljuk, hogy 
a megyerendezés szükségét minden pártárnyalat, 
ugyszőlván minden képviselő óhajtja, s ösztön
szerűleg belátja, hogy a törvényhatóságok hatá
rozott rendezése jövendőnknek egyik életszüksége. 

így leszünk mi, tisztelt képviselőház! a többi 
reformkérdésekkel is. 

Épen azért nem helyeselhetem, hogy bár
mely válaszfelirat, egyes reformtörvényeknek akár 
megszoritő, akár jogkiterjesztő partialitásába egye
lőre már kiterjeszkedjék. Ha később a közérzü
let, és közszükségnél fogva változtatni kell rajta: 
már az compromissiőval jár. De különben is az 
ilyes részletezés, én szerintem, csakis a kérdéses 
reform tárgyalása idejére és alkalmára tartozhatik. 

Nem helyeselhetem továbbá azon módot, 

miszerint a hivatkozott válaszfeliratokban a kie
gyezési törvényeknek revidiálása és változtatá
sa sürgetőleg igényeltetik. 

Nem tagadom én, tisztelt képviselőház! 
hogy az úgynevezett közösügyi törvényekbe én 
sem vagyok szerelmes. 

Azért-e talán, mert a törvénykönyvben és 
történelemben ez érdekben előttem praecedens 
nem levén, ez eljárási mddozat én előttem is még 
mindig szokatlannak tűnik fel. 

Azért-e talán, mert mint magyar ember, ha 
pusztán szivemet és hajlamomat követem, ha
zámnak és nemzetemnek örömest több befolyást 
és önállást szeretnék érvényesíteni. 

De mert a bizonyost a bizonytalanért, a 
létezőt ez idők szerint másként nem is létesithe-
tőért feláldozni nem tudom, nem szeretem; mert 
erős meggyőződésem, hogy a létező közjogi tör
vények helyett még eddig körülményeink közt 
kivihetőleg is jobbat felmutatni senki sem tudott, 
mert azok czélszerü megváltoztatásához előzőleg 
évek sora, érlelt tapasztalás, és számilag kedvező 
viszonyok igényeltetnek: és mindezen indokok
nál fogva a válaszfeliratban való revisiosürgetést 
időszerűnek és szükségesnek nem találhatom , azt 
részemről nem pártolhatom. 

De ha netalán a válaszfelirat valamelyiké
ben benne hagyatnék is: ugyan mi jót eredmé
nyezhetne 1 

Én azt hiszem, a közügy lefolyására nézve 
inkább utólag kárt, mint nevezetes hasznot fogna 
eredményezni. 

Én tartok tőle, hogy épen ugy járnánk 
vele, mint apáink jártak 1790-től egész 1848-ig, 
a hírneves gravaminalis országgyűlési ügyme
nettel. 

Hiszem, emlékeznek önök vissza, hogy a jog-
sérelmi ügyek annyi országgyűlésen át mi nagy 
szerepet játszottak. Minden országgyűlésen hűsé
gesen ismételtettek, apránkint elvesztette érdekét 
az ügymenet a nemzet előtt, a kormány mindin
kább közönyössé vált, és lassan-lassan az egész 
gravaminalis ügy az országos levéltár lomtárába 
sétáltatott. 

Óvakodjunk, tisztelt képviselőház! Igenköny-
nyen megtörténhetik, ha közjogi törvényeink re-
visiója általunk derüre-borura, országgyűlésről 
országgyűlésre minduntalan szóba hozatik, ha a 
meddő vitákra, reformtörvényekre jótékonyabban 
felhasználható idők fognak rendszeresen elpaza-
roltatni: ugy a nemzet s a közvélemény előtt a 
nagy fontosságú életkérdéseink iránt folytonos ér-
deklettséget aligha tudunk kelteni, s a kártékony 
közöny alulról és felülről aligha nem fogna be
következni. 

Az én hitem és meggyőződésem a közjogi 
törvények revisiójára nézve egészen más. 
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Én teljesen meg vagyok az iránt győződve, 
ha e nemzet, ha ez országgyűlés évek során át, 
és érett tapasztalás után a közjogi törvényeknek 
gyarlóságait és hiányait nem csak átalánosság-
ban ós csak is gáucsolólag, miként eddig történt, 
de tényleg, egészben és elemeiben ki tudja mu
ta tni ; ha egyszersmind képes lesz a jobbat, a 
czélszerübbet, a mi most még csak agyunkban 
zűrzavarosán, nyughatatlan vágyként létezik, 
tényleg felmutatni; képes lesz a jobbról, a czél-
szerübbről a velünk egy érdekű fejedelmet és 
egyérdekű örökös tartományokat meggyőzni — mert 
hiszen érdekeink még igen-igen soká egyek fog
nak maradni! — ha létező közjogi törvé
nyeinknek mindnyájunknak egyenlően hasznos 
megváltoztatása akkor fog időszerűén java
soltatni : e részben méltányos igényeink is al
kotmányos utón érvényesíttetni és teljesíttetni 
fognak. Ez eszélyes eljáráshoz azonban nem ellen
szenv, de évek sora és érett tapasztalás fog bár
mely időben és korban ige'nyeltetni. 

Ezek azon nézpontok, a melyek engem arra 
bírtak, hogy az utóbbi feliratokhoz nem csatla
kozhatom. 

Engedje meg a tisztelt képviselőház, hogy 
még egy pár óhajtást koczkáztassak. 

Midőn a felség által alig egy hóval ezelőtt 
az országgyüle's ünnepélyesen meg lett nyitva, 
midőn a felségnek a kilátásba helyzett reform
törvényekre ujjmutatása egy egész nemzetet, 
egy ege'sz országot elismerő örömre gerjesztett: 
ott a helyszínén nem egy honfitársunk, de az 
országban ezer és ezer polgártársunk azon őszinte 
nyilatkozatra fakadt; ha e három éves ország
gyűlés a kijelölt reform-törve'nyeket korszerűen 
isten segélyével mind életbe léptetheti: ugy e 
három éves országgyűlés lesz a gondviseléstől 
hivatva arra, hogy e sokat szenvedett magyar 
hazának e's a magyar nemzetnek második státo-
rává váljék; ugy ez országgyűlés lesz arra is 
hivatva, hogy az alkotmányosan és korszerűen 
átalakítandó magyar hazát és magyar nemzetet, 
emberi számítás szerint lehetőleg, ismét száza
dokra biztosítsa! 

Ha e feladat áll, az én hitem és meggyő
ződésem pedig az: ugy e felülről és alulról, a 
fejedelemtől és néptől egyaránt reánk bizott fel
adatot teljesíteni a mi kötelességünk. Teljesítsük 
azt, tisztelt képviselőtársak! egész odaadással. 
Hagyjunk fel ez alkalommal is a meddő vitával. 
Gazdálkodjunk a mindennél drágább idővel; ta
karítsuk azt meg lelkismeretesen, és lehetőleg a 
falatkenyérként oly szükséges reform-törvények 
érdekében. S bizonyosak lehetünk benne, hogy a 
terhes, de szép feladatot, így, de csak is így, 
ezen három év alatt teljesíthetjük. 

Még egyet, uraim, a kik egész életüket a 
haza hűséges szolgálatának szentelték, azon fér-
fiainktól a nyilvános, a magánéletben, a journa-
listikában nem egyszer aggályosan halljuk em-
legettetni: hogy a tényleges jelenségek után ha
zánkban, különösen fajunknál a valódi hazafi
ság csökkenőben van azért, mert most már a 
nyilvános pályára lépő férfiú szokva van, csakis 
vérmérséke és hajlamainál fogva először is párt
állást választani, s pártállásának a hazafiságot 
áldozatul hoznia, csakhamar második természe
tévé válik. 

Ez aggálynak, ez észrevételnek mennyiben 
van helye, nem vitatom. De hogy sok igazság 
rejlik benne, azt törvényhatóságainknak két éves 
nyilvános életmozzanatai, de sőt az utóbbi or
szággyűlésnek is egyes jelenségei, nem kis mér
tékben igazolják. 

Rajtunk áll, tisztelt képviselőház! ez aggályt, 
ez észrevételt e függő kérdésnél is tényleg meg-
czáfolni. Mi rajtunk áll az értékek legdrágább-
jával, az idővel, és épen a reform-törvények ér
dekében, hűségesen gazdálkodni. Mi rajtunk áll 
követni a nemes példát, a melyet im tegnap
előtt a balközépnek tisztelt, általunk is méltán 
tisztelt vezérszónoka, Tisza Kálmán képviselő
társunk a minő jeles, ép oly tapintatteljesen rö
vid felszólalásával, mindnyájunk követésére tanú
sított. 

S azon óhajtás mellett, hogy mi, a kik még 
ez ügyben felszólalni kivántunk, bármely párt
árnyalathoz tartozzunk, az adott szép példát 
mind tárgyilagosság, mind kellő rövidség tekinte
tében hiven követni fogjuk: miként már je
leztem, egyszerűen és felelősségem érzetében ki
jelentem, hogy én a bizottság által beadott vá-
laszfelirati javaslatot fogadom el. (Helyeslés jobb 
felől) 

V u k o v i c s S e b ő : T. ház! (Halljuk!) 
Ezen tanácskozás alatt azon egyszerű conversa-
tionalis tónust fogom követni előadásomban, 
mely természeténél fogva legalkalmasabb akkor, 
midőn ily számos ügy pendíttetik meg, hogy 
lehetetlen akármely egyes kérdést is ki merítő 
discussió tárgyává tennünk. (Halljuk!) 

Mielőtt azonban magára az előttünk fekvő 
kegyelmes királyi beszédre és az arra adandó 
válasz gyanánt elénk terjesztett több rendbeli 
javaslatra észrevételeimet tenném, én, mint a 
régi országgyűlés egyik embere (Halljuk!) kö
telesnek érzem magamat visszautasítani azon gú
nyos megtámadást, melyet a közvetlen előttem 
szólott érdemes képviselő ur a régi országgyűlés 
eljárására irányozni méltóztatott. Az nem áll; 
azt Magyarország történelme czáfolja meg, hogy 
a sérelmek tárgyalásának nem volt egyéb követ
kezése, mint az, hogy az illető iratok lomtárba 
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vettettek volna; sőt ellenkezőleg azt merem állí
tani, hogy azon időben a sérelmi tárgyalás volt 
azon iskola, melyből az ifjúság merítette az al
kotmányosság és szabadság tanait, és hogy gya
korlatilag minden sérelmi tárgyalásnak az volt 
a következése, hogy az illető megsértett jog a 
sérelmek tárgyalása folytán sokkal egészsége
sebben fejlődött ki, mint a milyen állapotban 
volt annak előtte. Tudják ezt mindazok, kik 
fájdalom! velem együtt a régi korhoz tartoznak; 
tudják, hogy a szólásszabadság soha sem fejlő
dött ki oly teljes joggyakorlatra, mint midőn 
sérelmi tárgyalás utján feltisztittatott annak min
den egyes részlete; tudják, hogy a vallásszabad
ság gyakorlatára nézve hozott 1844-ki törvény a 
vallásbeü sérelmek tárgyalásának köszönhető. 

A mi illeti a jelen országgyűlést, üdvös vagy 
káros voltáról csak annak befejezésekor leszünk képe
sek szólani. Annyit mindenesetre, mint alkotmányos 
polgár, megismerek, hogy igen szerencsés auspi-
ciumok alatt kezdődik. Ugyanis lehetetlen, hogy 
minden hazafit buzgó reményekre ne ébresztett 
volna azon jelenet, midőn látta a kegyelmes le-
ereszkedésnek egy felől, más részről a loyalis hó
dolatnak őszinte kicserélését; sőt azt hiszem, 
hogy azon csillogó ünnepélyességeknek is, me
lyeknek szemtanúi voltunk, igen örvendeztető jel
leme volt. annálfogva, mert bizonyosan mindenki 
közölünk meg van győződve arról, hogy a cse
lekvés terén és a hatalom birtokában levő és 
annyi tfpasztaláson annyi viszontagságon keresz
tül ment generatio nem fogja utánozni a múlt 
század közepének példáját, midőn a nemzet elő
kelői e's nagyjai elragadtatván a fényszeretet, az 
udvari tüntetés es tetszetési vágy által, elaltatták 
az ország szabadsága és jogai feletti őrködést. 

A mi illeti a kir. kegyelmes trónbeszédet: 
•én abból is a legfelső jóakaratot látom átszivá
rogni. A mi azonban magát a kormány szándé
kát illeti, melyet alkotmányos jogomnál fogva 
belőle következtetnem és magyaráznom kell és 
szabad: annak mind szellemére, mindpedig formájára 
nézve kénytelennek érzem magamat némi észre
vételt, és illetőleg kifogást tenni. 

A mi szellemét illeti, engem aggályra ger
jeszt az, hogy ugy látszik, bizonyos idegenség, 
hogy ne mondjam, ellenszenv nyilatkozik három
négy helyen is alkotmányos ősi intézményeink 
iránt • ismételve is kinyilváníttatik, hogy a meny
nyibén azon intézmények a haladás útjában ál
lanak, azoknak elhárítása kívánatos. Én megval
lom, Magyarország alkotmányában ily intéz
ményt nem ismerek sőt tudom, hogy még a 
regi időben is, a pozsonyi országgyűléseken, mi
dőn csak a nemesség volt képviselve, ezen in
tézmények soha sem állottak útjában annak, 
hogy az országgyűlés ne terjesztette volna fel 

legszabadelvfíbb eszméit a reformokra nézve, me
lyek azonban nem az intézmények miatt, hanem 
azok daczára gátoltattak a kivitelben. 

A mi a formát illeti: igaz, hogy mi még 
nem vagyunk teljesen megállapodott parlamen
talis életben, de én azt hiszem, hogy nem csak 
az átalánosan divatozó parlamentalis szokásnál 
fogva, hanem azért is, mivel a mi saját 1848-ki 
4. tvczikkünk 1. §-a minden országgyűlést há
rom ülésszakra oszt fel, ő felsége hivatva van az 
országgyűlést minden évben összehivni, és en
nélfogva azt gondolom, hogy minden ülésszak 
kezdetén külön kir. megnyitó beszéd volna a 
maga rendén. (Ellenzés a jobb oldalon.) 

Ebből kiindulva arra, hogy a jelen kir. be
szédben annyi, és fontosságra nézve egymással 
vetekedő tárgy soroltatik elő, lehetetlen azon 
megjegyzést nem tennem, hogy e gyülésszak alatt 
mindezt elvégezni lehetetlen, hogyr közönséges 
halandónak tehetségeit felülmúlja ugy elkészülni, 
hogy mindehhez hozzászólhasson; ez csak az ér
telmi titánoknak lehetséges, közönséges embe
reknek nem. Ha pedig három évre találtatik elénk 
ezen, számításom szerint, 12 nevezetes tárgy, ak
kor azt hiszem, felesleges munka tétetett; mert 
mi fog történni 2—3 esztendő múlva: az még a 
jövendő fátyola által el van leplezve. (Helyeslés 
bal felöl.) Én mindenesetre abban bizom, hogy 
a nemes gróf kormánya eléggé szives és bölcs 
lesz kivezetni minket ezen labyrintből, és ki fogja 
jelölni azon tárgyakat a felsoroltak közöl, me
lyek specialiter az előttünk álló időszakhoz tar
toznak, s melyek tárgyalására a kormány is elő
készül és kész hozzájárulni, és a melyekre nézve 
rólunk is lehető elkészültséget tehet fel. 

Néhány egyes pontjára nézve a királyi be
szédben elősorolt tárgyaknak észrevételeimet rö
viden elő fogom adni, noha most még átalában 
sem dicséretet, sem roszalást fölöttük mondani 
nem lehet, mert nem szenved kétséget, hogy 
például a szerint, a miként a gyors, független 
és részrehajlatlan igazságszolgáltatás iránt elénk 
terjesztendő javaslatok az önkormányzat, az in
dividuális szabadság és a független s részrehaj
latlan igazság szellemében lesznek készitve, a mi 
pártolásunkat is maguk részére kinyerhetik; mig 
ellenben, ha a centralisatio és bürokraticus sys-
themák felé lesznek irányozva, mely irányban 
még a jó igazságszolgáltatás is lehetetlenné vá
lik : azon esetben részünkről azt hiszem, csak 
aggálylyal, bizalmatlansággal és gyanakodással 
fognak a kormány javaslatai fogadtatni. (He
lyeslés bal felől.) 

A kegyelmes királyi trónbeszédbea némi 
vonatkozást látok az utolsó követválasztások al
kalmával előfordult pártszenvedélyek, úgyneve
zett kicsapongásokra s a választási törvényeknek 
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e miatt állítólag szükségessé vált megváltozta
tására. A mi magokat a kiesapongásokat vagy 
tettleges bűntényeket illeti: azokat a követvá
lasztásokkal összeköttetésbe hozni, én legalább 
nem tudom ; mert kétségen kívüli, hogy bármi 
alkalommal, és igy követválasztások alkalmával 
elkövetett minden bűntényt is a rendes biróság 
elé tartozónak tartván, azoknak a választási tör
vénynyel való összekötése egyátalán a maga he
lyén nincs. De a mi magát a pártszenvedélyt 
illeti, én nem kívánnám, hogy a pártszenvedély 
elaltattassék, nem óhajtanám, hogy a nemzet 
közönyösen viseltessék a követválasztások iránt. 
(Helyeslés a hal oldalon.) A mit inkább kellett 
volna a kir. trónbeszédben említeni, az a meg
vesztegetés és az auctoritás által történt presdo 
gyakorlása. (Elénk helyeslés hal felől.) Ez az, 
a mi vitiálja és megrontja a követválasztások 
épségét és szabadságát, nem pedig a pártszen
vedély, mely kétségkivül akkor, midőn a szava
zási jog annyira kiterjesztetett a törvények által, 
mint nálunk, igen méltányosan és igazságosan, 
egészen ki nem zárathatik ugy, mint kizárathat
nék például egy kirekesztőleg válogatott embe
rekből álló gyülekezetben. (Helyeslés bal felől.) 

A mi a sajtótörvényeket illeti, azokhoz ná
lamnál sokkal ügyesebben szóllottak mások, 
olyanok társaim közül, kik a sajtóval közvetlen 
összeköttetésben állanak, ezért részemről csak 
azt jegyzem meg, hogy a sajtótőrvények tekin
tetében egyátalában nincs szükség más javas
latra, mint hogy a sajtó épen ugy, mint más 
cselekvénye az ország polgárainak, vettessék a 
közönséges törvények alá, és büntettessék a sze
rint, a mint vagy kárt, vagy becstelenséget oko
zott; (Helyeslés hal felől) más lehető bűnét a 
sajtónak nem ismerem. 

A mi illeti az egyesülési és gyülekezési jog 
rendezését, én megvallom, a sok rendezésnek 
nem vagyok barátja, engem a sok paragraphus-
sal ellátott codexek igen is ijesztenek. Emlék
szem a históriából, hogy rnind a régi, mind az 
ujabb codexek, többnyire despoták által, vagy 
despoták parancsára készíttettek. (Helyeslés bal 
felől.) Az alkotmányos élet-t attól, hogy olykor 
némely rendetlenséggel járjon, megóvni majdnem 
lehetetlen és különösen a gyülekezési jog csak 
akkor maradhat maga épségében, ha a kormány 
félügyelése alól egészen elvonatik, mert mit tesz 
a kormány a felügyelés által ? megakadályozza 
talán, hogy kihágások ne történjenek ? Erre hi
vatva vannak az illető hatóságok, melyek a béke 
fentartására rendeltetvék, ha pedig vagy politi
kai vagy másnemű, például vallási ellenőrködés 
szándékoltatnék (Helyeslés bal felől.) és azt a 
kormány gyakorolná, én azt az alkotmány alap

elveibe ütközőnek tekinteném. (Helyeslés hal 
felől.) 

A szőlőtartozások megváltására vonatkozó 
szakaszra is van egy rövid észrevételem. Bizo
nyosan óhajtandó, hogy a szolgaságnak bármi 
nemben és alakban még fönálló maradványai, az 
országgyűlés által, megváltás által szüntessenek 
meg, és szintén nem csak kívánatos, de okvetle
nül szükséges, hogy a tulajdon .szentsége teljes 
kiterjedésében megóvassék; de ón megvallom, a 
királyi kegyelmes beszédben használt ezen áta-
lános kifejezést: „a hűbéri viszonyoknak még 
fenlevő maradványai," fölötte homályosnak lá
tom. Azt szokták mondani: dolus latét in genera-
libus ; és én ugy voltam értesülve, hogy a múlt kö
vetválasztások alkalmával történtek némely helyütt 

| olyan a vagyon szentségébe, a tulajdon tisztele
tébe ütköző agitatiók is. Ha ig miről tudo
másom nincs, én azt hiszem ily homályos kifeje
zések által nyittatik azoknak leginkább rés, 
mert mit jelent BIZ . fí £L hűbéri viszonyok marad
ványai" ; vajon nem lett volna-e czélszerübb 
azon egjr, két, három tárgyat, melyet megváltani 
akarunk, saját nevén határozottan megnevezni 1 
Hiszen ha körül tekintünk, nem fogjuk kétségbe 
vonni, hogy azon átalános kifejezésnek értel
mére nézve különböző magyarázatok fognak ke
letkezhetni, lesznek, kik olyanokat is fognak 
ezen kifejezés alá vonni, mikre egyátalában nem 
terjed a kormány gondolata és ezen Jiáz sem 
fogja intézkedését kiterjeszteni. 

A tanügyre nézve, hála legyen a nemes bá
rónak, ki annyi fáradozással állt élén a közneve
lésnek már a múlt országgyűlésen, ismét sikere
sen történtek előlépések, és azt hiszem, ezen 
országgyűlés is követni fogja ezen nyomot. De én 
a törvényben óhajtanám némileg a tanítás sza
badságát biztosítva látni. Nem szeretném, ha a 
tanítás kirekesztőleg a felsőbbség rendelkezése, 
ellenőrködése alá esnék. Vannak korlátok, melye
ken tul ezen szabadságnak terjedni nem szabad, 
de szükséges legalább azon határvonalakat meg
állapítani, melyeken belül az oskolák az ország 
segélypénzéből részesittetni fognak. 

Ő felsége vele született atyai sugallatánál 
fogva felszólít bennünket arra, hogy az állam
költségvetésre is ügyeljünk és e szerint a gazdál
kodást is szemünk előtt tartsuk. Én megvallom, 
ezen legfelsőbb érdeke ő felségének alattvalói 
irányában igen kellemesen hatott volna reám, ha 
nem vonatott volna el tőlünk ép azon jog, mely 
az adózás tekintetében az országot megilleti, de 
ehhez bátor leszek még később hozzá szólni. 

Mint hiányt kiemelem, hogy e pontnál he
lyén lett volna a fő számvevőszók függetlenségé
nek szükségét kiemelni, melyet nem csak alkot
mányos, de nem alkotmányos eivilisált országok 
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példája szerint is a kormánytól teljesen független 
állapotban kívánatos szervezni. 

Bizonyosan mindnyájan osztozunk ő felsége 
óhajtásaiban és érzelmeiben arra nézve, hogy 
Horvát- és Tótország követei és lakosai irányá
ban ezen ország részéről annyiszor és főképen 
ezen teremben kifejezett örömet és barátságos in
dulatot tovább is fejleszszük. Meg vagyok győ
ződve, hogy részökröl ők is ezt fogják tenni; de 
más oldalról, meg vallom, óhajtanám azt is, hogy 
valamint Magvarorszáo: a maga részéről mindent 
teljesített, sőt tulment azon elven, melyet, véle
ményem szerint, mint főszempontot, meg kellett 
volna őriznie, t. i. a törvényhozás egységét, de 
más részről az lett volna várható Horvátország 
érdemes követeitől, a mi igen szeretett baráta
inktól, hogy azon kérdésben, mely bennünket tő
lük elszakaszt, t. i. Fiume visszacsatolása iránt, 
nem állítanának fel oly jogokat, oly igényeket, 
melyek mind Magyarország alkotmányos jogaival, 
mind az illető lakosság kivánabnaival merőben 
ellenkeznek. (Helyeslés bal felől.) 

T. ház! bocsánatot kérve, hogy oly sokáig 
veszem igénybe íigyelmöket, áttérek már most 
azon válasz-feliratra, melyet érdemes barátom 
Pulszky Ferencz ur a többség részéről nyújtott 
be (Halljuk!) 

Sokszor hallottam, és pedig épen az ő részé
ről, az alkotmányos szokásokat, a parlamenti 
formákat felemlittetni, és megvallom, aem mellőz
hetem el hallgatással azt, hogy ezen felirati javas
lat keletkezése a legnagyobb ellentótben áll min
den parlamentalis formával. Nem hiszem, hogy 
legyen oly legislatió, mely minden alkotmányos 
princípium ellenére, oly fontos tárgyban, melyre 
nézve az ellenzék a többséggel nem ért egyet, és 
akkor, midőn 9 tag küldetik ki ily tárgyban ja
vaslat készítésére, mondom, nem hiszem f hogy 
valamely legislatió ily esetben kirekesztette volna 
az ellenzéket az ily fontos tárgyban kiküldött 
bizottság köréből. (Élénk helyeslés bal felől.) Én 
ezt nem csak antiparlamentalis, de valóságos anti-
constitutionalis eljárásnak nyilatkoztatom ki. {Elénk 
helyeslés bal felől.) 

Nekem különben, a mi ezen javaslatnak 
lényegét illeti, először is azon kifogásom van, 
hogy nem járt el azon őszinteség ösvényén, a 
mely akkor, midőn a fejedelemhez szólnak alatt
valói, pedig mi is alattvalók vagyunk — köteles
ségük. Azt hiszem, midőn a felirati javaslatban 
szó van arról, hogy a közjogi tárgyak elintézése 
után hajlandók vagyunk a módosítások és javí
tások terére lépni, rendén lett volna nem igno
rálni az ország valódi állapotát: mert bár ott 
a másik oldalon jogosan állithatják, hogy a kö
zösügyi alap bir a többség helyeslésével, mégis 
m e g kellett volna említeni azon körülményt, 
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hogy az országnak, a nemzetnek egy nevezetes 
része azzal megelégedve nincs e's általa jogait 
csonkítva látja. Csak ez lett volna őszinte mél
tányos eljárás. 

Van ezen válaszfelirati javaslatban egy sza
kasz, mely, véleményem szerint ősi szabadságun
kat veszélylyel fenyegeti, és melyre én bátor 
vagyok a nemzet figyelmét felhirai (Halljuk!). 
,,Kegyelettel tiszteljük — azt mondja a javaslat — 
hazánk múltját és annak emlékeit, de oly intéz
ményekhez, melyek hajdan korszerűek és szük
ségesek lehettek, most azonban az ország közja
vát, felvirágzását és alkotmányos fejlődését gá
tolhatnák meg, még e kegyelet mellett sem fo
gunk ragaszkodni." Hiszen világosan értjük, hogy 
ez a megyei szerkezet ellen van intézve, (Ellen
mondások jobb felől: A felsőház! Szentszékek!) 
azon szerkezet ellen, melyet az 1848-diki törvé
nyek is szabadságunk védbastyájának neveztek. 
Mindenki elismeri annak szükségét, hogy annyi 
bonyodalom, annyi jogfelforgátás után szükséges 
ezen tárgyat tisztába hozni. De én részemről leg
alább e tekintetben is megmaradok az 1848. törvény 
nyomán és nem a jogokra nézve kívánom szerkesztet
ni, átváltoztatni a megvet, hanem kívánom rendez-
tetni, szerveztetni a tényezőkre nézve, (Elénk 
helyeslés bal felől.) kivánom kijelöltetni és meg-
határoztatni azt, hogy kik gyakorolják azon jo
gokat, melyek régi törvényeink értelmében a 
megyét megilletik (Helyeslés bal felől). 

Most azon ponthoz érek, t. ház, ahol szük
séges kijelentenem, hogy a beadott válaszfelirati 
javaslatok közöl, melyikre fogok szavazni. 

Én megvallom és e tekintetben bocsánatot 
kérek mellettem ülő társaimtól, én fájdalommal 
tekintek az ellenzék állására, fájdalommal látom, 
hogy magában az ellenzékben kölcsönös czáfola-
tok idéztettek elő, noha, léteznék bár több töre
dék, akkor, midőn ily fontos tárgyról van szó, 
az ellenzéknek, mely számra úgyis gyenge, leg
alább energiára és összetartásra erősnek kellene 
lennie (Helyeslés a szélső bal oldalon.). Tiszte
lem és szeretem érdemes barátaimat, kik az el
lenzék élén állanak, és azt hiszem, hogy az or
szág közvéleménye is elismeri az ő önzéstelen 
buzgó fáradozásaikat, a múlt három évi ország
gyűlés folyama alatt; de én azt gondolom, hogy 
valamint minden küzdtéren, a csatamezőn ugy. 
mint a politikai arénán a. győzelem, a nyereség 
dicsősége főleg a vezéreket illeti, ugy a hiány a 
veszteség vádja is, bár sokszor ártatlanul, legin
kább a vezérekre nehezül. En ugy hiszem, in
kább állott volna az ellenzék vezéreinek kötelessé
gében, ezen tárgyban magához csatolni a szélső 
töredéket, mint a szélső töredéknek kérni az el
lenzék soraiba való befbífadtatását, mert a szélső 
ellenzéknek mindig szabad extravagálni. (Atalá-

18 
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nos derültség. Halljuk!) Bocsánatot kérek, ha 
oly kifejezéssel éltem volna, mely nincs a maga 
rendén. Azt akarám mondani, hogy az ellenzék 
vezéreinek minden törekvésöknek oda kell irá
nyulni, hogy minél nagyobb számot csatoljanak 
azon testhez, melyet vezérelnek. 

A dolog igy állván, én miután keblem leg
főbb aggálya a jelen időben, főképen e pont kö
rül öszpontosul, a beadott javaslatok közöl ah
hoz fogok állni, mely kevesebb tárgyra terjed ki 
és a mely saját nézetem szerint, a lehetőségig 
Összevonva fejti ki azon tárgyakat, a melyeket 
épen megpendítettem. Ez termés-zetesen nem le
het más, mint érdemes barátom Debreczen vá
ros képviselőjének javaslata, melyhez egész ter
jedelemben hozzá járulok. 

Óhajtottam volna, bog}' e felirati javaslat
ban jobban legyen pronunciálva a nemzet véle
ménye a delegatiók iránt. Én részemről ezen kér
dést alkotmányos szempontból oly fontosnak tar
tom, hogy még a hadsereget sem emliteítem 
volna fel; különben én nem is tartom taná
csosnak kijelenteni azt, hogy nekünk nemzeti 
haderőnk nincs, mert mind addig, mig biztosít
va vagyunk arról, hogy a mi magyar ezredeink 
nem fognak denationalizáltatni, addig nekünk va
lósággal nemzeti hadseregünk van, (Elénk helyeslés 
jobb felől)& bármily parancsszó vezényelje is nemzeti 
ezredeinket, legyenek uraim meggyőződve, Magyar
ország szelleme fogja átlengeni; de én a delega-
tioban látom azon sérelmet, melynek orvoslására 
egész erejével kell törekednie minden hazafinak. 
Mert mi a delegatió 1 Ez nem oly kérdés, melyre 
elvontan felelni, és azt egyszerűen pártolni vagy 
nem pártolni lehetne. E kérdés szorosan egybe
függ az országgyűléssel, az alkotmány legnagyobb 
garantiájával. A delegatió mellett szólni annyi, 
mint az országgyűlés ellen szólni (OJio! jobb 
felől.), mig viszont a delegatiót ellenezni annyi, 
mint az országgyűlés mellett vivni. (Ellenmon
dás jobb, élénk helyeslés bal felől.) 

Én nem vagyok, t. ház, a theoriák embere 
(Jobbról: Látjuk!) mégis kétségbe vonhatatlan-
nak tartom azon állítást, melynek bátor vagyok 
kifejezést adni : hogy minden országgyűlésnek, 
minden törvényhozásnak három kelléke van, 
melytől függ valódisága, ugy, hogy ezen kellékek 
akár melyike nélkül ?zon testület nem valóságos 
országgyűlés, nem valóságos törvényhozás. Ezen 
három kellék j>edig: 1-ső az, hogy gyakorolja 
a közönséges törvényhozást; 2-ik az, hogy fel
ügyel a kormánynak mind bel, mind kül politi
kájára és a szerint a mint azt jóváhagyja vagy 
kárhoztatja, a kormányt fentartja vagy megbuk
tatja ; a 3-ik pedig kirekesztő rendelkezés az or
szág adójáról, a mivel össze van kötve minden 
polgárnak azon kiváltsága vagy joga, hogy sem

miféle adót ne tartozzék viselni mint azt, melyet 
reá az alkotmányos törvényhozás ró. Már most, t. 
ház, nem hiszem, hogy akárkinek érzelmeibe 
ütköznék, midőn azt állitom, hogy a delegatió 
által meg van fosztva országgyűlésünk a harma
dik lényeges kelléktől nagyrészben, valamint a 
második kelléktől szintén nagyrészben: azonban 
nem akarom vitatni azt, hogy a reá ruházott 
teljhatalmat delegálhatja é az országgyűlés más 
testületre, és ha delegálja, ama delegálás érvé
nyes-e? Sőt ellenkezőleg én elismerem, hogy az 
1867. XII. tvczikk által behozott delegatió tör
vényes, hogy addig, mig áll a törvény, azt tel
jesíteni kell; de a mit én soha elismerni nem 
fogok, az, hogy a delegatió, a mi alkotmányunk 
egyik intézményévé vált volna, vagy hogy e de
legatió a két évvel ezelőtt ő felsége és a nemzet 
közt létesült egyezkedésnek alapját képezi. (He
lyeslés bal felől.) Én azt ugy tekintem, mint 

j akármely más törvényt, a melynek mihelyt ro-
I szasága, vagy káros volta bebizonyul, annak 
| eltörlését azonnal szorgalmazni kell. (Helyeslés 

hal felől. Felkiáltások jobb felől: Mi ts annak 
[ tekintjük!) 

A mi illeti az alkotmány intézményeit, én 
azt hiszem, t. ház! hogy az intézmény olyan va
lami a törvények complexumában, a mihez nem 
csak az egész nemzet érdeke van kötve, hanem 
a minek gyökere magában a nemzet kebelében 
van. És ha sorban veszszük alkotmányos intéz
ményeinket, azt fogjuk találni, hogy ezen intéz
mények valóságban oly neműek is. Vegyük az 
országgyűlést, a törvényhatóságok önkormányza
tát, a sajtó szabadságot, a személybátorságot, 
és sorban a többi intézményt : kétségkívül 
oly intézmények ezek mind, melyek legkisebb 
megsértésére is felzúdulna az egész nemzet. 
Most méltóltaztassanak mellé állítani e nagyszerű 
intézményekhez a magok delegatioját: van-e ebben 
az országban valaki, kinek keble e delegatió mel
lett buzog? pedig ha oly intézmény volna, kellene, 
hogy buzogjon. Vagy mondok-e valószínűtlent, ha 
azt állitom, hogy bármely válság beálltával, leg
első, mit a kormány tenni fog, hogy a nemzet 
kedvét teljesítse, az lesz, hogy a delegatió eltör
lését fogja indítványozni! (Helyeslés bal felől) 
Már most kérdem: érdemes-e fentartani az ily 
intézményt, érdemes-e az ily intézménynek ked
véért igy ketté szakítva tartani a nemzet testét? 
Mert hogy ketté vagyunk szakítva, főleg a miatt, 
az kétségbe vonhatlan tény. (Helyeslés bal 
felől.) 

Továbbá, mint mondám nem ismerhetem el, 
csekély véleményemmel azt sem, hogy e delega
tió a megkötött egyezség valamely alapját ké
pezné. Én nem szólhatok máskép, mint alkot
mányhoz ragaszkodó polgár. Én azt hiszem, más 
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alapja az egyezkedésnek nem lehetett, mint egy 
felől a pragm. sanctiő teljes erőbe visszaállítása, 
más oldalról pedig Magyarország alkotmányának 
visszaadása; de ezek mellett ösmerek én még 
egy mást is, a mit szintén az egyezkedés alapjá
nak tekintek, és a minek megtagadására vagy visz-
szavonására részemről én soha javaslatot nem 
tennék az államadósság részben elvállalása, a 
mely mellett a nemzet a maga becsületszere
teténél fogva megmaradni óhajt. (Helyeslés.) De 
ezeken kívül én alapot a jelen állásra nézve, 
mást nem ismerhetek el. 

Érdemes barátom — pedig igen régi bará
tom volt, miután sokáig állottunk ugyanazon egy 
oldalon — Pulszky Ferencz azt állította, hogy 
minden egyezménynek két oldala van, és minde
nik félnek kell az egyezkedésnél engedményeket 
tenni. Már most kérdem, vajon nem tett-e a ma
gyar nemzet teljes mértékben elegendő engedmé
nyeket? Kitöröltük a 48-ki törvényekből mind 
azt, a mi akár a királyi méltóságnak lett volna 
obnoxius, akár pedig legkevésbbé zavarhatta volna 
az örökös tartományokbeli vagyis inkább a ceá-
szárságbeli társaink nyugalmát és érdekeit, eltö
röltük a nádorság iránti törvényt; eltöröltük azon 
törvényt, mert arról szól, hogy az országgyűlést 
a budget megszavazása előtt eloszlatni nem lehet; 
eltöröltük a nemzet jogainak nagy garantiáját, a 
nemzetőrségi törvényt , hogy magunkat com 
placensekké tegyük; eltöröltük azt is, mit a 48-ki 
törvényekben választási jog gyanánt megadtunk 
a határőrvidéknek : és végre azt állítom, ha bár
mely eonsiderátióval tartoztunk volna a többi 
tartományoknak vagy a dynasztiának, ezen 
tekinteteket kimerítettük akkor, a midőn az álta
lam már emiitett államadósságokat elvállaltuk. 
És mind ez nem lett volna elég? még ehhez az 
kellett, hogy legnagyobb jogától foszszuk meg az 
országgyűlést, hogy elvegyék tőle azon öt érzé
ket, mely nélkül nem nyúlhat hozzá semmiféle 
teendőihez? Mivé alacsonyítottuk le az országgyű
lést? (Elénk ellenmondás jobb felől; bal Jelöl: 
Ugy van!) Igen szívesen visszavonom szavamat, 
és azt mondom, mivé változtattuk át az ország
gyűlést? Ez talán nem sért. Átváltoztattuk má-
sodfokozatu választó testületté. Mi nem vagyunk 
az országgyűlés a maga teljes mértékében, mi 
ide jöttünk, hogy válaszszuk azon testületet, mely 
tőlünk függetlenül rendelkezik az ország legfőbb 
jogairól. 

Mert mi a delegatio? A delegatio, vélemé
nyem szerint, a nemzet legfőbb jogai felett idege
nek általi korlátlan dispositiónak törvényesítése. 
Ez néni szenved kétséget, mert ha tekintjük, hogy 
mi czélből alkottatott a delegatio: emlékezhe
tünk arra, hogy főkép oly nehézségek fordultak 
elő, melyeknek kedviért annak létesítése szüksé

ges vala, noha én részemről nem ismerem el, 
hogy valamely nehézség miatt az országgyűlés 
teendőit kisebbíteni kellene: mert hiszen az or
szággyűlést épen a legnagyobb nehézségek meg
oldása végett választja a nemzet, és ha van a nem
zetnek nehézsége, akár a maga keblében, akár 
a fejedelemmel, akár a fejedelem koronája alatt 
levő más országokkal: épen ezen nehézségeket 
és pedig minél nagyobbak azok, annál inkább 
e helyen kell megoldani; mondom, ily nehézsé
gek miatt, alkottatott a delegatio. E delegatio-
nak tulajdonképeni gyakorlatba vétele tehát csak 
akkor kezdődik, midőn e nehézségek valósággal 
életbe lépnek ; és ez esetben ugy állunk, hogy, 
ha ezen összesen 120 magyarországi és ausztriai 
képviselőből álló delegatiőban valamely egyene
sen Magyarország érdeke elleni ügy jönne sző
nyegre, melyben Ausztriának valamennyi dele
gátusa egyetért a magok javaslatának ke
resztül vitelére, nem volna szükséges egyéb, mint 
az, hogy a 60 ausztriai delegátus együtt tartván, csak 
egyet vonnának magokhoz a magyar delegátusok 
közöl, és ekkor talán Magyarországnak egyik leg
fontosabb érdeke felett idegenek, más országok 
képviselői határoznának. {Nagy zaj. Elénk he
lyeslésből felől. Felkiáltások jobb felől: De viszont 
is ! Felkiáltások bal felől: Nem akarjuk viszont!) 

Én tehát, hogy tovább ne fáraszszam a t. 
ház figyelmét, ismételve kijelentem, hogy Debre-
czen város képviselőjének, Tisza Kálmán érdemes 
barátomnak felirati javaslatát pártolom. (Elénk 
éljenzés a bal oldalon.) 

S a m a s s a J ó z s e f : T. ház ! (Halljuk!) 
j A válaszfelirat diplomatikus nyilvánítása a kép-
[ viselőháznak: mennyire van a kormány politiká-
í jávai megelégedve. Diplomatikus nyilvánitása a 

képviselőháznak érzelmeiről, véleményéről, vágyai
ról a kormány, az ország, az egész világ előtt. 
E szerint a válaszfelirati átalános viták minden 
képviselőnek bőséges anyagot nyújtanak a kor
mánypolitikája felett szemlét tartani ; a miniszte
reket bárminemű politikai fegyverekkel megtá
madni, rovogatni, szóval mindazt, a mi szivén 
fekszik, kimondani. Itt, nézetem szerint, e részben 
helyén van mindent elmondani, itt döntetik el a 
minisztérium sorsa: mert, nézetem szerint, a bizto
síték a felelős kormány mellett nem abban van, 
hogy esetleg a minisztériumot vád alá lehet he
lyezni ; hanem hogy annak létele a többségtől 
függ. Ez elégséges eszköz arra, hogy senki, ki 
bizonyos színvonalon nincs, a kormányra ne jut
hasson, és hogy a minisztérium megszűnjék mi
nisztérium lenni, mihelyest a többséget elvesztette. 

A ház által kiküldött bizottság válaszfelirati 
javaslata ellenében a ház asztalára letett válaszfel
irati javaslatok és az ezek alapján megkezdett és 
folytatott viták elég tanúságot adnak arra, hogy az 
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alkalmat felhasználják képviselőtársaim a bal ol
dalról, érzelmeik nyilvánítására; fogadják részem
ről ezéit őszinte hazafiúi üdvözletemet (Balfelől 
derültség) mert akként vagyok meggyőződve, 
hogy minden komolyabb küzdelem, minden jó 
szándékú vita, valamint az erkölcsi világban az 
igazsághoz, a politikában a szabadsághoz vezet. 

Vannak időszakok a nemzetek életében, me
lyekben a kifejlőde's, az előmenetel, a haladás vá
gyát a létező viszonyok érzetének élvezete váltja 
fel. Ezen időszakok természetes jelleme bizonyos 
szellemi mozgalom, melyet minden hazafi őszintén 
üdvözöl, a mely legtöbb esetben a tulcsapongó 
nemzeti erők szüleménye és jele, de ezen, a nem
zetek és országok kifejlődésében oly magasztos 
szerepet játszó korszakok sajnos veszélyekkel is 
környezvék. Az élénk szellemi mozgalom köny-
nyen idétlen szellemi kapkodássá fajul. 

Gyakran mind a népek, mind a kormány 
által hibák követtetnek el ezen viszonyok közt, a 
melyek annál veszélyesebbek, minthogy a nem
zet jövőjét gyakran csirájában fojtják el. 

Nem csak hasznos, de szükséges is visszate
kinteni azokra, a mik történtek, sze'ttekinteni : mi 
irányt vívtunk ki magunknak? fontolóra venni a 
hibákat, melyek ezen kitűzött ösvényen elkövet
tettek, és ily módon még azokból is tanúságot 
véve, elősegíteni azt, mi minden kifejlődésnek 
mellőzhetlen föltétele : az anyagi és szellemi 
helyzetűek tökéletes ismerete. 

Nem osztozhatom tehát részemről azok né
zetében, kik az e vitatkozásokban eltöltött időt tö
kéletesen elveszettnek mondják, már csak azért 
sem, mert habár igazán tudom, hogy a nemzet 
már eszmél és gondol, még sok olyan is van, 
kire Senecának e mondása : „maiunt eredére 
quam indicare" ráillik. Ha a vitatkozásokat jól 
fogtam fel, ugy vettem észre, hogy ezekben 
nem csak egy miniszteri kérdés rejlik. Én ezek
ben többet látok; mert a vita nem két minisz
térium, nem is ugyanazon politika két árnyalata 
közt, hanem két külön politika közt foly. A túlsó 
oldalon roszalják a kormány által védett és kép
viselt politikát, és azt változtatni akarják nem 
csak a személyekben, hanem az ügyekben. Kü
lönösen pedig e politika alapját, az államj'ogi vi
szony kérdésének ismeretes elintézését hibásnak, 
helytelennek, károsnak és veszélyesnek tartják a 
nemzet önállóságára és függetlenségére, magának 
a trónnak biztonságára, sőt az európai békének 
f öntartására nézve.Néha jeles tehetségüek nem az alap 
hiányán akadnak fen, hanem azokon, a melyek 
az ellenkezőből erednek. Ezek roszaínak mindent, 
mi az ellenvéleményüek támogatására fölkoza-
tik. Itéletök hibás, ha mindjárt sok érvvel tá-
mogattatik is. 

Nem fogják rósz néven venni, ha szabadsá

got veszek magamnak kijelenteni, hogy azon 
Ítélet, melyet az ellenfelirati javaslat a közjogi 
viszonynak történt elintézésére nézve felhoz, hi
básnak mondható. Kifejezem ez iránti nézetemet. 

Vannak a nemzetek tűzhelyéhez tartozó 
életügyek közt nem ritkán olyanok, a melyeket 
a magasabb és internationalis élet létkörébe tar
tozó szempontból kell megérlelni, és nem álla
nak azon mindennapi dolgok körében, mik felett 
csupán a nemzeti érzelem szempontjából kell 
ítéletet hozni. Eyen kérdésnek tekintem én azon 
szerződésszerű kiegyezést, mely Magyarország és 
a lajthántuli tartományok közt létesült. Az ily 
kérdéseknél, nézetem szerint, egyéb tekinteteken 
kivül a nemzeti erő is számba vétetik. Már pe
dig a nemzetek ereje közönségesen a külhatal-
makhozi állástól, fekvésük és természeti hatal
muk mivoltától függ. Albion elszigetelve, már 
fekvésében képviseli hatalmának és erejének kút
fejét, függetlenségének biztositékát. 

Magyarország Európának csaknem közép
részében terülvén el, erős természeti határokkal 
bír. Ezenfelül a határos szomszédok közt a termé
szet bő áldásaival dicsekhetvén , azok birhatását 
folytonosan kívánatossá tevék és teszik. Tekint
ve ezen állásunkat, nagy bölcseségre vala szük
sége e nemzetnek, és ennek sugallatában oda 
kellett mindinkább törekvését fordítania, hogy 
gondos lépésekkel közeledhessék azon ezélhoz, 
melyet a hazára nézve üdvösként magának ki
tűzött, nehogy bizonytalan jövőnek kétes remé
nyei után kapkodva, saját politikai állását ve
szélyeztesse. 

Most, midőn az előrehaladt civilizatio egy
mással semminemű kapcsolatban nem levő nem
zetek közt még a századok szülte gyűlölet sán-
czait is lerontotta, csakhogy béke és egyetértés 
által a nemzetek lételét szilárdítsa: nekünk nem 
lehetett nem táplálnunk azon óhajtást, hogy íen-
tartva jogi és önálló lételünket, a lajtántuli né
pekkel békében és egyetértésben élve, egymás ér
dekeit kölcsönösen támogassuk. Ma tehát, midőn 
a nálunknál hatalmasabb nemzetek másokkal tár
sulás által törekszenek szilárdítani nem csak po
litikai állásukat, hanem anyagi előmenetelüket 
is : nekünk az egy fejedelem alatt élő nemzetek 
irányában ez annál inkább főhivatásúnk. Átlátta 
tehát a nemzet, hogy az örökös negatio nem 
elég arra, hogy az ország jólléte, felvirágzása 
elővarázsoltassék, és átlátta, hogy a kölcsönös 
kímélet, okos engedékenység és közös érde
keinknek férfiakhoz illő el nem fogúit tekintet
bevétele azon kapocs, mely bennünket testvérileg 
kötend össze, a lajthántuli országok becsületes ér
zelmű polgáraival. Ezekből eredni fog, mert erednie 
k ell, a viszonylagos bizakom és hazánknak ezen 
t alpkövekre építendő jóléte. Az ország eljöttnek 
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látta az időt, hogy a jövendő felett határozzon, 
és .bekövetkezett a sok viszontagság után az 
1867-iki kiegyezés. 

Önök tudják, uraim, mily indalattal fogadta 
Európa politikánknak ezen müvét. Ki gondolhat
ná tehát, hogy ez gyümölcstelen, hogy ez az 
országra nézve lealacsonyító volt? A mit meg
értett Magyarország, megértette azt Európa is. 

Láttuk az örömet azon nehézségek elhárí
tása fölött, melyek Magyarországot századok 
folytán át elválasztották a lajtántdli tartomá
nyoktól ; láttuk az örömet azon kapocs létesitése 
fölött, mely az országot a fejedelemhez és a laj
tántúli népekhez fűzte, s mely nélkül a nemzet 
szilárd jólétre nem vergődhetett volna soha. Látta 
a nemzet helyes világitásban az eredményt, látta 
benne a hatalmas csapást az elnyomás ellen. 
Erezte a biztos győzelem előízét, melytől csak az 
eszélytelenség foszthatna meg bennünket, s me
lyet a kitürés és szilárdság biztosítnak neküuk. 
És midőn alkalma volté mű felett nyilatkoznia, 
azt helyesléssel tette és a legközelebb lefolyt vá
lasztásoknál ezen művet ez idő szerint nemzeti 
szavazatával minden megtámadás ellenében is 
helyeselte. Folytatni fogjuk tehát az utat, melyet 
a nemzet jelölt ki nekünk, követvén nyomdokait 
azoknak, kik bennünket megelőztek és a kik 
győzelmeiket és tapasztalataikat reánk hagyták : 
tapasztalataikat, hogy általok vezéreltessünk, és 
győzelmeiket, hogy neki bátorodjunk. 

Igen, de önök azt mondják, uraim, hogy 
épen e kiegyezés az ország önállása s fügetlen-
sége árán történt. Mielőtt ez állítás taglalásába 
bocsátkoznám, engedjék meg, hogy figyelmez
tessem tisztelettel azon hibára, melyet e tekintet
ben politikájok által elkövetnek. E hiba nem 
csak önök hibája, ez Thiers szerint, az ellenzé
kek közös hibája. Élénk érzelmeik hevével túl-
ságig ragadtatnak és vádolják a kormányt és 
politikáját már a kezdetnek pillanatában, azért, 
mire tán csak később válhatik érdemessé. Ennek 
természetes következése az, hogy mivel az ellen
zékek idő előtt, és kelletén túl élénken vádolják 
azt, mit a kormány képvisel, vagy a mi tőle jön, 
azon pillanatban sem találnak hitelre, midőn arra 
legnagyobb szükségök volna, midőn már valóban 
igázok kezd lenni a néha tévútra sikamlott kor
mány hibái ellenében; és én ezt az alkotmányos 
élet s a közügy érdekében őszintén sajnálom. 
(Helyeslés jobb felöl.) 

Engedjék meg tehát, hogy csekély nézetem 
e's belátásom szerint taglaljam : mi igazság van 
azon állitásban és mi túlság, hogy a kiegyezés 
által az ország önállása, függetlensége és a nép-
spnverainitas attribútumai veszendőben vannak 1 
En e feladat megoldásának nem annyira nehéz
ségein, mint terjedelmén és nagyságán zavaro

dom meg, mihez még azon félelem is járul, 
hoffy gyenge és rendezetlen előadásom önök 
türelmét kifárasztja, mert kénytelen leszek azon 
dolgokat ismételni, melyek már sokszor elmon
dattak. (Halljuk!) 

Törekedni fogok nézeteimet a legrövidebbre 
vonni össze; mit az által vélek elérhetőnek, ha 
párhuzamot vonok a 48 előtti, a 48-as és a je
lenlegi állapot között. 

Önök azt mondják, hogy az ország önállása 
és függetlensége veszendőbe ment, hogy az or
szág érdekei, tehát a nép souverain attribútumai 
áldoztattak fel. 

Szerintem az önállás legbiztosabb kritériuma 
azon befolyás, melylyel sorsunkra birunk. Ha 
pedig állapotainkat és körülményeinket tekintem, 
engedjék kifejeznem azt, hogy azon befolyásnál 
fogva, melylyel jelenleg birunk, belső független
ségünk, állami önállásunk ezen kiegyezés által 
biztosítva van. Azon kapocsból, melyet a prag-
matica sanctió állandóvá tett Magyarország és 
az örökös tartományok közt, azon jogokból, me
lyekkel az alkotmány a fejedelmet felruházta, be
következnie kellett annak, hogy e kölcsönös se
gedelemre szerződött államok közt közös érde
keknek s ezekből közös ügyeknek kellett követ
kezniük, melyek közösen voltak elintézendők. 

Az elválhatlan birtoklásból önként kölcsö
nös védelem foly. E kölcsönös védelem egyik 
eszköze a hadügy. 

Az 1848 előtti időszakban a hadügy, mint 
tudjuk, egységesen intéztetett el, Magyarország
nak mondhatnám befolyása nélkül, az osztrák 
minisztérium által. Magyarországnak e részben 
volt hadkiegészítési joga, ezt gyakorolta is ;• de 
ezzel minden befolyása megszűnt a hadügyre 
nézve (Felkiáltások bal felől: De nem törvényes 
befolyása!), még azon befolyása is, melyet a had-
kiegészitésre nézve gyakorolt — ha vissza tekin
tünk a múltba — igen gyakran illusoriussá vált. 
És miért? Azért, mert a törvényhozás egyik 
tényezője, a fejedelem, ki vétóval birt az ország
gyűlés által alkotott törvények irányában, idegen 
miniszterek által környeztetett. 

1848-ban ezen ügy közösnek ismertetett el. 
Megtartotta a nemzet az ujonczadás jogát; de 
mivel nézete szerint a honvédelmi minisztérium 
megalkottatott, egyúttal jelezte az irányt és a 
szándokot, melyet akar, melyet szeretne s me
lyet óhajtana megváltoztatni. De a törvényben, 
ha jól tudom, nemzeti haderőről nines szó. 

Jelen állapotainkban a kiegyezés két részre 
osztja a hadügyet, — ha jól értem: — az egyik 
közösen, de alkotmányosan, az országnak pari
tás alapján meghatározott befolyása következtében 
és folytán a fejedelem által intéztetik el. A má
sik a honvédelmi törvény által nemzeti haderőt 
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alkot, mely csupán csak hadvezetésben, és csak 
e téren nem áll az ország különös intézkedése 
alatt. Megtartotta egyébiránt az országnak min
den jogát, melyek a hadsereg kiegészítésére és 
egyéb körülményeire vonatkoznak. 

Igaz •— mit nem akarok hallgatással mel
lőzni — igaz, hogy a hadügy közös költségeit 
nem közvetlenül szabja meg. Nem akarom ki
csinyleni ezt; de még sem merem mondani, 
hogy ennek következtében tökéletesen megvolna 
fosztva e nemzet azon befolyásától, melyet a 
hadügyre gyakorolt. Mert az ellenőrködés meg
maradt a nemzetnél, és ezen ellenőrködést a nem
zet gyakorolhatja ezen parlamentben, valahány
szor alkalma nyilik annak gyakorlására. 

Másik eszköze a közös védelemnek a külügy. 
A külügy diplomatiai, nemzetközi, szerződési, 

kereskedelmi, vámügyi tekintetben egy közös 
miniszter által ez ország nevében is képviselte
tik. De ezen külügyminiszter nem tehet semmit 
az ország- minisztériumának meghallgatása, sőt 
beleegyezése nélkül, és csak közvetítője annak, 
mit az ország minisztériuma e tekintetben he
lyesnek és jónak talál. Az országgyűlésnek pe
dig alkalma van — valahányszor e tekintetben 
olyasmi történik, mi az országra nézve káros 
volna — e minisztériumot, mely az országnak azok
ért felelőséggel tartozik, kérdőre vonni. 

Ezen közös ügyek elintézésére közös pénz
ügy kívántatik. 

A kiegyezés folytán nekünk nincs közös 
pénziigyérünk, hanem közös pénzügyünk, minek 
folytán azt, a mi ezen közös ügy elintézésére 
szükségesnek tartatik, azt, a mit az illető minisz
tériumok mindkét részről neki juttatnak, azt az 
illető czélokra alkalmazza. Különben a pénzügy 
minden kérdése e házban intéztetik el felelős 
minisztérium által akkor, midőn az ország költ-
ségvetése intéztetik és elhatároztatik. 

Ezen közösügyek elintézésének módozata az 
úgynevezett delegatio által történik, melyet az 
előttem szólott t. képviselő ur leginkább megtá
madott. 

Szerintem a delegationak rósz, helyes vagy 
helytelen voltára nézve tudnunk kell, vagy figyel
men kivül hagynunk nem szabad, annak termé
szetét. Nézetem szerint a delegatio nem parla
ment, nem törvényhozó testület; hanem inkább 
nemzetközi jellemű intézmény, a mennyiben a 
paritás alapján intéztetnek azon dolgok, a melyek 
a monarchia két felét érdeklik. Ott vonatik kér
dőre a közös magyar-osztrák minisztérium, ott 
intéztetik el a béke és harcz kérdése (Közbeszó
lás bal felől: Ép az a baj!) ott intéztetik erre 
vonatkozólag maga a költségvetés. 

A mélyen tisztelt előttem szólott képviselő 
ur azt mondja, hogy a delegatio már azért is 

veszélyes, mert csak egy szavazat kívántatik 
ahhoz, hogy az ország ügye a közóhajtással ellen
kező irányban intéztessék el. Erre nézve szabad 
legyen azt viszonoznom, hogy az ellenkező és a 
viszonosság is áll, — ós valamint a mi ügyeinket 
— az által talán, ha sikerülne azoknak részünk
ről csak egyet is elvonni, és más irányba terelni, 
veszély fenyegeti, a paritás alapján ugyanazon 
viszonyok és körülmények közt vagyunk, saját 
érdekünkben ellenkezőleg mi is ugyanazt tehet-
nők velük. (Felkiáltás bal felől: Kérdés!) 

Erre nézve tehát, ha jelen viszonyunkat 
számba veszem, ugy a mint van, azon befolyás, 
melyet ügyeinkre gyakorlunk — mi tulajdonké
pen kritériuma az önállásnak — nem kétkedem 
kifejezni azon nézetemet, hogy függetlenségünk 
és önállóságunk ezen kiegyezés által cserben nem 
hagyatott. Mert az országban Magyarország kor
mánya kormányoz, Magyarország országgyűlé
sében hozatnak az országot illető törvények, és 
az által, hogy azon általam emiitett közösügyek a 
delegatioban intéztetnek el, önállásunk és függet
lenségünk, gondolom, meg nem csorbittatik; sőt 
nézetem szerint még biztosíttatik: mert jogunk 
van alkotmányos utón a hadügybe és külügybe 
beleavatkozni. Kezeinkben van az ellenőrzés a 
költségvetésnél minden tekintetben. 

Ezek alapján tehát nem fogadhatom el azon 
nézetet, mely ezen kiegyezkedés következtében az 
ország önállását elvesztettnek tartja. 

Eészünkről nem azt teszszük hivatásunkká, 
hogy csüggedve a még megoldatlan feladatok 
felett, sokkal messzebb állókat tűzzünk magunk 
elé, és elhitetni igyekezzünk magunkkal azt, hogy 
ez idő szerint többet kivinni lehetett, midőn a 
többet feltételező kevesebbnek is létesítése és 
fentartása annyi bajjal és veszélylyel jár. 

Vagy feledik önök, mennyi akadály, mennyi 
elenkező elemmel kellett megküzdenünk, míg 
a jelen kedvező helyzet létre hozathatott? Fe
ledik-e önök, hogy folytonosan lesben állanak 
oly elemek, melyek a kedvező alkalmat meg
ragadni hajlandók, az előrohanásra, és ezen álla
potok szétrobbantására, és nem az ország javára % 
Számba veszik-e, hogy önök mögött, a kiknek 
szándéka tiszta, de kik talán a keserű emlékek, 
a túlságos kétkedések befolyása alatt állnak, 
működik egy messzebb kiható czélzatu és jobban 
választott eszközökkel és következetesen keresz
tülvitt tervekkel agitáló oly párt, melynek az 
ország vesztére irányzott czélzatai felett kétség 
nem lehet ? (Közbeszólás bal felől: Azt jól tudjuk!) 

Szerintem csak csüggedetlen kitartás vezet
het czélhoz ós a sikert nem csupán az eszközök 
minősége, hanem azon szellem biztosítja, melyben 
azok alkalmaztatnak. 
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Bizznk a korlátozásokat, melyeket e tekintet
ben politikai összeköttetésünknél és geographiai 
fekvésünknél fogva tűrni kénytelenek vagyunk, a 
mindent érlelő időre, mely Isten segítségével 
meg fog jelenni, és ne bocsátkozzunk a nemzeti 
nagy érdek és a nép igazi jólétének árán vitat
kozásokba oly kérdés fölött, mely különben is 
szerződésszerű levén, általunk kizárólag úgysem 
döntethetik el: nehogy Európának alkalmat ad
junk magunkra alkalmaztathatni azon szavakat : 
bella geri. 

Bocsánatot kérek hogy bátor voltam türel-
möket fárasztani : én a válaszfelirati vitáknál, 
csupáncsak a közjogi viszonyoknak történt meg
fejtésére vonatkozólag kívántam csekély nézete
met előadni, (Helyeslés) még pedig azért, mert 
ez, mint alap, minden további intézkedésünk tá
masza lesz. 

Midőn ezeket bátor voltam önök becses 
figyelmébe ajánlani, azzal végzem beszédemet, 
hogy a bizottság által javaslatba hozott válasz
feliratot fogadom el részletes vitatkozás alapjául. 
(Helyeslés a jobb- oldalon.) 

C s e r n á t o n y L a j o s : T. ház! (Halljuk!) 
Gyakran mondatik az ellenzéknek a túlsó oldal
ról, hogy kár az időt vesztegetni beszélgetéssel 
oly dolgok felett, a melyeken igen hamar kel
lene átvágni. Kár bebocsátkozni abba is, ebbe is. 
Hanem azon furcsa dolog történik azután, hogy 
a tanácsadók mást tesznek, mint a mit taná
csolnak. Ugy látszik, hogy nekünk most min
dennap egy-egy értekezést de rebus omnibus et 
de caeteris aliis kell végig hallgatnunk, s ez nem 
a mi oldalunkról jön, a kiket méltóztatnak lecz-
kéztetni, hanem jön azon oldalról, honnan kap
juk a leczkéket. 

Egyébiránt ezt csak mellékesen bátorkodtam 
megjegyezni, mert különösen nekem az előttem 
szólott t. képviselő ur beszéde alkalmat nyújt 
arra, hogy egyszer a jobb oldal tetszésére is te
hessek valamit. (Halljuk!) Vigasztalásomra szol
gál az, hogy a jobb oldal tetszésére tehetem, 
hogy egy oly hosszú beszéd után nagyon rövid 
legyek. (Tetszés.) 

Kecskemét városának érdemes képviselője 
óhajtotta volna, hogy csak egy válaszfelirat le
gyen. Szavait akkor mindjárt feljegyeztem ma
gamnak, megteendő rá egy észrevételt, melyet 
azóta már Vukovics Sebő képviselőtársam meg
tett. Ha ugyanis már annyira sóvárgott egyet
len válaszfelirat után a jobb oldal egyik tagja, 
miért nem választott a válaszfelirati bizottságba 
a jobboldali tagokon fölül, ezen oldalról is leg
alább egy tagot? mert annyi bizonyos, hogy oly 
válaszfelirati javaslatot, melynek készítésébe ne
künk semmi befolyásunk nincsen, mi el nem fo

gadhatunk, vagy legalább jogosan nem követel
hetik tőlünk, hogy elfogadjuk. 

En megvallom, egyátalában nem értem — 
egész tisztelettel nyilatkoztatom ki — hogy a 
jobb oldal egyátalában a bizottsági tagok meg
választásánál hogyan járhat el a szokott mődon. 
Hiszen, kérem, e házban a többség kezében van 
a hatalom, következőleg akár micsoda javaslat 
és bármily kérdésben terjesztetik az elő, ezen 
javaslat mindig a ház többségének akarata sze
rint fogna módosittatni. Tehát, ha igy áll a do
log, akkor miért nem méltóztatnak a bizottságok 
és biróságok megalakításánál megtartani azon 
parlamentális szokást, a mely megtartatik más 
országokban is, a hol nem szoktak beszélni ar
ról, hogy ők alkotmányosak, (Nagy zaj) hanem 
ezt érzik. 

De volt egy más ok is azon érven kiviil, 
melyet Horváth Döme képviselő ur megjegyzése 
ellenében felhoztam: oly érv t. i., mely az el
lenzéket egy külön válaszfeliratra és nem csu
pán egyes módositások tételére kényszeritette. 
Csak azon feliratról szólök, melyet Debreczen 
városa képviselője adott be s a melyet én is 
részemről magamévá teszek. 

E válaszfeliratunk két indokból terjeszte
tett elő. 

Először is bizonyos, hogy speciális kérdések 
kizárásával két nagy párt van az országban: 
azok, a kik elégedettek és azok, a kik elégedet
lenek. (Felkiáltás jobb felől: Mindig ugy volt!) 
Ki elégedett párt felirati javaslatát a jobb oldal 
részéről Pulszky készítette. A ki nem elégített 
párt javaslatát ezen oldal tette a ház asztalára; 
természetes tehát, hogy, ha a ház bizottságának 
felirati javaslatában, a mi érzelmünk nincs tol
mácsolva, de sőt ugy van az fogalmazva, hogy el
fogadása által megtagadnék minden elvünket és 
érzelmeinket ; ez tehát általunk el nem fogadható. 
(Helyeslés a bal oldalon.) Ez az első indok, 
miért kellett nekünk feliratot szerkeztenünk. 

A második indok az, hogy az országnak és 
azon választóknak, kik megbízásaikkal az ellen
zék tagjait megtisztelték, ezen országgyűlésen 
megmutathassuk, hogy nem komédiából vallunk 
elveket; nem azért vallunk elveket, hogy meg
választassunk azok alapján, és hogy ha megvá
lasztattunk, azokat eldobjuk ; hanem valljuk 
komolyan és nemcsak a megválasztás előtt, ha
nem utána is. (Helyeslés a bal oldalon.) Ez volt 
a második indok. (Zaj.) Kérem alásan, én beszélek 
arról, hogy mért terjesztünk elő külön felirati 
javaslatot ? és igy egyátalában nincs semmi 
szándékom váddal fellépni senki ellenében, hanem 
csak igazolni azt, a mit teszünk. (Helyeslés.) Ez 
volt a második. 

A harmadik indok az, hogy elmondjuk azt, 
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miszerint mind a mellett, hogy a közjogi alapra 
nézve a mi elveink, nézeteink, melyeket az ország 
szine előtt a választások előtt magunkénak val
lottunk, most, a választások után is, ugyanazok : 
mondom, hogy mind a mellett, mi egyátalában 
visszautasítjuk azon bár honnan jövő vádat, hogy 
ezen közjogi alapra vonatkozó nézeteink és ér
zelmeink bennünket akadályoztatnának a reform 
kérdésekben közreműködnünk. Ez volt a harma
dik indok. Kimondám, hogy a közjogi alapra 
nézve nem értünk ugyan egyet a t. jobb oldal
lal, de készek vagyunk a reform terén mindenben 
kezet fogni vele, ha ez hazánk javára és előhala-
dására szolgál. (Helyeslés.) 

Én részemről még nagy fontosságot tulaj
donitok egy negyedik indoknak is és ez az 
utolsó : hogy t. i. a trónbeszédben. . . . (Keresi 
az illető helyet.) Különbön nem fárasztom a t. 
ház türelmét kereséssel; megemlítem szóval, hogy 
a trónbeszédben a béke csak mellékesen van 
megérintve: ez pedig a Tisza Kálmán képviselő 
ur által beadott válaszfelirati javaslatban bőveb
ben van kifejtve, mint azon válaszfelirati javas
latban, melyet a bizottság előadója terjesztett elő 
a háznak. Már pedig, t. ház, a béke ránk nézve 
oly rendkivüli fontosságú, hogy, ha tudbatnók, 
hogy nekünk békénk lesz 10—20 évig, bizonyára 
sok érzelem szelídülne, sok kilátás vidámulna 
mindnyájunkra nézve; de a közjogi alap vesze
delmes voltát ép azért vitatjuk és érezzük mind
nyájan : mert félünk mindig azon pillanattól, 
melyben bennünket a táviró villany tudósit ar
ról, hogy kitört a háború. (Helyeslés a bal ol
dalon.) Ezen béke érdekében, mind a mellett, 
hogy országgyűlésünk hatalma, Európa helyzetét 
illetőleg, igen csekély, igen szűk korlátok közé 
van szorítva, mégis tehetünk valamit. Nincs semmi 
erő a világon, nincs egyetlen hatalom is, a mely 
bizonyos pontig, bizonyos perczben tényezője 
ne lehessen egy nagy eseménynek. (Helyeslés a 
hal oldalon.) Annálfogva bármily csekély befo
lyás legyen is az, melyet mostani alkotmányos 
határaink közt a delegatio daczára Európa békéje 
fentartására gyakorolhatunk: mégis gyakorolha
tunk befolyást, ha józan politikát követünk. 
(Igaz!, bal felől.) És ezen józan politika van ki
mutatva azon válaszfelirati javaslatban, melyet 
szavazatommal pártolni szerencsés leszek. Mert 
nem elég kimondanunk, hogy örvendünk a bé
kének, óhajtjuk a békét; hanem egyenesen s leg-
főkép az kívánatos, hogy minisztériumunk, nem 
mondom, ne támogassa, nem akarom e kifejezést 
használni, hanem ne adjon semmi okot, a kül
föld hatalmai egy ikének sem azon hiedelemre, hogy 
mi Bécsnek háborúra vezethető politikáját támo
gatjuk; ne adjon okot hinni, hogy a franczia 
háborús politikát követjük, mely elébb utóbb is 

kitörésre fog vezetni. Ezt uraim! körülbelül az 
egész világ tudja : ez kikerülhetlen egy há
ború, melynek idejét nem lehet ugyan megmon
dani, mely kitörhet holnap, kitörhet tiz év 
múlva (Zaj. Halljuk!), de ki fog törni, Mondom, 
ne lehessen azon hite egy külföldi hatalomnak 
sem, vagy — nevén nevezve a dolgot — egy kül
földi uralkodónak sem, hogy az ő háborús politi
kájának előmozdítására Ausztriát bevonhatja az 
által, hogy Magyarországot felhasználja. Már pe
dig látjuk, hogy a háborúval játszunk. Közelebb
ről történt bizonyos sürgönyök ügyében oly éles 
levélváltás, Bécs és Berlin között—tudjuk pedig, 
hogy mily kevés tűz kell fellobbantani egy 
minát — oly éles, hogy még sincs vége, s nem tudja 
az ember, hová vezet. És, uraim! midőn efféle 
dolgok történnek, előállanak Bécsben, és az úgy
nevezett birodalmikanczellár azt mondja: „Tudtom 
nélkül közöltetett ama levél, én nem tudok róla 
semmit, nem tudom, ki tette azon sérelmesnek 
talált levelet közzé!" Szóval, azon politika, melyet 
követnek, eszembe juttatja azon embert, ki előre 
ment oly helyre, mely tilos volt, és rá kiáltván 
a tulajdonos, hogy hová megy, azt felelte, hogy 
vissza, ha megengedi. (Derültség.) Ily politikát 
követnek Bécsben, és én azt óhajtom, hogy kor
mányunk ne bátorítson, ne támogasson ily poli
tikát. Ezen józan politika ajánltatik pedig Tisza 
Kálmán válaszfelirati javaslatában a kormánynak. 

Ezen négy pontot látom én olyannak, a 
mely indokolja azt, hogy mi külön válaszfelirati 
javaslatot terjesztünk a ház elé; és ezeknek el
mondása után a ház figyelmét tovább nem fá
rasztván, egyenesen kijelentem, hogy Tisza Kál
mán válaszfelirati javaslatát pártolom. (Helyeslés 
és tetszés a bal oldalon.) 

P e r c z e l B é l a : Tisztelt képviselőház ! 
(Halljuk!) Az előttünk fekvő válaszfelirati ja
vaslatok közöl egy sincs, mely el ne ismerné a 
belreformok szükségét, és ezen egyhangú elis
merés, a mint egyrészről legvilágosabb bizonyí
téka annak, hogy a trónbeszéd igen helyesen 
érintette az ország égető szükségeit, ugy más
részről egész nagyságában tünteti fel azon fele
lősséget i s , mely érné a törvényhozást azon 
esetben , ha nem követne el mindent, a mi ha
talmában áll, hogy a belreformkérdések küzői 
minél több nyerjen megoldást , és hogy ezen 
felelősséget érzi a háznak minden tagja, arról 
az eddigi felszólalások is eléggé tesznek tanúsá
got, mert még azok is, a kik a közjogi meg
oldásban megnyugvást nem találnak, és a kik 
a jelen közjogi helyzet megváltoztatására kivánják 
fordítani erejöket, még azok sem akarják megfonni 
tehetségöket a belreformoknál való közreműkö
déstől. 

D e , tisztelt ház! nem is lehet ez máskép: 
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mert az országnak nem csak szám tekintetében, 
hanem intensive is nagy többsége megnyugo
dott a közjogi megállapodásokban, és különösen 
a belreformok után sóvárgó nemzet e meg
nyugvásának nem felelne meg azon feltevés, hogy 
a belreformok körül addig sikeresen eljárni nem 
lehet, míg közjogi alapunk meg nem változik. 

Hogy azonban, t. ház, nem áll az, a mit 
Simonyi Ernő képviselő ur tegnap felhozott, 
hogy átalános az óhajtás az országban, misze
rint a közjogi alap megváltoztattassák, és hogy 
téves Vukovics képviselő urnák az imént tett 
azon megjegyzése, hogy a delegatiók képezik 
azon okot, mely miatt a nemzet meghasonlott, 
mondom, hogy mindez téves: ezt feltűnőbben 
semmi sem bizonyítja, mint azon körülmény, 
hogy a legközelebb, elég zajosan lefolyt válasz
tásoknál a legkevesebb helyen képezte a közjogi 
kérdések körüli nézetkülönbség azon okot, mely 
a választókat pártokra szakította (Ugy van!); 
és épen ezen körülmény mutatja azt i s , hogy 
az országnak lakói nem a közjogi megállapodá
sok megváltoztatásától, hanem különösen a bel
reformok keresztülvitelétől várják állapotának ja
vulását. (Helyeslés.) 

Különösen nálunk, hol bizonyosan kevésbé 
lehet a szabadságnak, mint átalán véve a ren
dezettségnek hiánya miatt panaszkodni, azt hiszem, 
épen nálunk a szabadságnak áll leginkább ér
dekében , hogy beldolgaink minél előbb és a 
kor szellemének minél megfelelőbb módon ren
deztessenek. (Ugy van! jobb felől.) 

A mi magát a közjogi kiegyezést illeti: 
nem egyszer hallottam, hogy midőn ezen ki-
egyezkedés létrejött, a bécsi kormány oly szo
rongatott körülmények között volt, hogy Magyar
országnak csak többet kellett volna követelnie, 
és mindazt mégnyerte volna. (Ügy van! a bal
oldalon.) Én, t. ház, nem tudom, hogy ott a dol
gok igy állottak; de arról az egyről meg vagyok 
tökéletesen győződve, hogy Magyarországnak sem 
állott érdekében oly kiegyezkedést hozni létre, a 
mely a lajtántuli tartományoknak lételét tette 
volna kérdésessé. (Elénk helyeslés jobb felől.) 

T. ház! szerintem épen abban culminál a 
kiegyezkedésnek czélszerüsége és életrevalósága, 
hogy nem hagyott viszonyokat figyelem nélkül, 
oly viszonyokat, a melyeket sem erő, sem bár
mely lángész, sem hatalom nem képes az útból 
eltávolítani, és hogy érdekeket nem ignorált, ha
nem kiegyenlített. 

A történelemből tudjuk, hogy bármely át
alakulás azon fogyatkozásban szenved , hogy 
mindazon czélokat, a melyeknek elérhetésére 
létrejött, egyszerre létesíteni nem képes. Kérdést 
nem szenved, hogy a 67-ik átalakulás is szenved 
e fogyatkozásban ; de daczára annak, mégis sze-
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rintem nem sok jóakarat szükséges ahhoz, hogy 
kézzelfogható eredményeket is felismerjünk. 

Hiszen nem is említve azt, a mit Pulszky 
képviselő ur felhozott, hogy rövid idő alatt ha
zánkban, ezen, azelőtt annyira magára hagyatott 
országban, a legújabb időben mennyi külföldi pénz 
keres elhelyezést: ha figyelembe veszszük, hogy 
jelenleg az országban nincs munkás kéz, mely 
ki érdemlett bérre ne számithatna; ha megfontol
juk, hogy a tehetségnek és képességnek elég tér 
nyílik,, hogy mindazt érvényesíthesse: akkor azt 
hiszem, bátran el lehet mondani, hogy ez ország
ban soha praktikusabb politikát nem folytattak. 
(Helyeslés jobb jelöl.) 

És, t. ház, ezen gyakorlati politikának foly
tatására hí föl bennünket a trónbeszéd, a mi
nek megfelelni annál könnyebb, mert a közjogi 
kiegyezkedés nem csak útjában nem áll a reform 
kérdéseknek, hanem, szerintem, épen szellemi ugy 
mint anyagi fejlődésünkre nézve annyi tért szer
zett, hogy ha ezt felhasználni képesek nem vol
nánk, magánk lennénk okai elmaradásunknak. 
(Helyeslés jobb felől) 

A múltnak annyi fogyatkozása, annyi hibája, 
annyi mulasztása van. hogy azt hiszem, igen kí
vánatos volna, hogy ez országnak minden arra 
hivatott tényezője legalább a belreform kérdésé
ben egyesüljön, és őszintén megvallom — b á r Vu
kovics képviselő ur nem hiszi, hogy a trónbe
szédben elősorolt minden kérdés az egész három 
évi cyklusra jelöltetűék ki teendőül: — magam ré
széről igen fognék örülni, s azt hiszem, ezen 
örömöm a nemzet óhajtása s örömével is fogna 
találkozni, ha mindaz, a mi a trónbeszédben elő-
soroltatik, a három évi cyklus alatt nyerne meg
oldást. (Helyeslés a jobb oldalon) 

Több részről fölhozták, hogy a lefolyt vá
lasztásokra a kormány törvénytelen beavatko
zást gyakorolt. Ugyan, t. ház, kérdem, oly or
szágban , melynek kormánya a hivatalos helyi
ségeken tul alig talál neki engedelmeskedőt vagy 
tőle függő közegeket: lehetséges-e oly országban, 
hogy a kormánynak beavatkozása legyen! (He
lyeslés a jobb oldalon. Felkiáltások a bal oldalon : 
Van!) Oly országbau, hol tapasztalni elég alkal
munk volt, hogy a hivatalos közegeknek oly 
nagy része kénye kedve szerint űzött kormány
ellenes politikát, mondom, oly országban alig hi
hető, hogy a kormány törvényellenes befolyást 
gyakorolhasson. (Elénk helyeslés jobb felől.) 

Egyébiránt nem épen a kormány érdekében óhaj
tom én, hogy azon sok visszaélés, mely a lefolyt vá
lasztások körül történt, e helyen ne szellőztethes
sék ; mindazáltal mégis igen kívánatosnak tarta
nám, hogy mindezen visszaélések csak annyiban 
maradjanak emlékünkben, amennyiben igen hasz-
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nos anyagot fognának nyújtani a választási tör
vény átalakítására. (Elénk helyeslés.) 

Miletics képviselő ur nincs megelégedve az 
1868. LIV. t. czikkel, mely a nemzetiségi egyen
jogúság tárgyában hozatott. En pedig azt hiszem, 
kevesen vannak nem csak e házban, hanem az 
egész országban, a kik ezen kérdésnek újból 
szőnyegre hozatalát óhajtják. (Helyeslés,) Kutassa 
bár a t. képviselő ur a civilizált világ bármely 
törvénykönyvét: nem fog találni hasonló törvényt 
akármely országban, mely valamely ország kü
lönböző nyelvű tagjaira nézve hozatott volna ; és 
ha meggondolja, hogy Magyarországban ezen 
engedményeken tulmenni egy volna az abdieatio-
val : akkor azt hiszem, maga is azon belátásra 
fog jutni, hogy kivánsága legalább is nem mél
tányos és kivánságának teljesítése által ezen or
szágnak és igy tulajdon nyelvrokonainak is jól
létét ásná alá. (Helyeslés.) 

Debreczen városa egyik nagyérdemű képvi
selője nem elégszik meg a trdnbeszédben előadott 
bérreformok hosszú sorával, és megütközését fe
jezi ki a felett, hogy különösen a vallásszabad
ság a trónbeszédben még csak nem is emlittetik. 
(Halljuk!) 

T. ház! A vallás kérdését magam is igen 
fontos kérdésnek tartom; de midőn azt vagyok 
szerencse's tapasztalni az országban, hogy nincs 
egyén vagy vallás felekezet , mely háboritlanul 
ne gyakorolhatná vallását, (Felkiáltások a balol
dalon : Van!) és azt van alkalmam tapasztalni, 
hogy épen ez ügyek élén a kormány tagjai közt 
oly érdemes férfiút vagyunk szerencsések tisztel
hetni, ki nem egyszer adta fényes jelét annak, 
hogy annyira tud a felekezetességen túlemelkedni: 
ily körülmények közt nem látok okot a feljaj-
dulásra. Hogy pedig az országnak teendői közt 
sokkal sürgősebbek is vannak ennél, azt semmi 
sem igazolja annyira, mint a legközelebb lefolyt 
pár hó, midőn az oly sok irányban nyilatkozó 
közvélemény mindennel inkább foglalkozott, csak 
épen a vallásügygyei nem. (Helyeslés.) 

Vukovics képviselő ur nehezteléssel nyilat
kozott a tekintetben, hogy a kilenczes választ
mány által kidolgozott válaszfelirati javaslat csak 
érdemesnek sem találta megemliteni, miszerint ha 
nem is a többség, de mindenesetre az országnak 
egy része a delegatiók intézményével és egyáta-
lában a közjogi megoldással nincs megelégedve. 
Nem akarok ahhoz szólni: helyes volt-e vagy 
nem ennek mellőzése? De Vukovics képviselő ur 
igazságérzetétől elvártam volna, hogy ugyanazon 
észrevétellel kisérje az ellenzék feliratát is, mely 
nem tartotta érdemesnek azt nyilvánitani, hogy 
az ország egy nevezetes re'sze, szerintem több
sége, a kiegyezkedéssel meg van elégedve. (Élénk 
éljenzés jobb felől.) 

Én, t, ház, miután meg vagyok győződve, 
hogy a kilenczes választmány által kidolgozott 
válaszfelirati javaslat mind alakilag egy felirat 
fogalmának, mind tárgyilag a korszerűségnek e's 
szabadelvüségnek leginkább megfelel: e javaslatot 
a részletes vita alapjául elfogadom. (Elénk él
jenzés jobb felől.) 

S z i l á g y i V i r g i l : Azt gondolom, uraim, 
és ezen gondolat fog vezetni rövid nyilatkozatom
ban , hogy valamint a trőnbeszéd feladata, kör-
vonalozni az ország helyzetét és kifejezni a kor
mány czélzatait a függő kérdések iránt: ugy a 
válaszfelirat sem lehet egyéb, mint hü tükre az 
ország hangulatának. A válaszfelirat, nézetem sze
rint, legalább igy fogom fel, nem agitationalis 
eszköz. Rendes viszonyok közt a válaszfelirat 
keretébe sem hosszadalmas értekezéseket, sem 
politikai manifestumokat szorítani nem lehet. 
Érlelni az eszméket, tisztázni a függő kérdéseket, 
felvilágositani, megnyerni a közvéleményt, az or
szággyűlési teremben és azonkívül, a politikai 
és társadalmi küzdelem feladata; hanem ünnepé
lyes kifejezést adni annak, a mit megérlelt a 
küzdelem, tolmácsolni azon várakozást, melyet a 
megalakult közvélemény egy törvényhozó testület 
meginduló munkálkodásához csatol: ez kétség
telen kell, hogy helyet foglaljon a válaszfeliratban. 

Azt kérdem magamtól.' mit akar az ország 
a jelen pillanatban? Azt akarja-e, hogy javítási 
és haladási érdekeink másod sorba szorításával 
minden erőnket és minden igyekezetünket kizá
rólag és egyedül közjogi követelésünk érvénye
sítésére s a létező igen kedvezőtlen közjogi alap 
megváltoztatására fordítsuk? A választási moz
galmak folyama alatt elég alkalmunk volt meg
figyelni a közvélemény jogosult nyilvánulásait, 
és ezek arról győztek meg engem, hogy az or
szág választó polgárainak többsége, merem mon
dani, igen élénken óhajtja alkotmányosságunk 
kedvezőtlen közjogi alapjának megváltoztatását; 
(Zaj. Jobb felől: Ellenkezőleg! Nem óhajtja!) de 
azt a jelen conjuncturák mellett elérhetőnek nem 
tartja. Ha elérhetőnek tartaná, nagyobb erélyt 
és ellenállást, fejtett volna ki a választásoknál a 
kormányzati befolyásokkal széniben. 

Az idő tanulságai, uraim, minél tovább me
gyünk a gyakorlat terén, annál inkább meg fogják 
győzni a nemzetet a közjogi alap veszélyességéről, 
valamint arról is, hogy ezen közjogi alap megvál
toztatását határozottan akarnia kell. A mint ezen 
elhatározás be fog következni, meg vagyok győ
ződve, ezen közjogi alap is össze fog omlani. 

Hogy a jelen viszonyok közt különösen és 
főleg a reformtörekvéseket, az anyagi gyarapodás 
akadályainak elhárítását és a nemzet erejének 
minden irányban kifejtését kívánja tőlünk, ez, 
nézetem szerint, kétséget nem szenved. 
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Közösügyi intézményeink a nemzet meg
győződésében, érzületében, gondolkozásában gyö
keret nem verhettek, gyökeret verni nem is fognak 
soha; és én, részemről, mélyen meg vagyok győ
ződve, hogy ezen közjogi rendszernek haladék
talan megváltoztatása volna kívánatos. Ezt esz
közölni, viszonyainkat Ausztriához, apersonalunio 
egyedül egészséges, egyedül természetes alapjára 
visszahelyezni mindenek fölött kívánatos volna. 
Kivánatos azért, mert haladási érdekeinket, úgy 
a mint óhajtandó volna, kifejteni, azon nehézsé
gek miatt, melyek e közjogi rendszerből származ
nak, és még inkább azon kötelezettségek és azon 
emésztő terhek miatt, melyeket az a nemzet vál
laira tett, valóban lehetetlen. De kivánatos azért 
is, mert az elégedetlenség és nyugtalanság, mely 
az utóbbi közjogi megoldás folytán támadott és 
folyton erősbül a nemzetben, valóságos lidércz-
ként nehezedik magára a nemzet és trón közti 
kiegyezésre és csak a mindig növekvő bizalmat
lanságnak , ujabb meg ujabb bonyodalmaknak 
forrását fogja képezni. 

Ismerem azonban jól,fontolóra is veszem a ne
hézségeket, melyek miatt közjogi követelésünk
nek előtérbe taszításával a jelen viszonyok közt 
sikerhez valószínűleg nem juthatnánk. De ezért, 
azt tartom, e követelést elejtenünk nem szabad. 
(Helyeslés a bal oldalon.) Az ország érdekeinek, 
a jövőnek tartozunk legalább is annyival, hogy 
az országgyűlés feliratában világosan ki legyen 
fejezve, miszerint a jelen közjogi rendszer iránt 
a nemzet megnyugvással nem viseltetik (Ellen
mondás jobb oldalról), és hogy ezen közjogi rend
szer nagy mértékben gátolja belső intézménye
inknek a kor igényei szerint gyors átalakitását. 

Be fog következni kétségtelenül a kedvezőbb 

eonjuncturák azon napja tán hamarább, mint né
melyek gondolják, midőn a nemzet önállósági 
igényei kielégíttetnek, midőn a nemzet vissza
nyeri teljes mértékben azon önállóságot, misze
rint államügyei felett kizárólag minden idegen 
beavatkozás nélkül saját maga rendelkezzék, és 
hogy azokba a nemzet törvényhozásán kivül álló 
idegen elemek befolyást többé ne gyakoroljanak. 

A közvetlen jelent, elösmerem, belső átala
kulásunk nagy munkájára kell főleg fordítanunk, 
hogy azon nap az életképesség megszilárdult ere
jében és a haladás magaslatán találja a nem
zetet. 

Közjogi tekintetben tehát — hogy egy szóval 
megjelöljem álláspontomat — megóvni a jövőt 
és az alkotásnak, a javításnak, a tevékenységnek 
terén nagy lépésekkel előre törekedni, szabadelvü-
ségben és a korigények radieális felfogásában 
versenyezni: ez feladatunk, ugy gondolom, az or
szággyűlésen. Ezt kivánja tőlünk hazánk érdeke. 

így fogom én fel, uraim, igy ítélem meg a 
helyzetet. Es mivel azon javaslat, melyet Debre-
ezen városa egyik kerülete képviselője nyújtott be, 
felel meg leginkább ezen felfogásomnak: én a 
részletes vita alapjául elfogadtatni ezt óhajtom. 
(Éljenzés a bál oldalon.) 

E l n ö k : T. ház ! Kérem a kérvényi bizott
ság tagjait, méltóztassanak holnap alakulni és a 
sürgős kérvényeket mindjárt elintézni. 

Holnap 12 órakor a tiszt, képviselők bele
egyezésével zárt értekezlet fog tartatni, melynek 
tárgyai a hivataluokok rendszeresítése és az elnök 
és háznagyi tiszteletdijak megállapítása. 

Holnapután 10 órakor rendes ülés tartatik. 

Áz ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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15. országos ülés 
1869. május 24-én 

G a j z á g ó S a l o m o n , u t ó b b S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgya i : Kérvények bemutatása. Paulini-Tóth Vilmos megújítja interpellatióját a „Slovenska Matica" 
ügyében. Hoffmann Pál a budapesti lakhiány, Szirmay Ödön pedig a iagykárok miatt interpellálja a kormányt, 
mely az elsőre azonnal válaszol is. Az illető biráló bizottságok jelentik Horváth János, Dőry János, Somossy 
Ignácz, Kautz Gyük, Mocsáry Lajos, Dobsa Lajos, Zichy Nándor gr. és Pulszky Ferencz igazoltatását, Rákóczy 
János választásának pedig vizsgálat alá bocsáttatását. Dapsy Vilmos lemond. A májushavi költségvetés, az elnöki 
és báznagyi tiszteletdijak, végre a házbeli hivatalnoki és szolgaállomások megáílapittatnak. Egy biráló bizott
sági tag helyének betöltése, s a házi könyvtár feláüitására vonatkozó javaslat beadása határoztatik. A válaszfelirati 

vita tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrásy 
Gyula gr., Bedekovies Kálmán, Eötvös József, b., 
Gorove István, Horváth Boldizsár, Mikó Imre gr., 
Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 
E l n ö k : Méltóztassék helyeiket elfoglalni : 

az ülést megnyitom. A mai ülés jegyzőkönyvét 
vezeti Mihályi Péter jegyző ur, a szólani kívá
nókat jegyzik Széll Kálmán és Jámbor Pál jegy
ző urak. Az utóbbi ülés jegyzökönyve fog felol
vastatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a má
jus 22-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyv 
ellen ? (Nincs !) A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 

Van szerencsém a beérkezett kérvényeket 
bemutatni: 

Sáros megye közönsége a gazda és cseléd 
közti viszonyokat a kor igényeinek megfelelően 
szabályoztatni kéri. Ez a kérvényi bizottsághoz 
utasittatik. 

Somossy képviselő ur által benyujtatott Si-
roáskő Venczel n.-kállői postamesternek folya
modványa, melyben a néhai özvegy Benkő Ist-
vánnétól 1700 pengő forintért megvásárolt 
n.-kállői postajognak részére adatását, ugy a 
néhai Szellemy Mihály kiadó által jogtalanul el
idegenített úgynevezett postakertnek használatába 
bocsáttatását kegyesen megrendelni tisztelettel 
kéri. Ez is a kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

Az országgyűlési gyorsiroda tagjai fizeté
seiknek a képviselőház többi hivatalnokainak ja

vaslatba hozott fizetéseivel arányos emelését, 
azokhoz mért lakbérek utalványozását és a fővá
roson kivüli alkalmazás esetére arányos napidí
jak és útiköltség engedélyezését kérik. Ez a gaz
dasági bizottsághoz utasittatik. 

Paulini-Tóth Vilmos képviselő ur szót kér. 
P a u l i n i - T ó t h V i l m o s : T. ház! Mi-

napában kijelentett Ígéretemhez képest van sze
rencsém azon okmányokat a t. ház asztalára le
tenni, melyekből ki fog tűnni, hogy mindazok, 
mik általam a belügyminiszterhez intézett inter-
pellatiómban, a tót Maticára nézve, mondattak, 
igazak és alaposak. Most csak arra kérem a t. 
házat, miszerint ezen okmányokat talán felolvas
tatni és azokat aztán a belügyminiszter úrral 
közöltetni sziveskedjék. (Jobb felől: Olvastassa
nak fel! Bal jelöl: Nem kell!) 

E l n ö k : Azt hiszem, t. ház, az okmányok 
felolvasása tán nem szükséges, (Közbekiáltások : 
Nem szükséges!) hanem egyszerűen a belügymi
niszter urnák adatnak át haszuálás végett. 

Szólani kivan Hoffmann képviselő ur. 
H o f f m a n n P á l : Tisztelt ház! mind

nyájan szemtanúi voltunk azon örvendetes haladás
nak, melyet Buda-Pest főváros az utolsó éveken 
át tett; de más részről sajnálattal kellett legújabb idő
ben tapasztalnunk egy oly hiányt, a mely ezen 
örvendetes haladáshoz kötött reményeket némileg 
csökkenteni látszik: értem a legújabb időben nagy 
mérvben mutatkozó lakhiáDyt és lakdrágasá
got. Nem akarom, tisztelt ház, ezen jelenségeket 
itt részenkint elősorolni; nem jelesül a föld-
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alatti üregekbe szorult munkásokat, nem azt, 
hogy immár a kisebb iparüző osztályok ezen 
baj miatt gazdasági lótezésök lehetőségében lát
szanak veszélyeztetve lenni, nem a szellemi mun
kásokat, kiknek életfentartására amúgy is érde
meikhez nem mért keresetök ezen baj által elég
telenné válik, nem végre azon ezreket, kik 
évenkint fővárosunkban megjelennek szellemi 
művelődésük eszközlésére, és kik a legújabb idő
ben tett tapasztalatok szerint immár a lakdrá
gaság miatt külföldre mennek, mint névszerint 
az utolsó télen — saját tapasztalatom után ál
lithatom — számosan csupán azon körülmény 
miatt voltak kénytelenek Bécset fölkeresni, hol 
tetemesen olcsóbban találták fel létezésük lehető
ségét. Azt hiszem, t. ház, mindnyájan meg va
gyunk e baj fenforgásáról győződve ; hanem le
hetnek eltérő vélemények e baj lehető orvoslá
sára nézve. Én azonban azon tapasztalaton okul
va, melyet egyéb nagy városok története fel
mutat, hol e bajok szintén előfordultak, és a 
kormányok intézkedései által elhárittattak, azt 
hiszem, sőt meg t vagyok komolyan győződve, 
hogy e bajnak elejét venni lehet, ezt legalább 
megkisérteni mindenesetre szükséges. Ez okból 
vagyok bátor a t. ház engedelmével a közmun
ka- és közlekedési miniszter úrhoz következő in-
terpellatiót intézni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Hoff
mann Pál mterpellatióját) : „Tekintve, hogy 
Buda-Pest nem csak az ország fővárosa, hanem 
összes köziétank, a nemzet szellemi és anyagi 
életének gyupontja, főtényezője és iráuyadója is, 
melynek egészséges állapotától és szakadatlan 
előhaladásától a haza mindennemű jólétének 
emelkedése nagyrészt függ, minélfogva Buda-
Pest érdeke nem csupán helyi, hanem valóban 
országos jelentőségű; tekintve továbbá, hogy 
Buda-Pest a legutóbbi évek alatt oly nagyszerű 
baladást tőn ugyan, miszerint a jövőjéhez kö
tött legmerészebb hazafias remények is biztos 
alapot nyerni látszanak; de tekintve másrészt 
azt is, hogy a fővárosi népesség felette gyors és 
jelentékeny növekvésével a magán vállalkozásra 
hagyott és még sokféle nehézséggel járó építke
zés lépést tartani olyannyira nem bir, miszerint 
az e miatt köztudomás szerint fenforgó lakhiány 
ás lakdrágaság a fővárosnak nemcsak további 
emelkedését akadályozni, hanem jelenlegi né
pességét csökkenteni is fogja; tekintve végre, 
hogy ily állapot a fővárost természetes és hiva
tásszerű fejlődésében sajnosán feltartóztatja, sőt 
annak jövőjét is koczkáztatja : mindezeknél fog
va kérdem a mélyen tisztelt közmunka- és köz
lekedési miniszter urat : nem szándékozik-e Bu
da-Pest mondott sanyaruságát, a koztudomásos 
lakhiányt és lakdrágaságot, ezek okait és lehető 

elhárítását komolyan fontolóra venni, és az ered
ményhez képest intézkedni és intézkedéseket 
kezdeményezni?" 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : T. ház! Ez magában véve igen ko
moly tárgy és komoly meggondolást igényel, 
minélfogva hajlandó vagyok e részben enquete 
bizottságot összehini, mely a dolgot megfogtolja 
és meghányja, vesse. (Helyeslés.) 

H o f f m a n n P á l ; Részemről a felelettel 
teljesen megelégszem. 

S z i r m a y Ö d ö n : Interpellátiót van sze
rencsém a pénzügyminiszter úrhoz intézni. A 
fagyok az ország több részében, különösen a 
rozsvetésekben és szőlőhegyekben nagyobb ká
rokat okoztak : vagyok bátor tehát a pénzügy
miniszter úrhoz azon kérdést intézni: tett-e kellő 
lépéseket és intézkedéseket ezen károk összeírá
sára? és miután a jövedelem képezi az adó alap
ját, a hol pedig a jövedelem csökken vagy meg
szűnik, ott az állam kötelessége az illető adó
zók irányában adóelengedést eszközölni: kérdem 
a t. pénzügyminiszter urat, szándékozik-e a ká
rokkal aránylagos és méltányos adóelengedést 
eszközölni ? 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Szir
may Ödön interpellátiőját.) „Az ország több ré
szében a fagyok a rozsvetésekben, különösen a 
szőlőkben nagyobb károkat okoztak. Tett-e a 
a minisztérium intézkedéseket: ezen károkhoz 
mérve aránylagos és méltányos adóelengedést 
eszközöltetni ?" 

E l n ö k : Ki fog adatni a pénzügyminisz
ter urnák. 

D e á k F e r e n c z : T . ház! (Halljuk!) 
A pesti polgári kávéstestületnek egy folyamod
ványát, melyben az 1868-ki 16. t. ez. által beho
zott jövedelemadó-törvényt megváltoztatni kéri, 
van szerencsém a ház asztalára letenni. 

E l n ö k ; Át fog tétetni a kérvényi bizott
sághoz. 

Következnek a biráló bizottságok jelentései. 
Mindenekelőtt az I. biráló bizottság jelentése 
fog felolvastatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az első 
biráló bizottság jelentését, mely szerint Horváth 
János erzsébetvárosi képviselő véglegesen igazolta
tott és a kérvényezők 400/rtban elmarasztaltattak.) 

B e t h l e n J á n o s g r . ; Nem erzsébetvá
rosi, hanem belsőfehérmegyei képviselő. 

E l n ö k : A szerint fog kiigazittatni. Hor
váth János képviselő ur végleg igazoltatik, a 
költségek megtérítéséről pedig az elnök intéz
kedni fog. 

Következik a második biráló bizottság je
lentése. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a má-
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sodik bíráló bizottság jelentését, Dőry János kép
viselő megválasztatása tárgyában.) 

E l n ö k : Dőry János igazolt képviselőnek 
nyilvánittatik. 

Következik a harmadik bíráló bizottság je
lentése. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a har
madik biráló bizottság jelentését, Somossy Ignácz 
szabolcsmegyei nyir-bogdáni képviselő megválasz
tatása tárgyában.) 

E l n ö k : Somossy Ignácz képviselő iga
zoltnak nyilvánittatik. (Éljenzés bal felől.) 

Következik a negyedik biráló bizottság je
lentése. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a IV. 
biráló bizottság jelentését Kautz Gyula igazolására 
vonatkozólag.) 

E l n ö k : Kautz Gyula igazolt képviselőnek 
nyilvánittatik ; a költség megtérítésére nézve 
pedig a ház elnöke intézkedni fog. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa ugyan
azon biráló bizottság jelentését Rákóczy János 
választására vonatkozólag, melyre nézve vizsgálat 
rendeltetik.) 

E l n ö k : Rákóczy János képviselő válasz
tására nézve vizsgálat rendeltetik; miután pedig 
maga a biráló bizottság vizsgáló képviselőt nem 
jelölt ki, be várandó még az állandó igazoló bi
zottság jelentése, mely egyént fog erre kijelölni, 
a ki majd akkor a szabályok értelmében az 
esküt le fogja tenni. (Helyeslés.) 

Következik a VI. birálő bizottság jelentése. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa a 

Vl-dik b. bizottság jelentést Mocsáry Lajos iga
zolására vonatkozólag.) 

E l n ö k : Mocsáry Lajos képviselő igazolt
nak nyilvánittatik, (Éljenzés bal felől) a költsé
gekre nézve pedig nincs semmi határozat a birálő 
bizottság jelentésében. 

Ugyan azon bizottságnak még egy másik 
jelentése fog felolvastatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a VI. 
bíráló bizottság jelentését Dobsa Lajos igazolására 
vonatkozólag.) 

E l n ö k : Tehát Dobsa Lajos képviselő ur 
igazoltnak nyilvánittatik. 

Következik a VH-dik bíráló bizottság jelentése. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 

Vll-dik biráló bizottság jelentését, Zichy Nándor 
gr. szakcsi kerületi képviselő megválasztása tár
gyában, mely szerint Zichy Nándor gr. iga
zoltatik.) 

E l n ö k : E szerint Zichy Nándor gr. vég
leg igazolt képviselőnek jelentetik ki. 

Következik a VHI-dik biráló bizottság je
lentése. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a VIII. 

biráló bizottság jelentését, mely szerint Pulszky 
Ferencz szécsénykerületi. képviselő igazoltatott.) 

E l n ö k : E szerint Pulszky Ferencz kép
viselő végleg igazoltnak jelentetik ki. (Élénk él
jenzés jobbról.) 

T. ház! Dapsy Vilmos képviselő ur jelenti, 
hogy kinevezési okmányát épen e pillanatban 
kapván meg, (Derültség a bal oldalon) képviselői 
állásáról lemond. E lemondás következtében az 
illető központi bizottság a képviselőház elnöke 
által uj választás eszközlésére föl fog szólittatni. 

Napirenden van a gazdasági bizottság be
mutatott és kinyomatott jelentése a képviselőház
nak május havára kivánt költségére nézve. Fel
fog olvastatni. 

A c z é l P é t e r e l ő a d ó (olvassa a gaz
dasági bizottság jelentését1). 

E l n ö k : Méltóztatnak magában elfogadni 
a jelentést, vagy kivánnak-e hozzászólani"? 

G u b o d y S á n d o r : T. ház! A gazdasági 
bizottságnak ezelőtt is kötelessége volt a ház 
elé terjesztem a ház költségvetéseit, azonban a 
házszabályoknak tavaly történt revisioja alkal
mával elhatároztatott, hogy jövendőre a ház gaz
dasági bizottsága jelentései kinyomassanak és 
tárgyalás alá vétessenek. Ezen intézkedése a ház
nak tanúsítja azt, hogy komoby szándéka volt a 
képviselőháznak ezután figyelemmel kisérni nem
csak a kiadásokat, hanem azoknak kezelését is. 
A jelen bizottsági jelentés egyebet nem tartal
maz, mint a hivatalnokok, tisztviselők és a szol
gák fizetéseinek és némely aprólékos átalány
költségeknek előadását. Véleményem szerint a 
költségvetés ily alakban nem lehet jóformán tár
gya a vizsgálatnak, és őhajtandő volna, hogy 
jövendőre necsak a tisztviselők és ház szolgáinak 
fizetései foglaltassanak a költségvetési jelen
tésben, hanem azon töménytelen, sokféle apró
lékos, kisebb kiadások előleges költségvetése is 
benyujtassék: (Ellenmondás.) mert ezek meg nem 
vetendő összegre rúgnak. En ugyanis, a ki a volt 
országgyűlésnél a számvevő bizottságnak tagja 
voltam, mondhatom, hogy vannak évek, midőn 
ezen apró kiadások a tisztviselők fizetésénél is na
gyobbra rúgnak: igy p . o. tavaly is 50,000 frt ada
tott ki ezen czélra. Igaz, hogy a házszabályok 
némely pontja szerint az iránt is történik intéz
kedés : nevezetesen egy helyen, a hol az monda
tik, hogy a gazdasági bizottság ellenőrzi a ház 
kiadásait és igy követlenül vagy követve azok 
felett intézkedik. Másféle rendeletek és intézkedé
sek is foglaltatnak, de azok igen szórványosan 
és különállóan fordulnak elő, ugy, hogy nehezen 
levén egybefüzhetők, a czélnak meg nem felel
nek. Ha azt akarjuk, hogy a ház figyelemmel 

') Lásd az Irotnányok 12-dik számát. 
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kisérhesse a gazdasági bizottság eljárását s be
folyhasson egyrészt arra, hogy a kiadások a le
hető legnagyobb kímélettel történjenek, és más
részt azok végrehajtása a lehető legszigorúb
ban ellenőriztessék: kívánatos, hogy oly intézke
dések történjenek, melyeknél fogva a gazdasági 
bizottság ezután részletesebb utasítások szerint 
járjon el; amiért a következő indítványt bátor
kodom a t. ház elé terjeszteni: (Ralijuk!) hogy 
a számvevő bizottság felszólittassék, dolgozzék ki 
olyan eljárási mődot, mely egyrészt kezeskednék 
a lehető legkíméletesebb kiadásokról és más
részt azoknak a lehető legszigorúbb végrehajtatá
sát ellenőrizné: mert én azt hiszem, ha ugy ma
iad a dolog, mint eddig volt, a számvevő bizott
ság munkálatának eredménye nem egyéb, mint 
az, hogy csak átalában constatáltatik a szüksé
gelt összeg, miután annak meghatározása, vajon 
lehetett volna-e kevesebbre is redueálni a költ
ségeket, egyátalában nem feladata a számvevő 
bizottságnak. Nekünk a nemzet irányában elvál
lalt kötelességünk parancsolja, hogy ily intézkedé
seket tegyünk, hogy a nemzet láthassa, misze
rint mindaddig, míg az illető kezelők mulasztásai
ról meg nem győződünk, a lehető kímélettel va
gyunk ugyan az illető kezelők iránt, de hogy 
intézkedéseket azért teszünk, hogy azok minden 
lehető gyanútól is mentek maradjanak. Ez volt 
alázatos véleményem. 

E l n ö k : T. ház! A tiszt, képviselő aggo
dalmaira, azt hiszem, megfelel a házszabályok 
208. §-a, mely ezt mondja: „A folyó kiadásokon 
kívül, a milyenek a rendszeres napi dijak és ál
landó fizetések, a gazdasági bizottság tudomása 
és előleges hozzájárulása nélkül semminemű 
költségek és pénztári kiadások nem történhetnek. 
Nézetem szerint, azért választotta és hozta be az 
uj házszabály a gazdasági bizottságot, hogy azon 
netalán lehető visszaéléseknek eleje vétessék. 
(Helyeslés.) Azt hiszem, ezáltal a képviselő ur 
aggodalmai megszüntetvék. 

G u b o d y S á n d o r : Bocsánatot kérek, én 
jól tudom azt, a mit a házszabályok 208. §-a 
mond; hanem, ámbár nem akarok keserű lenni és 
olyakat érinteni, melyek talán kellemetlenek le
hetnének, mégis meg kell jegyeznem, hogy azt 
tapasztaljuk, hogy ámbár a háznagynak köteles
sége, egyedül a ház vagyonaira felügyelni, azokat 
inventáhi, s ellenőrizni, mégis ugy látom, hogy 
ő minden előleges rendelkezés nélkül tesz intéz"-
kedéseket és mindenféle költségeskedést, a mi 
által a számvevő bízottság valósággal azon em-
barrasba jön, hogy azt sem tudja, miért tör
tént ez vagy amaz, ide alkalmaztatott-e, vagy 
más hová valamely összeg? Én legalább a bi
zottság jelentésében látok oly költségeket, me
lyekre nézve nyiltan kimondom, hogy ha nyil

vános árlejtés utján intéztetett volna el valamely 
megrendelés, az olcsóbban létesíttetett volna. 
Miután pedig igy áll a dolog, ismétlem azon 
megjegyzésemet -— hogy — ha az áll is, a mit 
elnök ur méltóztatott mondani, hogy a gazdasági 
bizottság mindezen kiadásokról intézkedett, mind
amellett óhajtandó volna, miszerint mind az ily 
intézkedések részletezése mellékelve legyen a 
bizottság jelentéséhez. Én, t. képviselőház! nem 
is tudom felfogni, miért ne lehetne oly intézkedé
seket tenni, melyek szerint az eljárási módozat 
előre megállapittatnék és a számvevő bizottság 
által a ház közbejöttével határoztatnának meg 
némely kiadások, mint a minőket itt látok, pél
dául rendkívüli kiadásokat, melyeket árlejtés 
utján talán olcsóbban lehetne fedezni. Nagvon 
jól tudom én, hogy vannak oly dolgok, melye
ket csak némi keserűséggel lehet közelebb érin
teni. Például veszem azon esetet, hogy a kép
viselőház tagjainak száma 400 ugyan, és egynek-
egynek csak egy asztalfiók jut, mindamellett 800 
fiókkulcs rendeltetett meg: a mi —- ha föl is 
teszszük azt, hogy egy-némely képviselő ur 
elvesztette a kulcsát — mégis szerintem túlsá
gos kiadás. En a legkisebb gyanú alapján sem 
mondom ezt, annyival kevésbé, miután én, ki éle
temben sok számadást készítettem, becsületére 
mondhatom a magyar embernek, hogy annak 
számadásai, ha azok hibásak, inkább gondtalan
ság mint gonoszságból hibásak; de nekünk e 
tekintetben őrködni kötelességünk. Az önkormány
zati életünk egyik nem csak legfontosabb, de 
sarkalatos föltétele , hogy az ellenőrzés jogát 
komolyan és behatóan gyakoroljuk. 

S o m o s s y I g n á c z : T. ház! Az előterjesz
tett indítvány ma napirenden nem levén, tár
gyalás alá nem jöhet, s annyival kevésbbé lehet 
határozat tárgya szerintem, mert az indítvány 
előbb írásban volna beadandó és ugy, ha a ház
nak tetszik, napirendre kitűzendő. 

E l n ö k : Én azt hiszem, t. ház, hogy a 
képviselő ur nem is akart indítványt tenni, mert 
a mit a képviselő ur akar, az már sokkal részle
tesebben meg van a szabályokban, t. i. a szabályok 
egy pontja szerint jegyzőkönyvet vezetnek a 
kiadásokról, és meg van az, hogy semmit ki 
nem lehet adni, a nélkül, hogy a gazdasági bi
zottság javáhagyását ahhoz ne adná. Mi tehát, 
midőn a gazdasági bizottságot megválasztottuk, 
azon reményünket fejeztük ki, hogy a szabályo
kat meg fogja tartani. 

G u b o d y S á n d o r : T. ház! (Felkiáltá
sok : Nem lehet többször szólni, ugyan azon 
tárgyhoz!) 

E l n ö k : Ha méltóztatnak elfogadni a gaz
dasági bizottság jelentését a ház költség-vetésére 
nézve, akkor még két eldöntendő tárgy áll a 
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képviselőház előtt elhatározás végett : megálla
pitani az elnöki és a háznagyi tiszteleti dijat, az 
elnökét a házszabályok 171. §-a , a ház
nagyét 191. §-a értelmében. Méltóztassanak a 
tárgyhoz szólani, mert csak igy lehet kiegészí
teni a ház májusi költségvetését. 

S z e n t i v á n y i K á r o l y : T. ház! A' sza
bályok világosan rendelik, mint az elnök ur 
monda, hogy a 171 ik és 191-ik§-ok értelmében 
a mennyiséget kell a t. háznak megállapítani; 
miután mind kettőre nézve megszűnnek az előbb 
szokásban volt havi fizetések, hanem ezután évi 
fizetéseik lesznek. En azt hiszem, a ház méltó
sága és a méltányosság megkívánja, hogy azon 
összegnek, mely az elnöknek és háznagynak 
ezelőtt , mint tiszteletdíj volt megállapítva, 
vétessék tizenkétszerese és adassék meg mint 
évi fizetés, ugy az elnöknek, mint a ház
nagynak. Ennélfogva bátor vagyok ajánlani a 
t. háznak, hogy az elnökségre nézve méltóztas
sék 12000 frt évi fizetést megállapitani, a ház
nagynak pedig 3600 forintot. (Felkiáltások: 
300C!) Ha a t. ház az évi tiszteletdijat meg
állapítja, következnék a felett rendelkezni, hogy 
az elnökre nézve az eddig szokásban volt 400 frt 
szállástpénzt kívánja-e megtartani vagy pedig 
nagyobb összeget, mely inkább felel meg a ház 
méltóságának? (Felkiáltások: nagyobb összeget!) 

E l n ö k : T. ház ! Szentiványi Károly kép
viselő ur indítványát a ház elnöke évi tisztelet 
dijára nézve a 12000 forintot el méltóztatnak-e 
fogadni ? (Elfogadjuk!) E szerint a képviselőház 
elnökének évi tiszteletdija 12000 forintban álla-
pittatik meg. Következik a másik kérdés, a szál
lás-bérre nézve, erre Szentiványi képviselő ur 
400 frtot indítványozott. 

S z e n t i v á n y i K á r o l y : Én csupán azt 
mondottam, hogy a t, ház méltóztassék intéz
kedni arra nézve, hogy az előbbi 400 frtot kí
vánja-emegtartani, vagy pedig ez állás méltóságá
hoz mért nagyobb összeget kiván-e megállapitani ? 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház ! A 
ház elnökének mind tiszteletdíja, mind szállásbére 
meghatározásánál azon szempontból indulok ki, 
hogy azok olyanok legyenek, hogy azon állás 
méltóságának, melyet a képviselőház elnö
ke elfoglal, megfeleljenek. (Helyeslés.) Továbbá 
azon nézetből indulok ki, hogy, hitem és meg-
g yőzodésem szerint, a ház elnökét oly helyzetbe 
kell tenni, hogy ő tarthasson magának olyan 
szállást, hol szükség esetében a ház különböző 
színezetéhez tartozó tagjai mintegy semleges te
rületen találkozhassanak : ezt várom én a ház 
elnökétől. (Helyeslés.) En részemről ebből indu
lok ki és bár mennyire szeretem is azt, hogy 
takarékosak legyünk, mindamellett is azt tartom, 
hogy itt takarékoskodás nem volna helyén. En 

| azért indítványozom, hogy a 12,000 forint évi 
I tisztelet-díjon kivül a ház elnökének oly szállás

bér adassék, mint egy-egy miniszternek, mely ha 
jól tudom 3000 forint. (Felkiáltás: 2000 forint! 
Helyeslés.) 

I v á n k a Z s i g m o n d : Igen sajnálom, 
hogy e tekintetben nem lehetek egy véleményben 
az előttem szólott igen érdemes képviselő úrral. 
Én azt hiszem, a 12,000 forint évi tiszteletdíj 
Magyarország pénzviszonyaihoz képest oly tete
mes összeg, melv kétségkívül azon állás méltósá
gához képest, melyet a ház többsége által meg
választott elnök elfoglal, nagyon elégséges. Azon-

! bpn, hogy annak idején ne intézkedjék az ország 
I az iránt, hogy a ház elnökének illő szállása le

gyen, arra nézve egy véleményben vagyok azok
kal, kik ezt kívánják, akkor azonban szükséges 
lesz, hogy az ily szállást a ház országos erővel 
felszerelje, melyet méltósága megkíván. Most 
azonban tekintve azt, hogy a képviselőház elnök
ségével nem jár azon kötelezettség, hogy mint a 
miniszter egész éven át szolgálja a hazát, ha
nem az évnek csak néhány hónapján át — (El
lenmondások. Zaj) szerintem tettleges szolgálata 
a ház elnökének abban áll , hogy a ház együtt
léte alkalmával a ház elnökségét viseli; de nem 
terheli a ház elnökét azon kötelezettség, hogy az 
egész éven át Pesten legyen és ugy tartózkodjék 
Pesten állandóan, mint bármely miniszter; — ezért 
nem látom annak szükségét, hogy ily tetemes 
fizetést húzzon az elnök, mint egy miniszter. 
Ennélfogva az eddigi szállásbér fizetés mellett 
szavazok. (Ellenmondás.) 

I v á n k a I m r e : Nem osztozom előttem 
szólott képviselőtársam nézetében. (Derültség.) Az 
én meggyőződésem szerint a képviselőház elnöke 
és elnöksége oly méltóság, a mely a legelső vá
lasztott méltóság Magyarországban. (Helyeslés) 
En azt követelem, hogy a képviselőház elnöke, a 
ki a háznak repraesentansa, a ház pedig képvi
selője a nemzetnek, akként legyen ellátva, hogy 
az oly időszakban is, midőn nem vagyonos em
ber tölti be az elnökséget, azon helyzetben legyen : 
oly repraesentatiót tenni, minőt én a ház ehiö-

i kétől követelek; (Helyeslés) és miután a jelen 
időben az ország nincs azon szerencsés helyzet
ben, hogy az elnöknek, mint ez más parlamen
teknél van, illő tisztességes szállást adhatna, azt 
kívánom : láttassák el az elnök oly szállásbérrel, 
mely Magyarország képviselői háza elnökének 
szállásfogadására és illő fentartására szükséges, s 
azért azt hiszem, hogy ugyanannyi szállásbére 
legyen, mint egy-egy miniszternek. (Helyeslés. 
Szavazzunk !) 

E l n ö k : Miután elleninditvány merült fel, 
a kérdést szavazásra teszem fel. A ) 47-ik §. 
értelmében pénzajánlatoknál előbb a nagyobb 

\ 
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összeg jön kérdés alá. Ennek következtében kér
dem a házat, ha elfogadja-e, hogy a képviselő
ház elnökének szállásbére 3000 frtban állapíttas
sák meg? 

T i s z a K á l m á n : Mint indítványozd kö
telességemnek tartom megmagyarázni, (hogy az 
én nézetem az volt, hogy oly szállásbér adassék 
az elnöknek mint egy miniszternek van, az ösz-
szeget pedig téves felfogásból mondám, mert azt 
hittem, hogy annyi, de mint most haliam, csak 
2000 frt; tehát indítványomat ehhez mődositom. 

E l n ö k : Én csakis az indítvány értelmé
ben tettem fel a kérdést. Tehát elfogadja-e a ház, 
hogy az elnöknek évi szállásbére 2000 frtban 
állapíttassák meg? {Elfogadjuk !) Ugy látszik, egy
hangúlag elfogadtatik. 

V á r a d y G á b o r : Ezt felkiáltás által nem 
lehet megszavazni, mert mindaddig, mig Ivánka 
Zsigmond képviselő ur indítványát vissza nem 
vonja, kénytelenek vagyunk ezt szavazás által el
dönteni. 

E l n ö k : Kérem tehát azokat, kik a 2000 
frtot megszavazzák, méltóztassanak felállni. [Meg
történik.) A többség elfogadja : e szerint a képvi
selőház elnökének évi tiszteletdija 12 ezer forint
ban, évi szállásbére 2 ezer forintban állapítta
tott meg. 

Következik a háznagy tiszteletdíj A nak meg
határozása, Szentiványi Károly képviselőtársunk 
3600 forintot indítványoz. Elfogadja-e a tisztelt 
ház a 3600 forintot? (Elfogadjuk!) Tehát a ház
nagyi évi tiszteletdíj 3600 forintban állapitta-
tik meg. 

Napirenden van a gazdasági bizottság jelen
tése a ház tisztviselőinek fizetése és állandósítása 
meghatározására nézve. A jegyző ur fel fogja 
olvasni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (folytonos zaj 
közt olvassa a bizottság jelentését1). 

P a t a y I s t v á n : Inkább ne olvassunk 
semmit, én egy szót sem hallok, 

E l n ö k (csenget): T . ház! Méltóztassanak 
csendben lenni, hogy ne adjunk okot ily indo
kolt ellenvetésekre, hogy t. i. a képviselő urak 
a nagy zaj miatt, mit sem hallanak. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (folytatja s be
végzi az olvasást). 

E l n ö k : Kivan valaki átalánosságban a 
tárgyhoz szólani? (Nem!) Tehát következik a 
részletes tárgyalás. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a je
lentés a), b) és c) pontjait, melyek észrevétel 
nélkül elfogadtatnak.) 

V u k o v i c s S e b ő : Azt gondolom, nem 
tesz különbséget, akár most, az egyes pontok 

r) Lásd az Irományok 5-dik számát. 
KÉPV. H. NAPLÓ. 18f I i. 

közt, akár a tárgyalás végén teszem azon aláza
tos kérdést, vajon azon meghatározott fizetések 
következtében fentartatik-e az illető képviselők 
joga rendes napdijaikat is húzni, vagy nem? 

E l n ö k : Ha méltóztatnak megengedni, 
hogy az előbbeni tárgyra visszatérés történjék, 
akkor azon felvilágosítást adhatom, miszerint a 
mennyire én tudom, az elnök a napidijat nem 
húzza, hanem a háznagy húzza a napidijat s 
azonkívül a fizetést. (Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a d), 
ej, f), g), h) és i) pontokat, melyek észrevétel nél
kül elfogadtatnak. Olvassa a j) pontot.) 

Z s e d é n y i E d e : T. ház! Én a t. ház 
bőkezűségét nem akarom akadályozni; de nehogy 
a ház hivatalnokai fizetésének ezen sza
porításából következtetést lehessen vonni a bud-
get tárgyalása alkalmával a miniszteri segédsze
mélyzet fizetéseire: azt tartom, miszerint szüksé
ges kimondanunk, hogy alkalmasint csak azért 
állapittatnak meg ily magasra a ház tisztviselői
nek fizetései, mert azoknak előléptetésre remé
nyűk nincs, holott az a minisztériumoknál meg
van. Ezt akartam megjegyezni, nehogy a mi
dőn a budgetet fogjuk tárgyalni, ebből követ
keztetéseket lehessen vonni. (Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a k) 
pontot.) 

M a d o c s á n y i P á l : A k) alatti pontban 
fősuly van fektetve a nyomdai correcturára, tudni
illik, hogy nincs elegendő ideje a napló szer
kesztőnek a nyomdai correcturával is bibelődnie. 
Alázatos véleményem szerint ebből nem az 
következik, hogy naplószerkesztő mellett segédi 
állomás rendszeresittessék, hanem elégnek tartom, 
hogy a felmerülő szükséghez képest correctorok 
alkalmaztassanak minden ív után 1 frt. 50 kr.-
ban megállapítandó correctori díj mellett. így, 
gondolom, a szükségen segitve lesz. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A képviselőház a k) pontot azon 
értelemben fogadja el, hogy segédszerkesztőt nem 
lát szükségesnek; hanem e helyett, corectorok 
lesznek alkalmazandók, kik ívszám szerint fognak 
jutalmaztatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : (olvassa a kö
vetkező első pontot.) 

K a l d o r o v i c s A n t a l : T. ház! Ezen 
pontban nincsenek megemlítve a ház tisztviselői
nek özvegyei és árvái. Bátorkodom ajánlani, hogy 
ugy mint más államhivataloknál, itt is tekin
tetbe vétessenek az özvegyek és árvák, tudni il
lik, hogy itt is. úgymint amazoknál, az özvegyek 
fentartási és árvák neveltetési dijaik a szerint 
számitandók. (Felkiáltások: Ez magától értetik!) 

E l n ö k : Elfogadja a szerkezetet a ház 
ugy a mint van? (Elfogadjuk!) tehát a szerke-

I zetet a ház elfogadja. 
20 
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S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a má
sodik pontot.) 

M a d o c s á n y i P á l : T . ház! Ezen pontra 
nézve csak egy észrevételem van. Miután a ház 
tisztviselői és szolgái mindig az elnökség rendel
kezése alatt állanak, jő volnf még e pontban azt 
kifejezni, hogy a képviselőház szünetelésekor a 
ház hivatalnokai és szolgái azok közöl, a kik 
sem a ház elnöke, sem a háznagy által ezen idő 
alatt igénybe nem vétetnek , a ház elnökének 
beleegyezésével szolgálattétel végett a belügymi
nisztériumnál alkalmazhatók, és erről az elnök 
intézkedjék. Bátor vagyok igazolni előterjesztése
met. Sok tárgy van, melyet as irományok hal
maza miatt nem lehet egy hamar elintézni, 
s azért ezeket az országgyűlés szünetelése alatt 
kell az illető tisztviselőknek pótlólag bevégezni, 
így az igtatót és kiaddt nagy haszonnal lehet 
alkalmazni a regestrum elkészítésére, s éppen 
ezért szükséges, hogy a minisztériumnál! alkal
mazásnál az elnökségnek befolyása mindig fen-
íartassék ; tudni illik, hogy csak az ö rendelke
zése folytán lehessen az illető hivatalnokokat a 
minisztériumnál alkalmazni. 

S z l á v y J ó z s e f : T. ház! Ha méltóztatnak 
megengedni, hogy az első pontra visszatérjek, az 
abban foglaltakra nézve észrevételem van. Ott 
az van mondva, hogy a háznak az elnök által 
kinevezett hivatalnokai a belügyminisztérium il
lető hivatalnokaival egy rangban állanak. Vannak 
itt, t. ház, oly hivatalnokok is, milyenekkel a bel
ügyminisztérium nem rendelkezik: igy pénztár
nok, háznagyi segéd, stb. Nem jó volna-e tehát 
egész átalánosságban azt mondani: hogy a ház 
elnöke által kinevezett hivatalnokok és szolgák 
nyugdijaztatására nézve ugyanazon szabályok 
fognak alkalmaztatni, melyek annak idejében az 
államhivatalnokokra nézve országgyülésileg lesz
nek megállapitandók % 

E l n ö k : Mielőtt tárgyalásába lehetne ez 
indítványnak bocsátkozni, nekem kötelességem 
megemlíteni, hogy egy már elfogadott szakaszra 
nézve visszatérés csak a ház engedelmével tör
ténhetik. Ha a t. ház megengedi, akkor köteles
ségemnek tartom, a bele bocsátkozást megengedni. 

G h y c z y I g n á c z : Arra, mit Madocsányi 
képviselő' ur felhozott, egy mődositást volnék bá
tor indítványozni. 0 azt mondta, hogy a bel
ügyminisztériumnál csak az elnök megkérdezé
sével alkalmaztassanak a ház tisztviselői. Legalább 
én ily formán értettem a dolgot. Talán rövideb
ben lehetne kimondani ugyanezt, ugy, h o g y : 
akár melyik minisztériumban alkalmaztathatnak, az 
el nök utasítása folytán. Tehát az elnök által tör
ténjék az utasitás, és az ő rendelkezése folytán 
azután az alkalmazás. 

E l n ö k : T . ház ! Azt hiszem, Madocsányi 

képviselő indítványa legalább szellemében tökéle
tesen kifejezhető lenne az által, hogy azon sza
vak helyett: „a belügyminisztérium által*, ten
nők igy: „a ház elnöke által;" a többi maradna. 

M i h á l y i P é t e r : E szakaszra nézve bá
tor vagyok e kifejezést indítványozni, „szolgálat
tétel végett a ház elnöke által bármely államhi
vatal, vagy irodának Buda-Pesten rendelkezésére 
bocsátandók." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát ezen szerkezettel elfogadta-
tik a n ásodik pont. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a har
madik pontot.) 

V á r a d y G á h o r : Én egyszerűen azt 
indítványozom, hogy ezen harmadik alineának 
első sorából e kifejezés „a szolgák havonkinti 
bérre fogadtatnak" egyszerűen kihagyassék. A 
szolgák fizetése ép ugy rendszeresittessék, mint 
% ház tisztviselőinek fizetése. Indokolás, t. ház! 
ugy gondolom felesleges, mert magától értetik, 
hogy ha rendszeresittetnek a ház tisztviselői, 
rendszeresíteni kell a szolgákat is, s nem lehet 
őket csak ugy havonkinti bérre felfogadni. 
Ajánlom indítványomat a t. ház ügyeimébe. 
(Helyeslés.) 

S z l á v y J ó z s e f : Most kérem, helye 
volna ismét visszatérni az én előbbi indítvá
nyomra. Én Várady Gábor képviselő ur indít
ványát elfogadom, mely szerint a szolgák is 
rendszeresített fizetéssel volnának ellátandók. Ha 
figyelemre méltónak találja a t. ház előbbi in
dítványomat, most ismétlem, és hogyha elfogad
tatnék, akkor a 2. 3. 4. 5. pontok egészen ki 
volnának hagyandók. A 3-ból az maradna meg, 
mit Várady képviselő ur indítványozott: hogy 
a szolgák szintén évenkint fogadtatnának fel, 
azután jönne egy pont, mely azt mondaná, hogy 
a ház elnöke által kinevezett hivatalnokokra és 
szolgákra ugy azoknak özvegyeire és árváira 
nyugdijazás tekintetében ugyan azon szabályok 
fognak alkalmaztatni, melyek annak idejében 
az államhivatalnokok és szolgák nyugdíjaztatá
sára nézve törvényhozásilag megállapittatni fog
nak. (Helyeslés.) 

E l n ö k : T. ház! Én nagyon fontosnak 
látom ezen indítványt, melyet Szlávy József 
képviselő ur tett, annyira, hogy lehetetlenség azt 
most tárgyalni a nélkül, hogy az Írásban be ne adat
nék. Különben is azon észrevételem van, hogy egy 
már elfogadott pontot egy későbbi pont módo
sítása következtében egészen elhagyni, a szabá
lyok értelmében, nem lehet* A második pont a 
tisztelt ház azon határozatát foglalja magában, 
hogy a ház tisztviselői és szolgái csak az elnök 
utasítása folytán és annak beleegyezésével al
kalmaztassanak a minisztériumnál; a harmadik 
pontban pedig kimondatik az, hogy a szolgák 
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bére is évi fizetéssel rendszeresítessék s hogy a 
tisztviselőket illető kedvezményben ők is része-
sittessenek. Ha méltóztatnak parancsolni jegyző 
ur felfogja olvasni a 4. pontnak módosított szö
vegét. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a ne
gyedik pont módosított szövegét.) 

V á r a d y G á b o r : Tisztelt ház! Akkor 
szükséges lett volna oda tenni, „az évi fizeté
sekhez - mért," s akkor riím lesz félreértés. (He
lyeslés.) 

N y á r y P á l : Tisztelt ház! Nem mond
hatom, hogy a mit mondandók, szorosan ezen 
ponthoz tartoznék, hanem a tárgy kason termé
szeténéi fogva felhiva érzem magamat figyel
mébe ajánlani a tisztelt háznak a szolgák ügyét. 
A szolgák fizetése és nyugdija iránt határozott 
a tisztelt ház, de ezt ki kell egészíteni, vélemé
nyem szerint, a szolgák állásának biztosítása ál
tal. Az pedig nem történhetik máskép mint ugy, 
hogyha ezeknek sorsát nem teszi a tisztelt ház 
függővé egy egyéntől, hanem rendelkezik ugy 
mint mindenütt tudtomra egész Európában ren
delkezve vao, hogy t. i. őket egy corniténak 
vagy bizottságnak rendelkezése alá helyezi. En 
ennélfogva egy inditványnyal lépek fel, mely 
igy szól: „Mondassák ki katározatilag( hogy a 
szolgáknak szolgálatbői kivételkép elbocsáttatása 
mindenkor a ház elnökének elnöksége alatt a ház
nagybői és jegyzői karbői alakítandó bizottság 
által, átalános szavazattöbbséggelhatároztatikel." 
Mint említem, azt nem lehet a szőnyegen levő 
pont kiegészítéséül tekinteni, hanem a tárgy ha
sonlatosságánál fogva, épen most lehetne hatá
rozatikig kimondani azt, mit én ezen indítványom
mal elérni kívántam. 

K o v á c h L á s z l ó : T. ház! Az előttem 
szőlő Nyáry Pál képviselő ur indítványát igen
is helyesnek találom emberiségi szempontból; de 
bátor vagyok kérni, hogy azon módosítvány, 
melyet a harmadik pontra tőn, hogy tudniillik 
hűséges és becsületes szolgálat után „évi bérök-
köza mért nyugdijban is részesittessenek, ugy 
szerkesztessék, kogy „évi fizetésökhöz mért \u 

mert a szolgáknak nem csak pénzből, kanemrukából 
is áll bérök;a nyugdíjnak pedig csupán a fizetés 
lehet alapja, azért méltóztassanak „bérft helyett 
„fizetést" tenni. Továbbá Nyáry Bál képviselő 
társam indítványára, melyet helyesnek tartok, 
egyszersmind enmagam igazolására mondhatom, 
hogy háznagyi hivataloskodásom alatt, melyet 
három évig viselni szerencsés voltam, soha ön-
kényüleg el nem jártam, hanem mindannyiszor 
egy komitét állítottam össze, mely nem ugyan 
az elnök, háznagy és jegyzőkből állott mint 
Nyáry képviselő ur ajánlja, hanem a ház hiva
talnokaiból, illetőleg a teremőrökbői, kik a szol

gákra való közvetlen felügyelettel megbizvák; 
de miután oly indítvány, mely a ház szabályai
val ellenkezik, tudomás szerint nem tárgyalhatd, 
mig azok meg nem változtattak, a szabályokat 
pedig az én tudomásom szerint megváltoztatni 
nem lehet: ennélfogva Nyáry Pál üiditvánvát, 
mely a házszabályok 186. §-ba ütközik, sem le
het tárgyalni. A házszabályok 186. §-a tudni
illik azt mondja; „A teremőrök, szolgák és sa
ját hivatali személyzete felett közvetlenül ren
delkezik; a szolgákat felfogadja és elbocsátja; 
tehát csak a mennyiben ez által a házszabályok 
változtatnának meg, vagyok bátor figyelmeztetni 
a t. házat, hogy Nyáry Pál képviselő inditvá-
nya, vélekedésem szerint, nem tárgyalható. 

N y á r y P á l : Megbocsát nekem a t. ház, 
hogy most másodszor szólalok fel; azonban nem 
ugyanazon tárgyhoz, hanem a háznagy urnák 
mostani előadásához. En előbocsátottam, misze
rint én tudom, hogy indítványom nem tartozik 
azon ponthoz, mely most tárgyalás alatt van ; 
azért kimondtam, hogy a tisztelt háznak sza
badságában áll rendelkezni az iránt, hogy mi
kor akar indítványom felett tárgyalni , én an
nálfogva tökéletesen megnyugszom abban, ha a 
ház kimondja, hogy indítványom ki fog nyo
matni és annak idején tárgyalásra kitüzetni. 
(Hdyeslés.) 

' E l n ö k : T. ház! A Nyáry Pál képvise
lőtől beadott indítvány tehát a t. ház beleegye
zésével ki fog nyomatni1) és felvételére a határ
nap minél előbb meg fog határoztatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 4. 
pontot.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 4-ik pon
tot? (Elfogadjuk.) Tehát a 4-ik pont elfogad
tatott. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az 5. 
pontot.) 

S i m o n y i L a j o s b . : T. ház ! Nézetem 
szerint ez igen igazságos és helyes intézkedés, 
és ez másként nem is lehet, és épen azért én 
ezen intézkedést a hivatalnokokra is ki akarom 
terjeszteni, a kik a lefolyt országgyűlés alatt a 
ház iránti kötelességöket teljesítették (Helyeslés.) 
Mint igen jól tudjuk, a háznak a lefolyt ország
gyűlés alatti tisztviselői szabályozva nem voltak, 
hanem különösen a kiadó és igtató kivatal jegy
zőül alkalmazott írnokok által töltetett be. Ezen 
egyének hivatalukat hiven betöltötték, kötelessé
güknek eleget tettek, és, ha jól emlékszem, a de-
czember 4-ikei határozat következtében, átalában 
a káz kivatalnokainak és szolgáinak fizetése 20 
százalékkal felemeltetett ; ennek következtében 
ezen hivatalnokok és a káz szolgái fizetésöket 

') Lásd az I r o m á n y o k lá-ik számát. 
20* 
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deczember havára már a húsz százalékkal meg
nagyobbítva vették fel. Én tehát azt óhajtom és 
indítványozom: mondja ki a t. ház határozatké
pen, hogy a lefolyt országgyűlés hivatalnokainak 
azon egyénei, kik e hivatalokat betöltötték, a sze-
rint,a mintbetöltötték,kapják fizetéseket. (Helyeslés.) 

K o v á c h L á s z l ó : Előttem szólott Simonyi 
Lajos képviselő urnák indítványát teljes szivem
ből pártolom azon megjegyzéssel, miszerint kö
teles vagyok kijelenteni, hogy az országgyűlés 
szünetelése alatt ugyanazon hivatalok, melyekre az 
illetők kinevezve nem voltak, a háznak összes 
hivatalnoki személyzete által, hol egyik, hol má
sik irnok által töltettek be, a mennyiben az illetők 
egy, két vagy több havi szabadságra bocsáttat
ván, helyöket csakugyan be kellett tölteni; és 
miután sem azok kinevezve nem voltak, sem ál
landóan nem működtek, azok töltötték be ezek 
teendőit. Bátor vagyok tehát indítványozni, hogy 
Simonyi Lajos b. ur indítványát oly módosítással 
méltóztassék elfogadni, miszerint az ezen super-
plusból származó összeg azon egyéneknek adas
sék, kik állandólag ki nem nevezett egyéneket 
helyettesitettek. Továbbá bátor vagyok még azon 
észrevételt tenni, miszerint ezen intézkedésben 
történik rendelkezés a ház hivatalnokai és szol
gáiról, mig a ház legnevezetesebb hivatalnokairól 
a gyorsírókról nem fordul elő semmi rendelke
zés ; pedig azt hiszem, ha valamiről, a gyorsírók
ról kell gondoskodnunk, miután ezeknek közre
működése szolgál legnagyobb segitségül a ház 
tanácskozásaiban. Indítványozom tehát , hogy 
azok is okvetlenül ide értessenek. {Helyeslés.) 

M a d o c s á n y i P á l : T. ház! Nekem a 
bejegyzésre nézve van legalázatosabb észrevéte
lem. Előlegesen kellene mondani azt, hogy junins 
1-én fog belépni ezen szervezés. Előttem szóló 
érdemes képviselő ur Simonyi Lajos b. észrevé
telére pedig én, mint a számvevő bizottság igény
telen tagja, kötelességemnek tartom felvilágosítást 
adni. Ha jól emlékezem, a deczember 4-kei orszá
gos ülésben jelentetett be a szervezési munkálati 
javaslat. A t. ház a szervezési javaslat elnapolását 
elhatározván , csak a fizetések felemelését ren
delte el. Mikor a számvevőség elé került ezen 
kéi'dés, természetes dolog, hogy jól lehet ezen 
fizetések felemeltettek, de miután ezen felemelt 
fizetést egyes személyekre jogosan applicálni nem 
lehetett, mert elnöki fogalmazó, kiadó, irattárnok, 
nem cxistál, első osztályú irnok sem existál, így 
történt, hogy az írnokok és teremőrök kisebb fi
zetést kaptak, mint amennyit a felemelés követ
keztében kaptak volna. Erre nézve, t. ház! meg
vagyok győződve, hogy a jogosság tekintetéből 
másképen nem lehetett intézkedni a számvevő
ségnek ; mert annak kötelessége szorosan ragasz
kodni az utasításhoz. Méltányosság szempontjá

ból örömmel beleegyezem abba, hogy azon hiá
nyok pótoltassanak, beleegyezem abba, azon ok
nál fogva is, mert az időt drágának tartom, és 
ők folyamodványt akarván benyújtani, ha ezen 
folyamodvány ujabb tárgyalás alá kerül, ez által 
alkalmasint legalább egy órát veszítenénk, ennek 
költségei pedig felül fognák múlni a kérdéses 
differentiát. És e szempontból a nélkül, hogy az 
általam kiemelt lehető takarékosság elve ellen 
vétenék, méltányosság okáért azt mondanám be
fejezésül, hogy ezen szervezés folyó év június 
elején életbe lépvén, miután a múlt évi deczem-
bérben hozott végzés szerint az előterjesztett 
magasabb fizetések már is elfogadtattak, és csak 
egyedül a szervezésnek elnapolása miatt nem té
tethettek folyóvá : a ház méltányosság szempont
jából az írnokok és teremőrök fizetései közt levő 
azon különbséget, mely az általuk január 1-tŐl 
fogva május végéig felvett és most rendszeresí
tett magasabb fizetésök közt létezik, a mint ház
nagy ur igen helyesen kiemelte, az összes terem
őrök és írnokok javára külön külön utalványozza. 
Ez által ugy gondolom, a méltányosságnak elég 
lesz téve. (Helyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : Legnagyobb részben 
egyetértek az előttem mondottakkal, csak arra 
akarok szólani : miként óhajtom én a végzést 
kimondatni ? Én azon nézetben vagyok, hogy 
midőn a t. ház, nem ezen ház, hanem az azt 
megelőzött t. képviselőház, ha jól emlékszem de
czember 4-ki ülésében elhatározta, hogy a szer
vezésbe nem bocsátkozik ugyan, de méltányos
nak tartja a felemelt fizetések időközbeni utalvá
nyozását : akkor azon szándékban volt, hogy 
ugyanazon fizetést, a mely azon szervezetben, 
mely most fogadtatik el, és mely a fizetésekre 
nézve már ideiglenesen elfogadtatott, kijelölve van, 
az kapja, a ki teljesiti azon teendőket, melyek 
teljesítőire nézve azon fizetések megállapittatnak. 
Mert én azt hiszem, hogy utoljára is a képvise
lőház a fizetést a teendőkért fizeti, a czim pedig 
csak mellékes dolog. 

A számvevőség, mely a számadásokat meg
vizsgálja, mihelyt legkisebb kétsége támadhatott 
a felett, hogy mi lehet azon végzésnek értelme, 
szerintem igen helyesen járt el, midőn azon utat 
választotta, hogy kevesebbet utalványozott, min
dig hatalmában állván a hiányzó összeget az 
illető számára pótolni. Én tehát egyszerűen azt 
óhajtanám kimondani, hogy: miután a múlt kép
viselőház decz. 4-ki határozatát nem lehet más
képen értelmezni, mint hogy már akkor az volt 
szándokában, hogy kiki a teljesített szolgálatához 
mérve kapja ezen felemelt fizetést, ezen fize
tésnek kiadását a ház megrendeli. Nem lévén 
előttünk tisztába hozva, melyik hivatalt kik tel
jesítették, a gazdasági választmányt bízza meg, 
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hogy tisztába hozván , kik végezték ezen hiva
talok teendőit, azok közt oszsza szét az utalvá
nyozandó különbséget. (Helyeslés.) 

K o v á c h L á s z l ó : Bátor vagyok egy 
megjegyzést tenni előttem szólott előadására, azt 
t. i.j hogy olyat nem lehet bizni a gazdasági 
bizottságra , a mit kivinni nem lehet. Ugyanis 
vannak Írnoki kategóriák, melyeknek egyik része 

bárom irnok — nagyobb fizetéssel van el
látva , mint másik része, hogy volt az Írnokok 
közt, a ki többet irt, volt, a ki kevesebbet, ugy 
szintén az elnök által kinevezett terembiztos urak 
közt azok, kik az első kategóriába tartoztak, több 
fizetést kaptak, mint a többiek; a gazdasági bi
zottság aligha lenne képes az utalványozandó 
összeget a hivatalnokok közt igazságos arány 
szerint felosztani. Ennélfogva bátor vagyok azon 
indítványomat ismételni, hogy valamennyi kö
zött osztassék fel az utalványozandó kölönbség. 

T i s z a K á l m á n : Tudom, hogy szabály
szerűkig nem lehet egy tárgyhoz kétszer szólani; 
de követem az előttem szólott példáját, s igy 
kénytelen vagyok kimondani, hogy nekem egyéni 
és hiteles helyről vett tudomásom egyenesen 
ellenkezik azzal, melyet a t . ház háznagya el
mondott : mert hivatkozom tanukra, kiket a ház
nak megnevezhetnék, hogy igenis volt három 
egyén, kik teljesítették azon kötelességet, mely-
Ivei a ház által meghatározott fizetés jár. Én 
ezt nem akartam előhozni, s nem akarok ez 
ügybe döntőleg befolyni; épen azért indítványo
zom, hogy a gazdasági bizottság bizassék meg, 
melynek módja lesz mind a volt elnököt, mind a 
háznagy urat, mind az iroda tisztjeit meghall
gatni és igazságosan ítélni. (Helyeslés.) 

K o v á c h L á s z l ó : T. ház! (Zaj. íelki-
áltások: Nem szóikat!) 

E l n ö k (csenget): Mielőtt a t. képviselő 
ur szólna, legyen szíves megmondani mi tárgy
ban akar szólni? 

K o v á c h L á s z l ó : Személyes kérdésben 
vagyok bátor felszólalni. Miután az előttem szó
lott képviselő ur némi tekintetben előadásom hi
telességét vonja kétségbe, bátor vagyok megje
gyezni, hogy az, a mit ő előadott, korántsem 
zárja ki azt, a mit én mondtam. Ugyanis tény 
az. hogy van három megnevezhető egyén, kik 
azon munkákat végezték, de a többiek iránt, 
kik nem teljesítettek bizonyos kijelölt munkát s 
ki sem voltak nevezve, nem fog a gazdasági bi
zottság intézkedhetni. Tehát vissza kell utasíta
nom azt, mintha olyat mondtam volna, a mi 
nem hiteles. 

S i m o n y i L a j o s b . : Kegyes engedel-
mükkel bátor leszek indítványomat felolvasni; 
mindenekelőtt azonban egy észrevételem van az 
előttem mondottakra. Hogy ki oszsza el a ház 

hivatalnokai közt ezen fizetést, ugy hiszem, 
hogy ennek foganatositására a ház gazdasági bi
zottsága legalkalmasabb; azért azt hiszem, leg-
czélszerübb, ha e tekintetben a határozat ekkép 
szólana (Olvassa.): „A lefolyt országgyüle's hi
vatalnokainak és szolgáinak fizetése az általuk 
viselt hivatalhoz képest a háznak decz. 4-kén 
1868-ban hozott határozata értelmében kiadandó. 
Ehhez hozzá lehetne tennni, hogy ennek végre
hajtásával a ház gazdasági bizottsága bizatik 
meg." (Helyeslés!) 

S z o n t h á g P á l (csanádi): T. ház! Előt
tem szólott háznagy urat arra vagyok bátor 
megkérni, ne méltóztassék azon aggódni : mire 
ér rá, mit képes megtenni a gazdasági bizott
ság ? Vajon mit fogna ártani, ha — a mint indít
ványozva volt— hogy a gazdasági bizottság ezen 
ügybe beletekint, ha sokaknak megnyugtatására 
van. Méltóztassék megnyugodni a dologban, a 
bizottság majd elvégzi kötelességét. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Először azon indítvány tétetett, 
hogy a negyedik pont azon kifejezése: „A ház 
elhunyt hivatalnokai s szolgái örökösei stb." a 
gyorsírókra is vonatkozzék. Ez ellen — ugy hi
szem — a t. háznak nincs kifogása, minthogy a 
gyorsírók is a ház rendszeresített hivatalnokai, 
s igy ezek is a 4-ik pont alá értetnek. Az 5-ik 
pont, ugy a mint szól, elfogadtatott. Azután in
dítvány tétetett árra nézve, hogy a képviselőház 
deczember 4-íkei határozatában meghatározott 
fizetésemelés a képviselőház tisztviselőire nézve 
átalánosságban megtartassák, még pedig azon nap
tól fogva, melyen a határozat kelt. Erre nézve két 
vélemény támadt. Egyik vélemény azt akarja, hogy, 
miután nem tudatik tisztán, kinek és mi czim 
alatt fizettessenek azon illetmények, a bizottság 
bizassék meg, hogy az illetékek meghatározásá
ban járjon el. Ha a t. ház e véleményt, melyet 
szerencsés leszek szavazásra feltenni, elfogadja: 
akkor elesik ama vélemény, hogy átalánosságban 
mondassák ki, hogy a különbözet utalványoztas-
sék. Azért kérem a képviselőket, kik a ház e 
mostani határozatát illetőleg, annak kijelölésével, 
hogy a mit és mennyiben a ház tisztviselőinek 
fizet, annak meghatározását a gazdasági bizott
ságra akarják bizni, méltóztassanak felkelni. (Meg
történik.) A ház többsége elfogadja. 

M a d o c s á n y i P á l : Simonyi Lajos kép
viselő ur indítványa fogadtatik el'? 

E l n ö k : A kérdés fel volt téve s el van 
j határoza. de különben is megegyez ama indit-

ványnyal. 
T. ház! Mielőtt a valóságos napi rendre 

térnénk, kérem a házat, hogy miután Dapsy 
ur ma lemondott és ez által a HI-ik bíróságban 
egy hely megürült, méltóztassanak a 45-ik §. 
értelmében szavazó czéduláikat a holnapi ülés-
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ben beadni, hogy a biráló bizottságban támadt 
hiány mielőtt pótoltassák. 

M a d o c s á n y i P á l : A mai tanácskozás 
tárgya volt a májusi költségvetés megállapitása. 
Én azt hiszem, ezt ki kell most egészíteni és a 
mostani végzéshez alkalmazni: mert az eddigi 
tanácskozások szerint azoo jelentés követhezté-
ben, melyet a bizottság beadott, az összes má
jusi szükséglet 76,873 frt*73 krban van megál
lapítva. Ehhez tehát épen a mai megállapodá
sok következtében hozzá kell tenni az elnök fi
zetéséből május hóra eső 1000 forintot és 166 
frt és 66 krt lakbért, továbbá a háznagyi fize
tés egy havi részét 300 frtot és csak azután 
lehet a májusi költségvetés összegét megállapí
tani. 

E l n ö k : Holnap, midőn hitelesíttetni fog a 
jegyzőkönyv, a ház mai határozata szerint, a 
gazdasági bizottság meg fogja tenni azon uj ki
mutatást, melyben benne fog foglaltatni azon 
összeg is, melyet a mai határozat folytán meg
állapítottunk. (Helyeslés,) 

N y á r y P á l : T. ház! Méltóztassék meg
engedni nekem, hogy a második, — vagyis in
kább harmadik pontnak azon részére nézve, 
mely szól azon tisztviselőről, ki a ház könyvtá
rát kezeli, vissza menjek. (Halljuk !) Vissza kell 
mennem azért, mert már rendelkezett a t. ház a 
könyvtárnokról ; de még nem rendelkezett ma
gáról a könyvtárról. Ez a könyvtár még nem 
létezik. Igaz ugyan, hogy a múlt évek egyiké
ben — bizony nem emlékezem jól a múlt év
ben-e avagy az azelőtti 1867-dik évben — volt 
kiküldve egy bizottság, a szükséges könyveknek 
megszerzése végett. E bizottságnak tagja voltam 
én is ; de mielőtt a könyvek megszerzéséről gon
doskodtunk volna, azt a kérdést kellett tennünk, 
hogy azon könyvek mily helyiségben fognak ke
zeltetni? Es ezen nehézségen múlt, hogy eddig 
a könyvtár föl nem állitatott. Az a bizottság, 
mely a múlt törvényhozás által volt kinevezve, 
most igen természetesen nem működhetik. An
nálfogva bátor vagyok egy indítványt terjeszteni i 
a t. ház elé, mely ebből áll: „Küldessék ki I 
egy öt tagú bizottság, mely a t. ház könyv-
tárának felállítása és szervezése iránt készítsen j 
javaslatot.''" Természetesen mindenek előtt helyi- ! 

ségről keli gondoskodni, melynek nem lehet cse
kély terjedelműnek lenni. Ki fog-e ez telni a 
háznak egyik vagy másik terméből, avagy más
ról kell gondoskodni ? meg fogja az illető bízott- I 
ság mondani. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Nyáry 
Pál indítványát.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház ezen indít
ványt elfogadni? (Elfogadjuk!) Eszerint lénye
gében az indítványt elfogadni méltóztatott, s igy 

a kinyomtatás felesleges. A választási czédulá-
kat kérem, talán mindgyárt holnap behozni. {He
lyeslés.) 

Következik a válaszfelirati vita folytatása. 
B u j a n o v i c s S á n d o r : T. képviselőház S 

Épen nem csodálkozom azon, hogy midőn vá
laszfeliratunk megállapitása alkalmával nézetein
ket nyilvánítjuk, hazánk jelen helyzete és kívá
nalmai iránt; midőn hű képét kívánjuk adni 
tényleges viszonyainknak, és ebből kiindulva, 
constatálni akarjuk azt, mennyire felel meg a 
trónbeszéd az ország közszellemének; vélemé
nyeink — miként azt a benyújtott 4 felirati ja
vaslat, de még inkább az eddig lefolyt vita is 
tanusitja, — sokban eltérők egymástól és el
ágazók. Oka ezen elágazásnak az egyéni felfo
gás különféleségében, de főleg a különböző párt
szempontokban rejlik, melyeken, mint megannyi 
szinü szemüvegen át nézve, különböző és a va
lósággal nem mindig és mindenben egyező szín
ben látjuk a helyzetet, s uralma alatt ezen szem
pontoknak hiszszük, hogy a kép valósággal is 
olyan, minőt a tükör — mely nem más, mint 
enmagunk hü viszfénye — mutat. 

A felfogás ezen elágazása a bemutatott fel
irati javaslatokban főleg hazánk közjogi helyze
tére, illetőleg a múlt országgyűlés közjogi alko
tására nézve nyilvánul. Mert ez azon sarkpont, 
hol a létező pártok külön irányok felé elágaz
nak és ezen elágazás szerint kifejezést kivannak 
adni álláspontjaiknak. 

Mig a bizottság felirati javaslata a múlt 
országgyűlés által elfogadott közjogi törvényeket 
tekinti azon alapnak, melyen haladnunk, építe
nünk kell : addig a többi bemutatott felirati ja
vaslatok ezen alapot többé-kevésbbé ki nem elé-
gitőnek, s annak módosítását szükségesnek, sőtmul-
hatlannak kijelentik. Azonban, t. ház, ha bármely 
törvénynek, de főleg a minden irányban oly 
nagy fontosságú és következményeiben előre ki-
számithatlan horderejű közjogi törvénynek káros 
vagy czélszerü volta felett ítéletet mondani aka
runk, szükséges, hogy komolyan és elfogulatla
nul bíráljuk meg a határt, melyet ezen törvény 
érvénye hazai állapotaink fejlődésére gyakorol, 
szükséges, hogy egyéni és pártszempontokat 
mellőzve, tényezőkkel és jelenségekkel számol
junk, melyek a tudomány és gyakorlat által, 
mint az államok fejlődésének mérlegei, elismer
tetnek, melyekből haladásunk vagy visszaesésünk 
fokozatát, és e szerint a módosittatni szándékolt 
törvény czélszerü vagy káros voltát biztosan 
megítélni lehet. 

Ily tényezők, szerintem: az ország alkotmá
nyos és szabadsági állapota, valamint kereske
delmi, ipari és forgalmi viszonyainknak és anya
gi jólétének összehasonlító tanulmányozása. Ezen 
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összehasonlítás eredménye jelzi legbiztosabban 
azt: mennyire kedvezők vagy kedvezőtlenek in
tézményeink, speciális kívánalmainkkal szemben. 

Nem akarom kétségbe vonni, hogy alkot-
mánvos életünk és szabadságunk jelen állapota, 
az abstract elmélet szempontjából tekintve, talán 
nem felel meg minden igénynek: valamint tu
dom, hogy alkotmány és szabadság, mely min
denkit kielégitett volna, még soha és sehol nem 
létezett. Azonban határozottan állithatom azt , 
hogy alkotmányos életünk és szabadságunk je
len állapota minden hiánya mellett is, történe
tünk bármely korszakával győzedelmesen kiállja 
az összehasonlítást. (Bal felől: Ohó! Halljuk!) 
Hallom az ellenmondást, de nem ütközöm meg 
rajta, mert miként mondám, tudom, hogy oly al
kotmány és szabadság, mely mindenkit kielégi
tett volna, még soha és sehol nem létezett. {He
lyeslés jobb felől.) 

Szabadságunknak szerintem is létező hiá
nyai, meggyőződésem szerint, nem közjogi tör
vényeinkben rejlenek ; de rejlenek abban, hogy több 
nagyfontosságú tárgyra nézve, minő a gyüleke
zési és egyesülési jog és a tisztviselők felelőssé
ge, még törvényeink nincsenek, és erre nézve a 
törvény alkotása szükséges; de rejlenek másrészt — 
ki kell sajnálattal mondanom — a szabadságnak 
legnagyobb ellenségében, a nálunk mindinkább 
lábra kapő törvény iránti tiszteletlenségben, 
{Igaz! jobb felől) 

Készséggel elismerem továbbá azt is, hogy 
ipar- és kereskedelmi viszonyaink és anyagi jó
létünk távol van még a tökély azon fokától, 

* melyen hogy legyen, e házban velem együtt 
mindenki kívánja. Nem is akarom elmaradásunk
nak e téren ismert okait előadni; megjegyzem 
csupán azokkal szemben, kik az alkotmányos 
kormányzat alatt ezen téren sem látják magukat 
kielégítve, hogy: a nép érdekét szivén viselő 
kormány sokat, igen sokat tehet az anyagi élet 
terén az ország fejlődési képességének emelésére; 
de főleg e téren, hol az elmulasztott időt egy 
ugrással utolérnie nem lehet, rögtön csodákat nem 
tehet. Az egészséges és tartós haladás fokoza
tos és időhöz kötött. Rohamok mutathatnak fel 
csillogd eredményeket, de következményűk nem 
ritkán : a fejlődési képességet végkép elzsibbasztó 
kimerülés. Hazai viszonyaink azonban és alkot
mányos rendszerünk az egészséges és életerős fej
lődést tanúsítják. Kereskedelmi s iparéletünk 
majd minden ága uj lendületet nyert ; anyagi 
helyzetünk, habár nem nagy mértékben, de még
is javulásnak'indult,, s ha ez eredményeket, me
lyeket tagadni talán senkisem fog, nem is te
kintem kizárólag közjogi viszonyaink szerencsés 
megoldása következményeinek : közvetve mégis 
e megoldásnak leglényegesebb része volt benne. 

E megoldás, mely által alkotmányos életünk és 
felelős kormányrendszerünk teljes élvezetébe 
vissza helyeztettünk, a mely megnyitá és 
biztositá számunkra a külíöld hitelét, a mely 
megveté fejlődésünk alapjait, s mely mellett 
fejletlen és rendezetlen belügyi viszonyaink daczára 
haladásunknak már is meglepő jeleit szemlél
jük — ha csak a tények előtt szemet hunyni 
nem akarunk — e megoldás nem volt hazai ál
lapotainkra nézve káros hatással. 

Mindezenknél fogva,, t. ház — bár távol attól, 
hogy bármely törvény, és főleg az állami élet 
követelménye szerint, a korszükséghez képest 
javítást, fejlesztést igénylő közjogi törvények szá
mára, a tökéletességet vindieáljam — ki kell jelente
nem, hogy azon közjogi törvények, a meryeknek 
a múlt országgyűlésen megszavazásához szavaza
tommal, s azon erős hitben, hogy azáltal hazám 
javát előmozdítanom sikerül, járultam, két évi 
fenállásuk és az ez idő alatt tapasztalt eredmé
nyek után, bennök rejlett hitemet s meggyőző
désemet meg nem ingatták, sőt megerősítették; 
ós megerősít ezen hitemben az is, a mi itt e 
házban a háznak más oldalán a múlt ülésben el
mondatott. 

Igen tisztelt képviselő társam Szilágyi Vir
gil ugyanis azt monda, miszerint meggyőződ-
tettek öt a választási mozgalmak, hogy a vá
lasztók túlnyomó többsége nem tartja a jelen 
állapotot kielégítőnek, de hogy azt a jelenlegi 
politikai conjecturák között változtatni lehetet
len. Már, t. ház, ha igaz, hogy a politika az 
exigentiák tudománya, és ha igaz az, hogy a po
litikai törekvéseknek a lehetőség szab korláto
kat : akkor a jobb oldali politikának ennél na
gyobb igazolását én nem keresem. 

Én tehát, t. képviselőház, mindezekből kiin
dulva, közjogi viszonyaink bolygatását és uj viszá
lyok előidézését akkor, midőn arra — tekintve az 
országnak ugy közjogi, mint belügyi helyzetét — 
sem ok, sem szükség: nem tekintem azon útnak, 
mely meggyőződésem szerint, az ország java 
felvirágzására vezethetne. A teendők nagy hal
maza áll előttünk. Nem csak hazánk, az egész 
mivelt világ várja tőlünk, hogy mellőzve a meddő 
közjogi vitatkozásokat, határozottan a haladás 
terére lépjünk, s rendezve közigazgatási, igazság
szolgáltatási és egyéb viszonyainkat, emeljük ha
zánkat a müveit világgal egyenlő színvonalra. 
Ez azon irány, melyet a trónbeszéd kijelölt, a 
melyet én hivatásunkhoz képest a jelen helyzet
ben a legczélszerübbnek elismerek s a melyet én 
elfogadok. Talán nem fog elvezetni az ábrándos 
terveket mindig inkább kegyelő népszerűséghez, 
de el fog vezetni bizonyára hazánk jövője meg
szilárdításához. 

Nem akarom a t. háznak ugy is kifáradt 
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figyelmét a vitatkozások által tovább fárasztani, 
csak röviden kijelentem, miszerint a bizottság fel
irati javaslatát, a mely közjogi tekintetben kife
jezi nézetemet, és a melynek előnyeit a belkér-
désekre nézve főleg és épen abban találom, hogy, 
kerülve a részletezést, csak nagy és átalános 
vonásokban fejezi ki óhajtásunkat s ekkép nem 
köti meg előre az ország, az országgyűlés teen
dőinek sorozatát, én mint mondám a bizottság 
javaslatát részletes tárgyalás alapjául fogadom el. 
(Helyeslés jobb felől.) 

E l n ö k (leszáll s helyét Somssich Pál fog
lalja el.) 

V á r a d y G á b o r : T. képviselőház! Alig 
van napjainkban vád, a mely a kormány körök
ben és a felirati vita folyama alatt itt a házban 
ellenünk, az ellenzék ellen, gyakrabban intéztet
nék, mint az, hogy meddő közjogi viták által 
gátoljuk a belreformok gyors és gyökeres meg
tételét. Ha szükséges volna ezen alaptalan vád 
ellen magunkat védelmeznünk, elégséges lenne 
ezen különben fölösleges kérdést intézni a t. kép
viselőházhoz : vajon a múlt országgyűlés folyama 
alatt maradt-e a t. kormánynak reformra vonat
kozó végjavaslata, akár ellenzéknek, akár a ház
nak gátlása miatt a ház asztalán? (Maradt!) 

Reformokat hangoztat a kormány mindenfe
lől, reformoknak adott a kormány a legmagasabb 
trónbeszédben erős és szép kifejezést, és reformo
kat hirdettet a kormány hivatalos és félhivatalos 
közegei által. En is tehát, követve a kormány 
által hangoztatott ezen intő szózatot, nem fogom 
a t. ház figyelmét igénybe venni ez alkalommal 
a közjogi kérdések részletes vitatásával, és szo-
ritkozcm csupán a reformok terére. (Helyeslés.) 
A megoldásra váró reformoknak egy nagy hal
mazát állította a kormány elénk a legmagasabb 
trónbeszédben, és én részemről szívesen fogadom 
és. örömmel üdvözlöm a kijelölt tárgyak mindegyi
két ; csak azon kérdést teszem magamnak: a múlt
ból mentett tapasztalás feljogosit-e bennünket 
azon reményre, hogy ezen kijelölt tárgyak az 
1848-iki törvények szellemének és a demokrátia 
valódi követelményeinek megfelelően fognak-e 
megoldatni ? A múltból merített tapasztalás nekem 
nemmel felel: (ügy van! a bal oldalon) vajha 
igennel felelne a jövő! (Helyeslés.) Alig rendel
kezhetett kormány nagyobb, tömörebb és, hogy 
kimondjam, engedelmesebb többséggel... (Felkiál
tások a bal oldalon: Ügy van!) 

I v á n k a Z s i g m o n d : Függetlenebb több
séggel ! 

V á r a d y Gábor: Ez, kérem, kötelessége 
a többségnek! ...mint rendelkezett a mienk á m u l t 
országgyűlés folyama alatt. ' 

I v á n k a Z s i g m o n d : Most is! (Nevetés 
a bal oldalon.) 

" V á r a d y G á b o r : És vajon a t. kormány 
arra használta-e fel ezen nagy hatalmat, hogy 
szabadelvű institutiókat létesítsen? 

P u l s z k y Ferencz: Arra! (Zaj bal fe
lől. Halljuk!) 

V á r a d y G á b o r : Feleljenek a tények. 
A korlátlan lelkiismereti szabadság biztosítása 
helyett tovább is fentartotta a privilegiált hitfe
lekezeteket. . . 

P u l s z k y Ferencz: Hol? 
V á r a d y Gábor:... egészen ellenkezőleg 

azzal, a mit t. Perczel Béla képviselő társam 
állított, mert csupán a törvényesen be vett ke
resztyén vallásfelekezetek viszonosságáról al
kottatott törvény, de ennek is ellensúlyozására 
fentartotta az államegyház intézményét, és az 
államnak és egyháznak egymástól való elvá
lasztását még csak meg sem kiérlette. (Ellenzés 
a jobb oldalon.) 

A helyett, hogy a kormány a többség vagy 
a ház által házassági jogot adatott vagy lega
lább a házasságból származó perekre nézve is 
kimondotta volna a törvény előtti 'egyenlőséget: 
kitöröltette a többség segélyével a törvénykezési 
rendtartásból még azon szabadelvű jobbitmányt 
is, melyet a jogügyi bizottság javaslatba hozott. 
(Felkiáltások a bal oldalon: Igaz!) 

Czélszerü megadóztatási gyökeres reform 
helyett olyan javaslatokat terjesztett elő, melyek, 
nem sok kivétellel, az osztrák uralom alatt alko
tott pátensekkel ikertestvérek. Az adóbehajtásra és 
kezelésre vonatkozó utasítások az absolut hata
lom alatt alkotott szabványoktól, kevés kivétellel, 
csak annyiban különböznek, hogy ezek, t. i. az 
absolut hatalom alatt alkotott szabványok, jól van
nak irva németül, rnig amazok roszul vannak 
fordítva magyarul. (Elénk helyeslés a bal oldalon. 
Derültség.) Az adótörvények által közigazgatási 
bíróságok alkottattak, pénzügyi bírói hatóságok 
szervezhettek, mind megannyi akadálya alkot
mányos, szabadelvű irányban leendő fejledősünk-
nek és mind megannyi magva egy bureaukra-
tikus központosításnak. De nem alkottatott az, 
a mire legnagyobb szükség lett volna: a legfőbb 
számvevőszék. Az igen t. pénzügyminiszter ur elő
terjesztett ugyan ez iránt egy javaslatot, de csak 
az országgyűlés feloszlatása előtt kevéssel, midőn 
annak tárgyalása már lehetetlenséggé vált. 

Nem alkottatott oly törvény, t. ház! mely az 
államköltségvetési törvény által megszavazott, s a 
kormány rendelkezésére bacsátott pénzek miként fel-
használtatását szabályozná; pedig folyvást csorbát 
üt nemzeti hitelünkön az, midőn a kormány által 
készíttetett nagyobb munkák s az államvagyon 
eladása körül oly eljárás gyakoroltatik, mely a 
kormány rendelkezésére bocsátott közpénzek ezél_ 
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szerű felhasználására nézve némi kételyeket en
ged felmerülni. (Élénk helyeslés bal felől.) 

Mi gátolta az igen t . honvédelmi miniszter 
urat abban, hogy többet ne említsek, hogy a 
múlt országgyűlés alatt hozzá több izben intézett 
interpellatiók ellenére a Ludovicea-akadómiát 
mostanáig sem léptette életbe? 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e 1-
n ó k : Igen sok! 

V á r a d y G á b o r : Pedig ez egyik leg
szükségesebb és legégetőbb reform-kérdés. Önök 
adhatnak a honvédségnek szép piros csákót, be
rendezhetik a honvéd-kerületeket a legczélsze-
rübben: de mig nem lesz nemzeti katona-képző 
intézetünk, addig nem lesz a kor szinvonalat! 
álló, és a hadászat ujabb követelményeinek meg
felelő nemzeti hadseregünk. (Elénk helyeslés bal 
felől.) 

Az ő felsége személye körüli igen t. mi
niszter és gróf úrhoz is van néhány szóm. (Hall
juk!) A bécsi miniszterek, kik pár évvel ezelőtt 
a demokratia palástjába burkoltan foglalták el 
a miniszteri padokat — mint a lapok mondják, 
én nem tudom biztosan — most csapa tonkint 
lesznek bárókká. Önöknek, igen t. miniszter urak, 
erre nincs szükségök, mert egy-két kivétellel szü
letett törvényhozói e hazának. De hát mi szüksé
gök van önöknek, és mi szüksége van e hazának 
arra, hogy hazánkban is folyvást szaporittassék 
a papiros-nemesek száma? (Helyeslés bal felől.) 
Hiszen önök demokrata minisztereknek állítják 
magukat! Hiszen önök az 1848-diki alapon 
állást hirdetik! És mégis a helyett, hogy gyó
gyítani segítenék korunk-e betegei t . . . 

P u l s z k y F e r e n c z : Nem doctorok ! 
V á r a d y G á b o r : . . . kik közt a ragály 

ismét terjedni kezd, még rendszeresen terjesztik 
a ragályt, és a helyett, hogy megtestesítenék a 
legmagmasabb trónbeszéd azon szavait: „Sza
kítani a múlt azon intézmén3reivel, a melyek a 
korszerű haladásnak útjában állanak", önök de-
mokrat fejlődésünk elé még ezen gátakat is 
gördítik. (Derültség jobb felől, helyeslés a bal ol
dalon.) Most legközelebb, t. ház! egy bécsi bankár 
magyar érdekek körül szerzett érdemeiért és tevé
keny munkásságáért a vaskorona renddel diszittetett 
föl. (Halljuk!) Nem kétlem, hogy mintán Ma
gyarországról van szó, azon főldiszités is az 
1848-diki 3-ikt. ez. értelmében magyar miniszter 
ellenjegyzésével történt. Nem tudom, minő érde
meket szerzett Magyarország irányában az illető 
ur, nem is vonom azokat kétségbe; de azt tu
dom, hogy e haza földén igen sok honpolgár 
van, kik e haza irányában számos és kétségtelen 
érdemeket szereztek, és nyomorral küzdenek. 

P u l s z k y F e r e n c z : Adunk nekik ordót, 
ha kell! 

KÉPV. H. NAPLÓ. 18f|. i. 

V á r a d y G á b o r : Elismerem, hogy a 
harmadik osztályú vaskorona magában még 
nem volna elégséges az illetőket a nyomortól 
megmenteni. 

Mi gátolta például, hogy többet ne említsek, 
az igen t. közlekedési miniszter urat abban —• 
sajnálom, hogy már nincs jelen — hogy a múlt 
országgyűlés alatt hozzá intézett több rendű in-
terpeliátió következtében 1867 évi deez. és 1868 
május havában a fiumei vasútra vonatkozólag 
adott igéretét máig se váltotta be? Nem kétel
kedem pedig, hogy már beérkeztek hozzá a tör
vényhatóságoktól az ide vonatkozó adatok és véle
mények és a Slavonországi reambulatió is meg
történt, mint a mely feltételekhez volt kötve az 
ezen vasút iránti javaslat előterjesztésére vonat
kozó ígérete. (Felkiáltások: Felel, ha interpellálja !) 
Meglehet, felel az interpellatióra is, melyet maga 
idején előterjeszteni fogok. Több rendű, nézetem 
szerint, kisebb fontosságú vasút iránt javaslatok 
terjesztettek elő és fogadtattak e l , mig a fiumei 
vasúttal folytonosan hallgat a kormány. Pedig 
hasztalan beszélnek önök a reíbrmkérdésekről az 
anyagi téren, mig nincs tengerünk. Zsírjába 
fulaszthatják önök a hazát az anyagi téren, fiu
mei kikötő és fiumei vasút nélkül, s a kormány jól 
tudja, hogy nincs. 

A n d r á s y G y u l a gr . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Dehogy nincs! 

V á r a d y G á b o r : Ez az én nézetem, 
miniszterelnök u r ! De kérem, ne méltóztassék 
mindig szavamba vágni, mert az zavar a szólás
ban. (Elénk éljenzés a bal oldalon.) 

Mondom, t. ház, nincs hazánkban az anya
gi téren hangosabb és régibb követelmény, mint 
a kapcsolat Fiúméval. 

M a d a r á s z J ó z s e f : 1848 óta. {Derült
ség. Felkiáltások bal felöl: ügy van! Igaz!) 

V á r a d y G á b o r : íme t. ház! a szuezi 
csatorna már november havában megnyílik és 
mi évek hosszú során fogjuk ezen csatorna jóté
konyságát nélkülözni, mig az anconai, brindisi-i 
és triesti kikötők fognak azon áldásokban kizá
rólag részesülni, melyeknek a fiumei kikötő osz
tályosa fogna lenni. Két évet szalasztottak el 
önök és engedték magukat tulszárnyaltatni e té
ren is, pedig az idő nem vár és nem hallgat 
a reformkérdések puszta hangoztatására! (Elénk 
helyeslés bal oldalon.) 

Mi gátolta a tisztelt kormányt abban, hogy 
a Határőrvidék, Dalmátia és átatában a szt. Ist
ván koronájához tartozó terület kiegészítése a 
legmagasabb trónbeszédben még csak meg se 
említtessék? Talán az is olyan „noli me tangere*, 
mint az 1867-iki 12 t. czikk, a mely „biztosnak 
állított alapot" még csak érinteni sem szabad, 
bizonyosan azon aggodalomnál fogva, hogy az 
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első érintésre össze fogna roskadni. (Helyeslés a 
hal oldalon.) 

Fiúméról, és Fiúménak Magyarországhoz 
közvetlen és tettleg visszacsatolásáről nem szó
lok, mert megvárom, hogy a háznak e részben 
hozott múlt évi határozata szó szerint betöltessék! 

És mit mondjak az igen tisztelt belügymi
niszter körébe vágó dolgokról? {Halljuk! Hall
juk!) Hogy rövid legyek, csak azon meggyőző
désemet fejezem ki, miszerint a kormány részé
ről tett intézkedések, nem mondom hogy szándé
kosan, de tényleg az önkormányzat népszerűt
lenné tételére vannak irányozva: mert, midőn 
egy részről a megyék tétlenségre vannak kárhoz
tatva az által, hogy önmegaddztatással nem bír
nak ; más részről bármit cselekedjenek is, a mi 
a kormánynak nincs ínyére — pedig sokszor 
csupán azért lépnek fel erélyesebben, mert ön
kormányzati joguk csonkitva van — a központi 
kormány a közte és a törvényhatóságok között 
támadt differentiák czimén és azon ezimen, hogy 
az úgynevezett harmónia helyreállittassék, min
dig az önkormányzat ejt csorbát, és valahány
szor egyik vagy másik megvében a hullám a 
cselekvés közepette szokottnál magasabbra csap, 
(Közbeszólás jobbról: Hát ne csapjon! Nyugta
lanság bal felől) a kormány a rend fentartásá-
nak ürügye alatt azonnal ő felsége a király ne
vében lép fel, talán csupán azért, hogy gyűjtse 
a statistikai adatokat az önkormányzat rovására 
és a központosítás javára. (Helyeslés bal, ellen
mondás jobb jelöl.) 

Hogy az igen tisztelt kereskedelmi minisz
ter urat se mellőzzem, (Derültség.) csak a ke
reskedelmi lobogóra nézve akarok egy megjegy
zést tenni. Kétségtelenül igaz, hogy a folyó év 
tavaszán a kereskedelmi lobogd iránt kibocsá-
tott rendelet öszhangzasban áll az 1867: 16 t. 
ez. rendeletével; ámbár ez alkalommal sem hall
gathatom el sajnálkozásomat kifejezni a fölött, 
hogy a magy. kereskedelmi hajók egyszersmind 
osztrák lobogó alatt is fognak vitorlázni, csak 
azt jegyzem meg, hogy a kibocsátott rendelet 
mellé csatolt rajz nincs összehangzásban magá-
vel a rendelettel. Le kellene rajzolnom t. ház 
ezen lobogót. 

I v á n k a Z s i g m o n d : Hát lássuk! 
V á r a d y G á b o r : . . . hogy megértes

sem magamat ; de ez nem lehetvén, i t t csak rö
viden adom elő a dolog állását. A helyett, hogy 
a lobogó legalább is két mezőre osztatott volna... 

G o r o v e I s t v á n k ö z g a z d a s á g i mi 
n i s z t e r : Kettőre van ! 

V á r a d y G á b o r : Nincs! {Derültség.) A 
rajz szerint—lehet, hogy a rajz nem j ó ; de én a 
hivatalos laphoz mellékelt rajzról beszélek —• e rajz 
szerint a vörös vonalnak első része szakittatott 

kétfelé, egyik része vörös, a másik zöld : miből 
természetesen következik, hogy Magyarországnak 
a kereskedelmi lobogón csak egy hatodrész jut, 
és öt hatodrész ju t Ausztriának. (A jobb oldc-
lon: Ohó! a bal oldalon: Ugy van!) 

G o r o v e I s t v á n k ö z g a z d a s á g i m i 
n i s z t e r : Tagadom. 

V á r a d y G á b o r : Méltóztassék megte
kinteni a rajzot, lehet, hogy a rajz rósz, nem 
tehetek róla, de én hivatkozom a hivatalos lap
ban megjelent rajzra. {Felkiáltások jobbfelől: Napi
rendre. Zaj.) 

A közös- minisztérium körébe vágó refor
mokról nem szólok, t. ház, mer t : censeo delen-
dam esse Carthaginem. {Derültség bal felől.)l$em 
szólók a külügyről, és nem szólok a hadügyről, 
mert ha akarna is a kormány e téren valamit 
változtatni és javitni — és én hiszem, hogy 
akar •— mig e törvény áll, kezei a mieinkkel 
együtt egyaránt kötve vannak. {Helyeslés bal fe
lől.) íme igy tették önök félhalottá ezen parla
mentet. {Tetszés bal, zajos ellenzés jobb felől.) 
Ha talán soknak tetszik azon kifejezésem, „fél
halottá", ugy bizonynyal nem lesz sok: egy ne
gyed rész halottá, {Derültség) mert a szélhü-
desnek bizonyos neme állott be az organismus 
legnemesebb részeiben, midőn elvonatik az or
szággyűléstől a legfontosabb ügyek elintézése iránti 
hatalom. (Élénk helyeslés bal felől.) T. ház! Csak 
erős parlament adhat erős kormányt. {Helyeslés 
bal felől) Ugy látszik, kormányunk ezt nem 
akarta és a mint e házban közelebb hallott nyi
latkozatokból, sőt magából a legmagasabb trón
beszédből is következtetem, még talán most sem 
akarja. (Közbeszólás: Meg van!) Én ugy veszem 
észre, a t. kormány levágta maga alatt a fát, 
(Elénk helyeslés bal, ellenmondás jobb felől) de 
nem jutott a földig ezen fával, hanem, nézetem 
szerint, az alap roszasága miatt folyvást lebeg Ma
gyarország és Bées között (Helyeslés bal, ellenzés 
jobb felől) mint Mahomed koporsója, nem azon 
rendeltetéssel, t. ház, hogy egyik vagy másik 
delejerő csökkenése következtében az ellenkező 
irány felé vonattassék, hanem ez esetben az alá-
hanyatlás veszélyével. (Elénk helyeslés balról, el' 
lenmondás jobbról.) 

Engedjék meg a t. miniszter urak, ha ki
mondom, hogy bár készséggel ismerem el egyen-
egyenkint tiszta hazafiságukat és áldozatkészségö-
ket, de a múltból merített tapasztalás után nem 
ismerem el azon jogosultságukat, hogy bennünket 
ők szólítsanak fel, hogy kövessük őket a reform 
terén. Ellenkezőleg mi vagyunk hivatva arra épen 
a múltból merített tapasztalás után is, hogy 
önöket t. miniszter urak folyvást figyelmeztes
sük, hogy tőlünk messze el ne maradjanak. (De
rültség a jobb oldalon, éljenzés balról.) 
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Keblemet aggodalom fogja el önöknek, mint 
kormánynak jövője iránt — (Derültség) nem önök 
miatt, hanem azon alap miatt, a melyre önök 
állottak. Ezen alap megteszi szolgálat ít — már 
olyant a milyent — a mig borutlan az ég ; de 
mi történik akkor, ha vihar lesz? A rósz villám
hárító ép ngy megteszi szolgálatát, mint a jó, 
szép időben, (Derültség) mert mindkettő meg
nyugtatja a ház gazdáját az iránt, hogy a ház 
biztosítva van. A különbség csak akkor tiinik ki, 
midőn a kitört zivatar villámokat szór: az egyik 
ház menten marad, mig szomszédja a lángok marta
lékává lesz. Ilyen gépezetnek és ilyen rósz villámhá
rítónak tartom azon alapot, a melyre a kormány ál
lott, a melynek némi szerep, az én meggyőződésem sze
rint, csak szép időben j á r ; vagy hogy az igen 
tisztelt képviselő Szirmay Ferencz gr. szavaival 
éljek, ez azon aranyos fedél, a mely alá kő és 
vas nélkül építették a házat. Hiányzik belőle a 
kő ; az önálló pénz- és külügy és hiányzik belőle 
a vas, az önálló hadügy; és semmi egyéb nem 
maradt, mint az aranyos fedél, egy Bécsben szé
kelő miniszteri triumvirátus képében. 

De önök igen tisztelt miniszter urak és a 
tisztelt túlsó oldal azt mondják, (Halljuk) hogy 
a közjogi alap nem szolgál gátul arra, hogy a 
belreformok létesíttessenek. De kérdem: miért 
nem bizonyították be ezen állításukat a múlt or
szággyűlés alatt a gyakorlat terén is? 

Azonban ioen tisztelt miniszter urak, ezen 
szavaim csak a múltnak voltak szánva, a jövő 
még mindigaz önöké! He csupán kecsegtessenek te
hát bennünket a reform teréni javaslatokkal, ha
nem léptessék is azokat életbe az 1848-ki tör
vények szellemében, a valódi demokratia és sza-
badelviiség követelményeinek megfelelőleg, és ak
kor higyék el, hogy mi leszünk elsők, kik zász
lóinkat önök előtt földig fogjuk leereszteni. 

T. képviselőház! hogy nemzet a belreformok 
terén nagyot és életképest hozhasson létre, erre 
a nemzeti életerő eleven pezsgése szükséges, ez 
pedig önálló, szabad mozgás lehetőségétől függ. 
A nemzet, a mely önálló szabad mozgást nem 
fejthet ki minden irányban, az a belreformok te
rén sem fog üdvhozó és sikeres munkásságot ki
fejthetni, (Helyeslés a bal oldalon) miként a fa, 
ha lombjától meg van fosztva a leggondosabb 
ápolás mellett sem fog gyümölcsöt teremni, a mig 
uj lombot nem hajt. 

Ezért, t. ház én, mint a ki minden irányban 
barátja vagyok a szabadelvű reformoknak, a ki-
lenczes bizottság javaslatát nem pártolhatom, mert 
e javaslat a fél utón állapodik meg, söt ezen 
félútra is nagyon ingadozó lépésekkel jutott . Ellen
kezőleg pártolom és elfogadom Tisza Kálmán ba
rátom javaslatát mint olyat, mely meggyőződésem 

szerint a nemzet akaratának hű kifejezője. (Elérik 
helyeslés bal felől.) 

S e m s e y P á l : T. ház! Tisztelve min
denkinek egyéni meggyőződését, nem oszthatom 
az előttem felszólalt azon képviselő-társaim né
zetét, a kik a 1. m, trónbeszédre adandó válasz
feliratban a Magyarország és az ő felsége uralko
dása alatt álló többi országok között megállapí
tott közjogi viszony kielégitlenségét hangsúlyozni 
óhajtanák, nem osztom pedig azért, mert átalá-
ban nem vélem indokoltnak az álláspontot, a 
melyet ők ama közjogi alap megbirálásában 
akár czél- s időszerűségére, akár hordereje és fo
lyományaira nézve elfoglalnak. 

A Tisza Kálmán t. képviselő ur és több elv
társa által beadott felirati javaslatban azon né
zet talál kifejezést: hogy a jelenlegi közjogi 
helyzet az államélet legfőbb, legfontosb teendőit 
elvonja a magyar törvényhozás s a magyar kor
mány hatáskörétől, hogy mindkettőnek kezeit 
megköti még oly tárgyakban is, a melyeket ha
táskörétől nem von el teljesen, ós hogy már 
csak fmaticziális szempontból is lehetetlenné teszi 
a nemzet szellemi és anyagi érdekei kellő elő
mozdítását. 

Hogy Magyarország törvényhozása és kor
mánya az uj alaptörvény szerint az államélet 
souverain összeségét egyedül ós kizárólag nem 
gyakorolja, ezt tagadni és vitázni nem lehet; e 
jelenség azonban az uralkodó ugyanazonossága 
folytán történelmileg kifej lett, törvényileg biztosí
tott állandó s felbonthatlan szövetségi viszonyunk
ban az osztrák állammal, valamint a háromszá
zados együttlét fejlesztette érdek-közösségben ta
lálja természetes és észszerű magyarázatát. 

Magyarország mindazáltal nem mondott le 
az önállóság és közszabadságot biztosító jogok 
egyikéről sem, hanem igenis gyakorolja azoknak 
egynémelyikét közösen, és a viszonyok által 
indicált alkotmányos formák között, a con-
cret helyzet követelményei szerint, azon kö
vetelmények szerint, melyek a monarchia és 
nemzetünk érdekében is elodázhatlanul szüksé
gessé tették, hogy a közjogi kapcsunk természe
téből kifolyó, de eddig indefiniált közös érdekű 
ügyek szabatosan körvonaloztassanak, s ellátásuk 
módozata olykép szabályoztassék, miszerint azok 
elintézésében a normális és folytonos megoldás 
lehetősége biztosittassék és a történelem tanu-
sága szerint a közjólétet, söt nemzeti lételünket 
is vajmi gyakran veszélyeztetett periodicus ösz-
szeütközéseknek eleje vétessék, s ez elmaradt or
szág a folytonos sérelmi és védelmi politika Pro-
krustes-ágyából valahára kibontakozván, egészséges 
szervezetével önboldogitására a polgárosodás ös
vényén szabadon s akadálytalanul munkálkod
hassak. 
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Meglehet, t. ház, sőt én hiszem is, hogy el 
fog jönni az idő, mely fokozatos fejlődés utján 
külön államiságunkat még praegnansabban ki
fejező megoldást juttatand érvényre, hiszen mi 
bizonyára mindnyájan hiszünk a tökélyesbités 
elvében, mint minden nemesebb emberi törekvés 
kiváló rugójában; ámde nézetem szerint a relatív 
legjobb s ezért legczélszerübb törvény az, mely 
a fenálló viszonyok s életerős érdekek, komoly 
beható felismeretével, a lehetőség számbavételé
vel megfelel az adott helyzetnek és kielégíti a 
jelen követelményeit a nélkül, hogy a fejlődés 
és haladás útját zárná el. 

Ilyennek kell pedig tekintenem az államjogi 
viszonyt, megállapított törvényt: észleljem bár 
egy részről az ez alapon eddig is kivívott sok 
örvendetes eredményt; figyeljek bár más részről 
hazánk föld-, néprajzi szomszédsági helyzetére, a 
szövetséges osztrák állam népeinek ez irányban 
nyilvánuld hangulatára, az európai statusrend
szer constellátiójára, követelményeire, s a kiváló-
lag ezekből kifolyó európai közvéleményre, mely
nek behatása és megfigyelése elől magunkat el
vonnunk sok fontos és vitális érdekünk veszé
lyeztetése nélkül elvégre nem lehet, nem szabad. 

Bolygatni tehát ez alapot, és megdöntésére 
czélzó törekvést előtérbe állítani nem tartom he
lyes s időszerű politikának, nem azért, mert hi
szen a történelem tanúsítja, hogy midőn nagy 
nemzeti kérdések sok vajúdás és rázkodások 
után elvégre törvényes és békés utón intéztetnek 
el, azoknak rögtöni vitatása, s így a megoldás 
kérdésessé tétele az alig alig elszunyadt szenve
délyeket újra felkölti, sok jogosulatlan és káros 
érdeket ádáz életre ébreszt, s így a közjólét, 
szabadság és rend megszilárdítására kártéko
nyán hat ; de nem tartom helyes politikának 
azért is, mert, meggyőződésem szerint, nem áll 
az, mintha jelenlegi helyzetünk, közérdekeink 
előmozditását pártolná, vagy épen lehetetlenné 
tenné: ez állitást ugyanis győzelmesen megczá-
folja a köz és magán tevékenység rengeteg terén, 
két év, tehát épen alkotmányos állapotaink inau-
guratiója óta napról napra fokozott arányban 
észlelhető előhaladási mozgalom, humanitárius, 
üzelmi és válalkozási szellem terjedése. 

Igaz, a vállalt terhek súlya jelenleg még 
nagy részben gátol hazánk belfelvirágoztatására 
czélzó intézkedések óhajtásunk szerinti létesíté
sében ; de ép ezen tekintet sürgető ok arra, 
hogy mellőzve a közjogi viták, nézetem szerint, 
ezúttal meddő terét, tevékenységünk egész eré-
lyével, egész buzgalmával törekedjünk a belre-
form-kérdések megoldására: mert hiszen ezen 
kérdések ezélszerü és gyors megfejtésében rejlik 
benső fejlődésünk, anyagi gyarapodásunk felté
tele, mely azután képesitend a mindennemű érde-

k eink kellő megóvására és előmozdítására szükj 
s eges eszközöket áldozat és anyagi romlás nélkü 
előteremteni. 

Vukovics Sebő igen t. képviselő társam 
éles dialektikával taglalván és kiemelvén a dele-
gatió intézményének fogyatkozásait, hátrányait, 
önálló állami létünkre szerinte káros hatását, 
ennek elmélkedését azon szavakkal apostrophálja: 
hogy vajon érdemes-e ily institutio kedvéért 
ketté szakítani a nemzetet? 

A delegatió institutióját sem tekinti oly ab-
solut tökéletes, vagy épen a parlamentalis doc-
trina kellékeinek mindenben megfelelő intézmény
nek, hanem igen is oly szükséges expediensnek, 
mefy a közös ügyek elintézése közegéül gyakor
lati, kielégítő, az alkotmányos postulatumnak vi
szonylag megfelelő. 

A mi pedig a t. képviselő ur általam jelzett 
apóst rophalis meleg szavait illeti: hiszen tegnap
előtti felszólamlása folyamában valamint a köz
ügy ugy a kormány érdekében is kiemelte és 
hangsúlyozta az ellenzék szükségességét; mig tehát 
lesz alkotmányos életünk, és adja Isten, hogy 
legyen örökké, lesznek mindig pártok is, melyek 
a nemzet tagjait egy vagy más kérdésben, egy
mástól el fogják választani; ez aznoban ne je
lentsen soha en«yesztelhetlen szakítást, sőt nekem 
erős a hitem, hogy e hitem a nemzet történel
méből és legközelebbi múltjából meríti jogosult
ságát, hogy a jöhető válság és valódi veszély 
perezei mindnyájunkat egy táborba egyesülten 
fognának találni, mert habár a közpolitika s egyéb 
társadalmi érdekek terén eltérnek is nézeteink 
egymástól, de a haza iránti kötelességteljesítés 
szent elvében bizonyára mindnyájan megegyezünk. 

Simonyi Ernő t. képviselő társam terjedel
mes szónoklatának minden peripetiáit észrevéte
lekkel kisérni nem lehet feladatom, minden fel
merülhető kérdésnek elvi vitatása, nézetem szerint, 
egyébként is sem gyakorlati szempontból czél-
szerünek, sem pedig a parlameiitalis felirati vi
ták oeconomiájával megegyezőnek nem mutatko
zik. Egy állítására azonban a t. k. urnák koczkáz-
tatok egy észrevételt. Eddig legalább sem a 
tudomány, sem a gyakorlat az alkotmányos élet 
tökéletesb alakját nem ismeri, mint a parlamenti 
rendszert; ezen rendszer egyik fő attribútuma az, 
hogy az 1-ör a többség akaratát és kormányzását 
juttassa érvényre, és hogy 2-or a nép ezen több
sége a képviselőház többségében nyilatkozik. Midőn 
tehát a t. képviselő ur azt vitatja, hogy mögötte 
s illetőleg az e házban tagadhatlan kisebbségben 
lévő pártja mögött a nemzet többsége áll, akkor 
egyenes ellentétbe helyezi magát a parlamenta-
lismus első és főalapelvével, a mi vagy az alkot
mányos élet nem eléggé tisztázott felfogására, vagy 
pedig a tulajdon eszméje feletti azon sajátságos 
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elméletre mutat, melynél fogva szerinte mi „az, 
enyém, az az enyém, s ami a tiéd, az is az enyém." 
(Helyeslés jobb felől.) 

ÍTem akarom a t. ház türelmét tovább fá
rasztani (Jobbról: Halljuk!), hanem egy meg
győződésemnek óhajtok kifejezést adni. Az én 
meggyőződésem, t. ház az, hogy habár az állam 
intézmények hatályos befolyást gyakorolnak is 
egy nemzet szellemi, erkölcsi, anyagi életének 
irányzatára, azok még sem egyedüli biztosítékai 
és tényezői egy állam-társadalom boldogitásának. 
Görögország és Róma hanyatlásának kora élő 
példaként szól hozzánk, melyekben a bámulatos 
nugyságot megalapított legjobb törvények sem 
voltalt képesek feltartóztatni a romlott erköl
csök a kialudt szabadság okozta gyászos sü-
lyedését. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) A 
pezsgő ifjúi életkedv, a kor magaslatán álló 
előhaladási törekvés, a szabadságnak meleg 
elolthatlan érzete, az önbizalommal párosult bölcs 
mérséklés : ezek azon büv-szerek, melyek egy jó, 
kielégítő közállapotot nem csak megszereznek, 
hanem megtartanak és biztosi tan ak is, (Elénk 
helyeslés) és melyek a culturai és szabad nemzeti 
lét minden feltételét, ha nem is rögtön, de az 
organikus élet-fejlődés törvényei szerint annál 
biztosabban és maradandóbban, minden esetre és 
szükségszerüleg kivívnak. TJgy tapasztaljuk pe
dig, hogy ily közszellem szerencsés találkozás
sal hatja át a koronától le a nemzet nagy 
többségének minden rétegét; ezen megtisztult, 
ezen emelkedett közszellem emanatiojának kell 
tekintenünk és üdvözölnünk a legalkotmányosb, 
a legszabadelvübb trónbeszédet, melyet valaha 
fejedelem országa képviselőihez intézett. A ház 
bizottsága által beterjesztett felirati javaslat az 
ország integritásának teljes és tökéletes rehabili-
tatió iránti törvényes óhajtásnak kifejezése mel
lett a nemzeti kívánalmak s a nemzeti szükség
letek színvonalán álló, ezen legmagasb trónbeszédet 
szinte ily szellemben tükrözi viszsza; ezért én 
ezen felirati javaslatot benső meggyőződésemből 
pártolom, és azt a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadom. (Helyeslés jobb felől.) 

A n d r á s s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T. ház! (Mozgás: Halljuk! Halljuk!) Nem 
szándékom a szőnyegen forgó kérdéshez tüzete
sen szólani, legalább nem ezen alkalommal, ha
nem a mennyiben egy előttem szóló t. képviselő 
ur előadásának (Halljuk! Halljuk!) egy részét 
legalább én, a mennyiben a múltra vonatkozik, 
inkább interpellatióként fogtam fel, mint oly 
kérdésként, mely a jelenleg szőnyegen forgó vi
tának tárgyát képezi, bátor vagyok az általa 
tet t állításokra, illetőleg kérdésekre válaszolni, és 
csakis azokra válaszolni. (Halljuk!) 

A tisztelt képviselő ur kérdést te t t az i rán t : mi

ért nem végzett a kormány több tárgyat a múlt 
országgyűlésen? miért nem oldatott meg több 
kérdés? miért nem alkottatott több szabadelvű 
intézmény és törvény? 

Azon állítást, hogy a múlt országgyűlés 
eredménytelen lett volna, nem fogadhatom e l : 
ezt teljesen megezáfolja a tőrvénykönyv, melyet 
— íme — kezeim közt tartok. Ezen törvény
könyv, mely 58 törvényt tartalmaz, és köztök 
otyanokat, melyek nemzedékek kora óta függő
ben levő kérdéseket oldottak meg. oly nemzet
közi kérdéseket, melyek békés utón Európában 
aligha oldattak meg valaha (Jobb felől: Igaz! 
Igaz! Es oly rövid idő alatt!) 

De a mennyiben kénytelen vagyok elismerni, 
hogy ezen másfél esztendő alatt még többet is 
lehetett volna bevégezni, bátor vagyok ennek is 
legalább egyik és nem legkisebb okát felemlíteni: 
és ezen ok épen az, hogy az egyébiránt igen 
tisztelt ellenzék nemcsak az alatt, míg a ki
egyezési törvények alkotása volt a napi renden, 
hanem akkor is, midőn ezen törvények már 
hosszas viták után szentesítve voltak, az ország
gyűlés egész idejét a közjogi kérdések támadá
sával és feszegetésével vette igénybe, (ügy van! 
jobb felől) és mindig ezen kérdésre tért visz
sza akkor is, midőn bármely más reformjavaslat 
vagy törvény volt a ház asztalán (Igaz! Igaz! 
jobb felől.) 

Igaz, hogy a t. képviselő ur mostani előa
dását, azzal kezdette, hogy semmi sem vettetvén 
többször az ellenzék szemére, mint az, hogy 
mindig a közjogi kérdést szereti vitatni, ő en
nek következtében ez alkalommal azon kérdése
ket mellőzni kívánja és más tárgyakról, t. i. 
a reform-kérdésekről fog szólni. Köszönettel fo
gadom ezt; de meg fogja a t. képviselő ur en
gedni, hogy ezen elismerésreméltó példa most 
először fordult elő. (ügy van! Derültség.) Ha ez 
többször fog történni, és mindenkor, midőn szük
séges leend: akkor méltóztassék megnyugtatva 
lenni az i r án t , hogy a reformkérdések hama
rabb fognak haladni, és az ország bizonyosan 
megnyugvást találand abban, hogy nem csupán 
meddő közjogi viták azok, a miket az ország
gyűlés eredményezett, hanem törvények, oly tör
vények, melyek szükségét mindkét rész egyaránt 
elismeri, és melyek létesítését tán épen ezen vi
ták akadályoztatták. (Helyeslés.) 

Kérdésként állította fel a t. képviselő ur 
azt : miért nem létesíttetett a Ludoviceum még 
mindeddig mint katonai intézet, habár többször 
interpelláltatott már a kormány az iránt 1 Bá
tor vagyok erre válaszolni. Először azért, mert 
sokkal könyebb interpellálni, mint egy sok elő
készületet igénylő intézményt létrehozni ; má
sodszor mert a Ludoviceum nevű épület elada-
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to t t a katonai hatóságoknak és tettleg azok 
birtokában van; a szerződés felbontása, az áta
dás, továbbá azon kérdések, milyen katonai is
kola alakíttassák ott, mik legyenek azon tantár
gyak, melyek előadassanak, sat. okvetlenül időt 
vesznek igénybe, annyi időt, hogy az intézetet 
eddig létesíteni nem lehetett. A kormány pedig 
nem szokott féleredményeket a ház elé hozni; 
hanem eljárása az, hogy midőn egy tárgy be 
van végezve, midőn teljes eredményt mutathat 
fel, akkor teszi azt, és elvárja aztán az ország gyű
lésétől, hogy intézkedését vagy helybenhagyja, 
vagy roszalja. (Helyeslés jobb felől.) 

Mondotta a t. képviselő ur azt is, hogy hí
jába adnak a honvédségnek vörös csákőt és hí
jába sétáltatják azt végig az utczákon, mert Ma
gyarországnak hadképes honvédsége nem lesz, 
mig kiművelésére magasabb hadtan-osztályok 
nem fognak létesíttetni. Bátor vagyok erre vála
szolni, hogy már is nyittattak a kormány által 
az egyetemen tanosztályok a katonai tudomá
nyok terjesztésére. A többi lépések érettebb 
megfontolást igénylenek az illető egyéneknek 
feltalálása és egyéb körülményeknél fogva is. 
Mindez tehát nem oly könnyen létesíthető mint 
a tisztelt képviselő ur azt hinni látszik. De igen 
jellemző az, hogy a mint a ház legtöbb tagja 
emlékezni fog, a múlt országgyűlés alkalmával 
mindig azt hallottuk : a kormány még honvédsé
gi törvényt elő nem terjesztett, nincsen honvéd
ség és nem is lesz soha; és most, midőn megvan
nak a honvédség első alkatrészei, a többi pedig 
alakuló félben van egy oly rendszer utján, 
mely a legczélszeríibbnek mutatkozott, és remé
lem, nem sokára mint nagy s életerős intézmény 
fogja magát bebizonyítani: most az mondatik: 
mit ér az a honvédség ? mit ér az a vörös csákó ? 
ha Ludoviceum nincs, a többi nem ér semmit! 
(Elénk helyeslés jobb felől.) 

Méltóztatott a kereskedelmi miniszter ur el
len felhozni azt, hogy: igaz, a hajózási és keres
kedelmi lobogó iránti egyezmény létesült, de nem 
felel meg egészen a t. képviselő ur nézetének. 
Ez ismét jellemző, a tekintetben, hogy ezen ő 
felsége mindkét állama részéről elfogadott zászló, 
mióta Magyarország a Habsburg-család uralko
dása alatt létezik, először fogja a világnak be
mutatni egymás mellett és egyformán a t. kép
viselő ur elvtársai által minden alkalommal any-
nyira megtámadott kettős sas mellett Magyaror
szág czimerét, mely mindeddig alig tudott ennek 
gyomrában helyet találni. Egy pár hónap alatt, 
ugy tudom, augusztus havában fog nem csak Euró
pában, de a világ minden tengerén bemutattatni 
ezen, a hazánk által elfoglalt egyenjogú állást 
hirdető jelvény. De a tisztelt képviselő ur előtt 
ez semmi fontossággal sem bir, mert azt találja 

hogy — a vörös vonal — a zászló alján nem 
egészen olyan, mint a t. képviselő ur Ízlése sze
rint akarná. (Derültség, tetszés jobb felől:) 

Méltóztatott a t. képviselő ur azt mondani, 
hogy az adó-reformok kérdésében nem történt 
semmi, nem áll fen semmi egvéb, mint a mi már 
fenállott, vagy is rósz magyar fordításban létezik 
az, mi az előtt németül jobban volt irva. Az előbb 
felsorolt okokon kiviil van szerencsém ennek 
mentségére még egy körülményt felhozni, illető
leg egy kérdést intézni a t. képviselő úrhoz: ha 
ezen törvények oly roszak mind fordítás, mind 
társadalmi tekintetben, mért nem méltóztatott a 
t. ellenzék jobbakat javaslatba hozni ? (Zajos he
lyeslés. Derültség.) 

A t. képviselő ur erős parlament szüksé
géről szólott. A kormány ettől éppen nem fél; 
de erős parlament csak akkor lesz, ha az ellen
zék komolyan fogja fel hivatását, a kormánytól csak 
annak teljesítését követeli, a mit maga is tudna 
és akarna keresztül vinni (Zajos helyeslés és taps 
a középen.) ha csak azt hirdeti rosznak, a mit 
rosznak tart és helyesli azt, a mit belsejében 
jónak ismer. Ez ad erőt befelé, ez ad erőt kifelé 
a kormánynak és a nemzetnek. En bevallom, 
hogy, legalább felfogásom szerint, a t. képviselő 
ur nem ezen elvet követtejelen beszédében és 
azért arra kérem, hogy ha velünk együtt szivén 
méltóztatik hordani hazánk javát, akkor méltóz
tassék minden egyes kérdésnél arra hangsúlyt 
fektetni, hogy ne történjék semmi olyan, a mi az 
ország jogát veszélyetethetné, de egyszersmind azt 
sem felejteni, hogy nem helyes aláásni azon 
tekintélyt, melylyel a kormánynak minden rende
zett országban birnia kell, különösen oly táma
dások által, melyek a tömegre hatnak, a nélkül, 
hogy módjában lenne meggyőződni arról: vajon 
igazak-e? (Elénk, hosszas éljenzés és taps a jobb 
oldalon és középen.) 

M á r i á s s y B é l a : T. ház! A válaszfel
irat szerintem nem okirat, hanem nemzeti nyi
latkozat. Azt hiszem, a válaszfeliratnak a nem
zet helyezetének hűképét kell adnia. A válasz
feliratban meg kell mindenre felelni, mind azon 
kérdésekre meg kell felelni, melyeket ő felsége 
a nemzet képviselőihez intézett, melyekről ő fel
sége nyilatkozott. 0 felsége a trónbeszédben az 
ország közjogi helyzetét helyesen megoldottnak 
jelenti és mert a közjogi kérdések megoldattak, 
bennünket kizárólag a belreformok terére utal. 

Négy válaszfelirat terjesztetett a ház elé, 
tudni illik az első az országos küldöttségé, to
vábbá Tisza Kálmán, Simonyi Ernő és végre 
Miletics képviselő részéről. 

Részemről nem pártolhatom az országos kül
döttség válászfeliratát, mert ezen válaszfelirat, 
mellőzve az országban sok tekintetben mutatkozó 
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ellenszenvet, mellőzve azt, hogy az országnak 
igen is nagy része a, közös ügyeknek megoldá
sát csak kiindulási pontnak tekintette; sőt önök 
is a múlt országgyűlésen azt mondották, hogy 
az nem zárkő, hanem kiindulási pont (Nevetés 
a jobb oldalon.) Tessék nevetni! A nemzet is fog 
majd nevetni önök felett. ^(Derültség a jobb ol
dalon.) Ezt a nemzet maga mondja, nem az én 
compositióm. Önök nevetésére ujolag azt állitom, 
hogy végre is nincs olyan intézmény a világon, 
mely a tökéletesség minden kellékével birjon, 
(Felkiáltás jobbról: Igaz!) minden intézményt, 
modósitani lehet, ha a szükség és a helyzet 
ugy kívánja. 

Én a közös ügyeket szabályozattaknak, el-
íntézetteknek, de végleg megoldottaknak nem 
tartom. Magyarország és minden szabad állam
ban az államiság íőkellékeit vagy is a nemzeti 
souverainitást a törvényhozás korlátlansága, ön
álló felelős minisztérium, önálló hadügy és pénz
ügy képezi. (Zaj a jobb oldalon.) 

Már bocsánatot kérek, ha önöknek vissza
tetszésével fogok is ez alkalommal találkozni; de 
miután én véleményemet mindig ki szoktam mon
dani, ha tetszik, ha nem, kénytelen vagyok e 
tárgynak bővebb elemzésébe bocsátkozni. 

Önálló, korlátlan törvényhozásnak az nevez
hető, hol az ország ügyei fölött idegenek nem 
rendelkeznek, hol a törvényhozás fölé semmi 
más testület helyezve nincs. A magyar ország
gyűlés fölé egy idegen testület van helyezve, és 
ez a delegatio. Megengedem, hogy a delegatio a 
magyar országgyűlés kifolyása; de csak részben 
kifolyása az országgyűlésnek. Mert oly ügyekben, 
midőn a két delegatio meg nem egyezhet, oly 
esetben a szavazás többsége dönt, és igy gyak
ran fognak dönteni idegenek Magyarország ér
dekei felett. A delegatio retrográd, a korszellem
mel ellenkező arisztokratikus intézmény. (Neve
tés a jobb oldalon.) Igenis, a korszellemmel el
lenkezik ezen intézmény, azért, mert szabad 
államokban mindenütt egyedül a képviselőház 
rendelkezik az állam ügyei felett és szavazza 
meg az adót. (Egy szó: Ezt már régen hallot
tuk .') Hogy hallotta képviselő ur, azt elhiszem; 
de ép azért mondom, ha nem tetszik is, azért, 
mert hallotta , nyilvánitom. (Nagy zaj.) Ha Önök
nek nem tetszik, tessék kimenni. (Felkiáltások: 
Rendre!) 

E l n ö k : Kérem a képviselő urakat, ne 
méltóztassanak belevágni a szónok szavába. (He
lyeslés.) 

M á r i á s s y B é l a : Még egyszer azt mon
dom, hogy retrográd aristokratikus intézmény, 
mert a delegationak egy harmada nem az or
szág képviselőiből áll , de áll a felsőház válasz
tottjaiból, mely felsőház Magyarországon százados 

visszalés ugyan, de végre is ezen felsőház nem 
képviseli a nemzetet, hanem az egyéni előjogo
kat, a személyes jogokat, a birtokot, de a nem
zetet nem képviseli, ebben meg fognak nekem 
engedni. 

I v á n k a Z s i g m o n d : De törvényes! 
M á r i á s s y B é l a : Tetszik hozzászólani? 

(Zaj. Halljuk!) 
Nem tarthatom Magyarország kormányzatát 

teljesen felelősnek sem : nem pedig azért, mert 
a miniszterek felelősek ugyan, de Magyarország 
miniszterei Magyarország össze3 ügyeiről nem 
rendelkeznek. De rendelkeznek a hadügyről egé
szen és a pénzügy egy részéről a birodalmi mi
niszterek, s ezek a közösügyi törvények szerint 
a magyar országgyűléssel nem érintkeznek. Érint
keznek ugyan a delegatióval. 

Azon törvényekben ki van mondva, hogy a 
közösügyi miniszterek felelősek ; de végre én 
szerintem a felelősség csak a papiroson van : 
mert nem a magyar országgyűlés vonhatja kér
dőre a birodalmi minisztert, ha az Magyaror
szág ellen követ el hibát , és nem az osztrák 
birodalmi gyűlés vonhatja kérdőre, ha Ausztria 
ellen követi el a z t , hanem mindkét delegatio 
egyetértése szükséges arra., s a két delegatio 
együtt határozatilag mondhatja ki a felelősséget: 
már pedig, kérem, alig képzelhető, hogy, ha a 
közösügyes miniszter Magyarország előnyére meg
károsítja az osztrák részt, a magyar delegatio 
annyira hazafiatlan, jobban mondva nem haza-
fiatlan, de szűkkeblű legyen, és valami jótéte
ményért a minisztert felelősségre vonja. Biz ezt 
nem igen szoktuk tenni; hihetőleg a másik rész 
sem tenné. 

De továbbá e felelőssége a birodalmi mi
nisztereknek ki sem vihető, mert a birák meg
választási módja meg van ugyan határozva, de 
e bíróságnak nincs elnöke, s összejöveteli helye 
kitűzve ezen határozatban, nincsenek kimondva 
a bűn és a felelősség esetei: tehát még abban 
az esetben is, hogy ha a delegatio véletlenül 
talán egy hidon Magyarország és Ausztria közt 
összejönne, a biróság még akkor sem marasz
talhatná el a bírod, minisztereket. 

A mi a hadügyet illeti: hadügyéről csak 
azon ország rendelkezik, mely hadsereget meg
szavaz, a melynek hadserege van; mely ezen 
hadseregről rendelkezik. Most már igaz, hogy a 
közös ügyes törvényekben benne van az, hogy 
a magyar országgyűlés fentartja magának az 
ujoncz-megszavazás jogát ; de ez valóságban csakis 
phrásis, mert végtére a honvédelmi törvények
ben az ország katonasága, vagyis inkább had-
jutaléka, tiz esztendőre meg van ajánlva; mi
után ez meg van ajánlva, az országgyűlésnek 
nincs semmi egyéb joga, mint azon számarányt 
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kikutatni: vajon ezen tiz év alatt, vagy minden 
harmadik évben Ausztriában született-e több 
figyermek vagy Magyarországban? Mert átalában 
az egész szám meg levén állapítva, Magyaror
szág a látszániot le nem szállíthatja és nem se
gíthet a hadsereg többi ügyén, mert a szolgá
lati idő meg van állapítva. Magyarország kérheti 
a szolgálati idő leszállítását, s ez által eszközöl
het ki némi meggazdálkodást; de valósággal 
jogerejüleg nem rendelkezhetik. 

A mi a pénzügyeket i l leti: pénzüg y tekinte
tében sem vagyunk kedvezőbb helyzetben. (Zaj. 
Sokan távoznak.) 

E l n ö k : T. képviselő urak, méltóztassanak 
leülni, mert az örökös járás lehetetlenné teszi a 
tanácskozást. Méltóztassék folytatni. (Helyeslés.) 

M á r i á s s y B é l a ; Mert az államadóssá
gok közössége ki levén mondva, ezen államadós
ságok felett nagyrészt nem Magyarország intéz
kedett, mert a közös kamatok oda fizettetnek, s 
ezek a birodalmi miniszter által kezeltetvén, Ma
gyarország a szelvények megadóztatására néz
ve — a mely egyedüli segélyforrása a terhek 
apasztásának — miután a reductió hitelt kivan, a 
devalvatio rablás, a szelvények megadóztatására 
nézve Magyarország nem intézkedhetik; sőt mi
ntán Magyarország tíz évre 30, azaz 27 millió 
egynehány százezer forintot vállalt el, bár
mint intézkedik az osztrák kormány e tekin
tetben, Magyarország köteles azokat fizetni, s 
mert jelenleg oly helyzetben vagyunk, hogy 
alapul a két ország közti paritás vétetett, ezen 
arány a mai napig is csak papíron létezik, mert 
Ausztria megadóztatván a szelvényeket, valóság-
lag 20 millió jövedelmet huz abból, s igy Ausz
triában az összes tartozás 80 milliót tesz: Ma
gyarország mindaddig, mig ezen adósság féloszt
va nem lesz, ezen nem segíthet. 

T. ház ! A törvények hozatalánál nem ele
gendő a czélszerüség, de szükség figyelembe venni 
a kivihetöséget is. Sokan a közösügyes intéz
ményt ugy állítják föl, mint változhatatlan ál
lamszerződéseket, melyek egyátalában vita tár
gya sem lehetnek. En ezen nézetben nem oszto
zom, nem osztozom pedig, mert kivéve az ala
pot, a védelem közösségét, kivévén az elvállalt 
államadósságok mennyiségét, a többire valameny-
nyire nézve bármikor rendelkezhetik az ország, 
mert azok törvény által hozattak, ós a mint a 
törvényt meghozta, ugy el is törölheti a tör
vényhozás. 

En tehát a revisiót természetesnek, kivihe
tőnek és szükségesnek is tartom, és pedig azért, 
mert nem osztozom a Pulszky Ferencz képviselő 
által elénk festett paradicsomi képben. Neki 
nagy öröme telik Pesten a palotákban. Sajnálattal 
vagy örömmel emlitette-e, nem tudom — de nem 

akarom megsérteni — azt, hogy mennyi napszámot 
kap a szegény ember, s ebből boldogan élhet. 
Egyátalában az ország gazdagságának mérvéül 
nem egyedül a városban fölhalmozott vagyon te
kinthető, de nem tekinthetők még azon vállala
tok sem, melyek nagyrészt idegen tőkével építtet
nek ezen országban, a mely tőkének kamatai, 
nagyon természetesen, ismét idegen földre vándo
rolnak ki. Hogy pedig Magyarországban igen 
sok pénz volna, nem győződtem meg az állam
kölesönből, s nem, a mennyire tapasztalatok alap
ján szólhatok, a nagy adóhátralékokból, melyek 
az átalában jó termés daczára felhalmozódtak, 
a mi nem történik vala, ha sok pénz volna a 
hazában. Azt hiszem, önök boldogsága Sáros me
gyében sem lehetett nagyobb. 

P u l s z k y F e r e n c z : Én nem vagyok 
sárosmegyei. (Valaki: Nógrádi) 

M á r i á s s y B é l a : Mindegy; de azért le
het Sárost is említeni. 

T. ház! En tehát, miután ezen törvények
nek revisióját szükségesnek tartom, mint már 
előbb említem, nem pártolhatom a küldöttség 
által előterjesztett javaslatot; nem pártolhatom 
egyátalában azért sem, mert a reformok kérdé
sében a tisztelt küldöttség csak átalánosságban 
maradt és előttem nagyon gyanús — megenged
jenek ezen kifejezésért — nekem egyátalában 
nem tetszik a feliratnak különösen egy pontja : 
„kegyelettel tiszteljük hazánk múltját és annak 
emlékeit; de oly intézményekhez, melyek hajdan 
korszerűek s talán szükségesek lehettek, most 
azonban az ország közjavát, felvirágzását és al
kotmányos fejlődését gátolhatnák, még e kegye
let mellett sem fogunk ragaszkodni." Megvallom, 
talán nem vagyok oly messzelátó ; de tekintve a 
többségnek az egyletek iránti eljárását, tekintve 
a körök feloszlatását, tekintve a királyi biztosi 
rendszer körül követett eljárását a többség mi
nisztériumának : ugy látom, hogy ezek nem re
formok akarnak lenni, hanem megszentesítése az 
eddigi rendszernek. Miután én egyátalában nem 
akarok azokhoz járulni, nem pártolom, igy, a re
form terén; és miután nézeteimet az általam is 
aláirt javaslat leginkább kifejezi, ennélfogva mel
lőzve hosszabb vitát, mely a képviselőháznak, azt 
hiszem, ugy is kellemetlen már, kijelentem, hogy 
ragaszkodom a Simonyi Ernő képviselőtársam ál
tal előterjesztett javaslathoz, s azt a t. ház 
figyelmébe ajánlom. [Helyeslés a szélső bal oldalog) 

R a i s z S z i l á r d : T. ház! a vitatkozás 
jelen stádiumában hosszú értekezéssel a t. ház 
becses figyelmét fárasztani nem szándékozom; de, 
méltóztassanak megengedni, hogy a szőnyegen 
levő tárgyhoz, és különösen azon théma fölött, 
vajon a jelen egyezmény hazánkra nézve káros, 
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vagy mennyire ki nem elégítő, én is röviden el
mondhassam csekély nézeteimet. {Halljuk!) 

A nemzeteknél épen ugy, mint egyes embe
reknél, gyakran tapasztaljuk azt, hogy válságos 
események és nehéz küzdés folytán kivívott ered
ménynyel nincsenek megelégedve, és ez, néze
tem szerint, az emberi természetben fekszik, 
mely mindig jobb és tökéletesebb állapot elérése 
után törekszik; azonban azon törekvésnek hatá
ra, ugy a magán életben, mint a politikai köz
téren, a viszonyok hatalma által van korlátolva. 
Hogy ezen axióma a tapasztalásból, és életből 
van meritve, azt, ugy hiszem, nálunk leginkább 
tanúsítják az 1848-ki események. (Helyeslés.) 
Hiszen, t. ház, az 1848-diki évben, elvileg véve 
a dolgot, birtokában volt a nemzet majdnem 
mind annak, a mit most a baloldal t. szóuokai 
ismét vissza kivannak nyerni, és ha vol t : miként 
történt, mégis az, hogy azon elveknek üdvös ha
tását gyakorlatilag élvezni képesek nem vagyunk 1 
E nemzet vezéreinek mindent fölülmúló hazafisá
ga, vitézsége és erélye megtört a viszonyok 
hatalmán. Tudom jól, hogy az akkori esemé
nyeknek mindenféle okozói voltak; de nem te
kintve azon fellázadt szenvedélyeket, melyek itt. 
és ott a Lajthán tul uralkodtak, azt hiszem, 
mégis abban kell keresnünk, nézetem szerint, a 
katasztrófának kútfejét, hogy a törvényben fog
lalt elveknek a tényleg fönállott viszonyokra 
való mikénti alkalmazása, részletes törvény ál
tal meghatározva nem volt (Helyeslés jobbról), 
és midőn a, 18 évi szomorú tapasztalatok után 
végre a nemzet többsége oly egyezményre lépett, 
mely által a súrlódás kútfejét okozó kérdések 
szerencsésen megoldattak: én azon körülményt, 
hogy ezen egyezmény a hazára nézve nem lehe
te t t kedvezőbb, nem tulajdonitom az egyezményt 
létrehozó hazafiaknak, hanem ismét a föltétele
ket meghatározó viszonyok kérlelhetlen hatal
mának. 

Nekem, t. ház, nem jutott a szerencse, a 
múlt országgyűlésen itt e teremben vivott köz
jogi harczban részt venni; hanem e termen kí
vül is lelkemben mindenkor figyelemmel kisér
tem azon harcznak minden phasisát, és megval
lom , méltányolni tudom most is a baloldal 
bajnokainak azon eljárását, mely szerint alkot
mányos fegyverrel küzdöttek a mellett, hogy az 
1848-diki vívmányokból minél kevesebb áldoz-
tassék föl; de hogy most ezen harcz bevégzése 
után, és a bevégzett ténynyel szemben a fegyve
reket lerakni nem akarják, és hogy most azon 
szerződést, mely minket fejedelmünk s a lajtán-
tuli népek irányában lekötelez, hogy, mondom, 
most, mielőtt tarthatlansága legalább több évi 
tapasztalás folytán kimutattatott, hogy azt most 
ismét alterálni és felbontani akarják, ezt szabad 
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legyen mondanom, hazámra nézve hasznosnak 
nem tar tom; nem tartom pedig azért, mert ez 
által — akár mit méltóztatnak mondani — tény
leg mégis az annyira szükséges belreformok aka
dályoztatnak; de nem tartom azért sem, mert 
hazánkban, ugy, mint a Lajtán tul az egész mo
narchiában, a közjogi állapot folytonos fluctuatiá-
já t idézné elő . én pedig , azt hiszem , hogy ez 
nemzeti hitelünkre csak káros lehet. (Helyeslés.) 

Tisza Kálmán igen t, képviselő úr, azt mondta, 
hogy az egyezményt olyannak tekinti, mely ha 
hosszas időig fenáll, a részben és csak névleg 
visszaállított állami életet lassú halálára vezetné; 
sőt Várady Gábor tisztelt képviselő úr azt mondta, 
hogy alkotmányos életünk félhalott. En nem tu
dom, micsoda symptomakból méltóztatott követ
keztetni azt; de én ugy látom, akár hová te
kintünk széles e hazában, hogy jelenleg sokkal 
pezsgőbb a nemzeti élet, mint volt az egyezmény 
előt t : s ha ez ugy van, ily állapot mellett én 
legalább nem találok okot arra, hogy ez halálra 
vezessen. (Helyeslés jobb felől.) 

Még egy indokot legyen szabad felhoznom. 
Ha valaki, t. ház, képes volna bebizonyítani azt, 
hogy a pragmatica sanctio létrehozatala óta a 
magyar országgyűlés a külügyekre és államkölt
ségvetésre, nem értem az adókivetést, valaha de 
facto nagyobb befolyást gyakorolt volna, mint az 
egyezmény után, akkor igenis, én is károsnak 
tartanám az egyezményt azért, mert oly gyakor
latilag élvezett jogokat áldoznánk fel általa, me
lyek minden esetre sarkalatosok. De, miután azt 
hiszem, ennek bebizonyítása sikerülni nem fog, 
azért én az egyezményt, habár megvallom, poli
tikai Eldoradónak nem tekinthetem, mégis 
sokkal előnyösebbnek tartom, mint azon grava-
minalis politikai rendszert, mely belállapotunkat 
csökönyösségre kárhoztatta. (Helyeslés jobb felől.) 

Áttérve már most a belreformok kérdésére, 
itt lehetetlen vissza nem tekinteni azon időre, mi
dőn hazánkban a szabadelvű ellenzék padjain azon 
szavakat hallottuk hangoztatni: „tűzze ki a kor
mány a reform zászlóját, s híven fogja őt kö
vetni a nemzet." íme most, t . ház. előttünk a 
régen, óhajtott állapot. 

A legmagasabb trónbeszéd szerint a kor
mány maga tűzi ki a reform zászlóját, és mit 
kell tapasztalnunk? ezen zászló irányában a bal
oldalnak egy része különös positiot foglal el. 

Ugyanis az mondatott Simonyi Ernő t. kép
viselő ur által, hogy azon irány, mely a trónbe
szédben a reformokra nézve jelezve van, hazánkra 
nézve veszedelmes, hogy miniszteri omnipotentia, 
centralisatio, bureaucratia szándékoltatik behozatni; 
ezt pedig a t. képviselő ur azon szakaszból magya
rázza: „szakítva a múlt azon hagyományaival, a me
lyek a korszerű haladásnak útjában állanak; 
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átalakítani az ország intézményeit a kor szelle
méhez és az uj viszonyok szükségeihez képest." 
Csakugyan különös felcserélése a szerepnek, hogy 
Magyarországban, ha a kormány conserválni akart, 
akkor az ellenzék a múlttal szakított; most meg
fordítva: a kormány akar a múlttal szakítani, 
s íme az ellenzék akar conserválni. (Ugy van!) 
Én a rögtönzésnek és olyképeni átalakulásnak , 
mely által a nemzet életéből fejlődő intézmények 
semmibe sem vétetnek, soha nem voltam barátja, 
s én kénytelen lennék Simonyi Ernő t. képviselő 
úrral kezet fogni, ha a trőnbeszédből a kormány
nak ugyanazon intentióját képes lennék kiolvasni; 
azonban ugyanezen trónbeszéd egy másik passu-
sában ez á l l : „De a nemzet józan, tapintatos 
mérséklete s önök bölcsesége bizonyosan el fogja 
találni a két szélsőség közt a helyes utat." E sze
rint én azt hiszem, hogy a t. ház bölcseségétől 
fog függeni azon utat eltalálni; és egyátalában 
a trónbeszéd szövegéből nem tudom kimagyarázni 
azon veszedelmes irányt, melyet Simonyi képvi
selőtársunk abban talál. Egyébiránt kijelentem, 
hogy magam se tudnék oly átalakuláshoz járulni, 
mely szerint a megyei autonómia egészen felál
doztatnék a centralisatiónak; de viszont hazám 
érdekében nem kivánhatom, hogy a megyék om-
nipotensek legyenek. (Helyeslés jobb felöl.) Szép 
phrasis az, hogy a megyék az alkotmány ved-
bástyái. Ez ugy volt addig-, mig Bécsben székelt 
a dikasterialis kormány j de miután a nemzetnek 
épen e tekintetben a múlttal szakítania kellett és 
elfogadta a parlamenti kormány-formát, el kellett 
fogadnia annak következéseit is. Azaz, nézetem 
szerint nem kívánhatjuk, hogy miután most a 
magyar kormán) polczon felelős miniszterek ül
nek, hogy akkor a megyéknek is minden elavult 
joga megmaradjon. Nézetem szerint nálunk a 
rendezést a községnél kell kezdeni és a megyé
ket akként szervezni, hogy azok saját ügyeikről 
autonomice intézkedjenek, de ugy, hogy a kor
mányzást lehetetlenné ne tegyék. 

Méltóztassanak megengedni, hogy az igaz
ságkiszolgáltatás ügyére nézve is röviden elmond
hassam nézetemet. E részben a legmagasabb trón
beszédben foglalt elvek átalánosan helyesekéinek, 
ezekről tehát nincs mit szólanom; azt hiszem, 
hogy ezen elvek keresztülvitele által igaz
ságszolgáltatásunk egészen regeneráltatni fog. 
Azonban ki kell jelentenem a fölött sajnálkozá
somat, hogy a múlt országgyűlés az első folya-
modásu bíróságok, vagyis a megyei és városi 
törvényszékek rendezéséhez, mint valami ,,noli 
me tangere^-féle tárgyhoz nyúlni nem akarván, az 
épület javítását a tetején kezdte és az alapot 
rendezetlenül hagyta: mert azt hiszem, hogy az 
egésznek organikus rendezése nélkül jó és gyors 
igazságszolgáltatásra nem lehet szert tenni. A 

felső bíróságok az igazságon ejtett sérelmeket egy
szerűbben orvosolhatják ugyan, de az alsó bíró
ságoknál oly gyakran előforduló mulasztásokat, ha
lasztásokat nem, főképen a végrehajtásnál előforduló 
visszaélésektől a feleket meg nem védelmezhetik, 
nem pedig azért, mert nincs az autonóm me
gyei törvényszék fölött fegyelmi hatalmok. Azon
ban még sem osztozhatom Simonyi Lajos báró 
t. képviselő urnák azon nézetében, hogy a török
országi igazságszolgáltatás után mindjárt követ
kezik a mienk. A törökországi igazságszolgálta
tást nem tanulmányoztam, hanem annyit tudok, 
hogy nálunk a törvénykezési eljárásban 1848 után 
nevezetes haladás történt és hogy az most min
denesetre jobb mint 1848-ban volt. T. ház! Ha 
vannak mégis olyan esetek, melyek méltó pa
naszra okot szolgáltatnak, azt leginkább annak 
kell tulajdonítani, hogy 1850-dik év óta egyik át
meneti időszakból a másikba jutottak a bíróságok, 
mi természetesen sok nehézséggel jár t ; de néze
tem szerint kell tulajdonítani főleg azon körül
ménynek is, hogy a megyei birák választásánál 
a szükséges qualificatióra kevés figyelem fordít
tatott és épen azért csodálom, hogy azon urak, 
kik a megyei bíróságoknál a választási rendszert 
fentartani óhajtják, épen azok oly kíméletlenül 
tárják fel az abból származott hiányokat. 

A mi az ország integritását illeti, én azon 
helyzetet, mely szerint a határőrvidék nem csak 
közjogi és administrationális tekintetben, hanem, 
ha jól tudom, még az egyházi és iskolai ügyre 
nézve is egyedül a bécsi hadügy-minisztérium 
egyik osztálya által képviseltetik — igen abnor-
misnak tartom és annak megszüntetését kivánom, 
valamint a Dalmatiát és Fiumét illető kérdés 
elintézését mielőbb óhajtom; de miután e részben 
a bizottsági javaslat kielégitő, mert habár el van 
is benne ismerve, hogy ezen kérdések nehézség
gel járnak, mégis határozottan kívántatik azok
nak elhárítása: ugy e tekintetben ismét nem ér
tettem azt, hogy Tisza Kálmán képviselő ur til
takozását jelentette ki ezen kérdésnek elnapolása 
ellen; azt tartom, hogy e házban nincs senki, ki 
e kérdésnek elnapolását kivánná. 

A mi a külügyeket illeti, ezekre nézve nincs 
eltérés köztünk: mert mindnyájan a békét óhajtjuk. 

E n tehát mindezeknél fogva, miután a bi
zottság felirati javaslatában nézeteimet kifejtve 
találom, azt kivánom a részletes tárgyalás alap
jául vétetni, és beszédemet azzal zárom be : adja 
Isten, hogy a közösen óhajtott békét az annyira 
szükséges belreform keresztülvitelére minél gyor
sabban használjuk fel, (Helyeslés.) 

L u d v i g h J á n o s : T. képviselőház! A 
képviselőház bizottságának válaszfelirati javaslata 
sem alakjánál, sem tartalmánál fogva válaszfelirati 
tárgyalás alapjául nem szolgálhat. Alakjánál 
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fogva nem, mivel nem követi a trónbeszéd tár
gyainak logikai sorrendjét; tartalmánál fogva 
nem, mivel a trónbeszédben czélszerü elintézés 
végett egyenkint előterjesztett tárgyakra nem 
felel és végre azért sem, mivel közjogi viszo
nyaink sérelmes megoldását bevégzett ténynek 
és biztos alapnak tekinti. 

Mi a trónbeszédek czélja és haszna? Nem 
más, mint, hogy megismertetik a kormány irány
nézeteit, viszonyait és szükségeit. E kötelességet 
a magyar kormány a trdnbeszédben, a közjogi 
viszonyok kivételével, teljesítette. A válaszfelira
tokban viszont az ország képviselői az ország
gyűlés iránynézeteit s az ország kívánalmait, 
szükségeit formulázzák. A képviselőház bizottsá
gának javaslata azonban semmit sem formuláz, 
egyetlenegy tiszta reformelvet sem vall niRgáé-
nak, — sőt a trőnbeszéd reformtárgyaira nem 
is felel. A trónbeszed nagy fontosságú szavai sze
rint a közjogi viszonyok fő és döntő biztositéka 
magának a nemzetnek benső fejlődési erejében 
fekszik. Ezen fejlőde'si erőnek az országgyűlésen 
kell nyilatkoznia, és fog is nyilatkozni, s nyilat
kozik hazánk államiságának s önkormányzatá
nak jogszerű megoldásában, és nem megtagadásá
ban. Azért válaszfelirati tanácskozásunk legelsőb-
ben is azon egyszerű kérdés körül forog: vajon 
itt ugy ülünk-e mint törvényhozók vagy nem ? ha 
voksolunk, ugy voksolunk-e mint törvényhozók, 
vagy csak mint másodfokú választó collegium 
tagjai, kik a törvényhozó czimet felvették vagy 
inkább megtartják, miután államjogi ügyekben 
az országgyűlésre az incompetentiát kimondták? 
Ha a magyar országgyűlés törvényhozó hatalom, 
mi mindig volt, e hatalmat csak ő gyakorol
hatja és senki más, és sehol másutt mint itt. Ha 
a bizottság válaszfelirati javaslatát veszszük tár
gyalási alapul, elismerjük, hogy az országgyűlés 
illetékessége nem csak visszaállítva nincs, de visz-
szaállitását nem is követeljük; elismerjük továbbá, 
hogy az államélet legfontosabb teendőit a ma
gyar törvényhozás hatáskörétől el lehet vonni, 
mit soha meg nem engedhetünk: mert az önkor
mányzat magának a civilizatiónak is életfeltétele. 
Az önkormányzatot feladni annyi, mint magáról 
a civilizatióról és alkotmányosságról is lemondani. 

Valamennyi képviselő , midőn küldőinek 
mandátumát elfogadta, azt nem oly értelemben, 
sem nem oly szándékkal fogadta el, hogy csak 
a törvényhozó czimét viselje, tényleg pedig má
sodfokú választó legyen. Nem azért vagyunk itt, 
hogy törvényhozót válaszszunk, kit a közjogi vi
szonyokkal megbizzunk; hanem hogy magunk tör
vényeket hozzunk: mert az államjogi viszonyok 
kérdései egyenesen ide az országgyűlés elé 
tartoznak; következőleg a válaszfeliratba oly 
passust be nem foglalhatunk, mely az országgyű

lési competentiát kétségbe vonja, mert nincs a 
világon oly egyezmény, melynél fogva az ország 
képviselői a nemzeti souverainitásról lemondhat
nának. Mi nem a delegatiós törvénynél fogva va
gyunk itten, hanem az 1848. törvények megha
talmazásánál fogva. 

Mikor Servius Tullius Rómában a curiák 
szerinti comitiumokat törvényhozói hatalmuktól és 
tekintélyüktől meg akarta fosztani, lictorok, augu-
rok, hivatalnokok és hivatalszolgák gyűlésévé tette 
azokat, hol az auspiciumokra, azaz jóslati szertartá
sokra megjelentek. Centuriákkal és augurokkal 
vesztették el a római comitiumok a törvényhozás 
jogát; mi nekünk pedig attól kell félnünk, hogy 
Magyarország a delegatiókkal veszti el. 

Veszélyes tan a substitutio tana. Ha meg
engedjük, hogy egyik souveranitás a másikat 
substituálhatja, abból az következnék, hogy a feje
delem is substituálhatja személyét, személye 
sérthetlenségét másra ruházhatja. Az ilyen ha
talmi substitutiókból fakadnak az Ampringer- és 
Haynau-féle időszakok, valamint a paloták főnökei, 
a praetorianusok és más oldalról a conventek s 
a forradalmi és más provisoriumok. 

Ha az országgyűlés a törvényhozási jog 
teljességét meg akarja menteni, nem tűrhet sem 
maga mellett sem maga felett más legislatív 
testületet. Egész lélekkel és öntudattal kívánja a 
nemzet azon szövetséges viszonyt, melyben Ausz
triával, de nem Ausztriában élünk, megszilárdi-
tani és nem felforgatni. A felforgatók talán ott 
vannak, a hol e viszonyt újra meg újra osztrák 
közösügyi kormányzattal bolygatják. A szövetség 
czélja nem jogfeladás, hanem jogbiztositás. Szö
vetségi viszony által kívánjuk, hogy a nemzet 
szabadságát biztosítsa és biztosítsák magoknak 
azon nemzetek, melyekkel a személyes unió kap
csa vagy is az uralkodó háznak ugyanázonossága ál
tal szövetséges államokat képezünk. Ha a haz i 
oly fontos ügyei felett mint az államjogi viszo
nyok s különösen a nemzeti haderő és pénzügy 
nem a magyar országgyűlés és a nemzet felelős 
kormánya intézkedhetik, az többé nem a perso-
nal-uniő kapcsa: 'mert annak változhatlan felté
tele az önkormányzat. 

Nézzük e kérdés gyakorlati és nemzetközi ol
dalát. Azt mondják, a személyes unió, külön had
sereg és háztartás a nagyhatalmi állással meg 
nem fér. Az orosz császárság tagadhatlanul 
nagyhatalom, de azért még sem tartja a fimi-
landi személyes uniót és államjogi viszonyt nagy
hatalmával összeférhetlennek és még nem sürge
tett oly egyezményt, melyben a finn országgyű
lés illetékességét megkorlátozná, mint megkorlá
tozta a magyar országgyűlés jobb oldali több
sége. Ugyan kérem a miniszterelnök urat: kér
dezze meg Bécsben az orosz követséget, hány 
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orosz katona van a finnlandi várakban és az 
egész finnlandi területen ? Egész Finnlandban 
még Diogenes lámpájával sem találhatni muszka 
katonát, ha csak carnevalban vagy a színpadon 
nem öltöztetnek valakit muszka katona mintá
nak. Nem tudom mennyire terjed a miniszterel
nök ur diplomatiai hivatalköre; de kérdezze az 
orosz követséget a közös külügyér által vagy 
engedelmével: hány finn katona állomásoz a 
roppant terjedelmű orosz birodalomban, Lengyel
országot sőt még a Kaukázust és Szibériát is 
beleértve ? Itt is az lesz a felelet, hogy ott bi
zony finn katona nincs : mert az a finnlandi vá
rakban és hazája területén őrködik. Azonban 
láthatni a czár palotájában finn vadásztestőrsé
get, mely a krimiai háború óta a czár személye 
körül végzi szolgálatát. Ezt a magyar testőrség 
iránt tett felelete a miniszter urnák eszembe 
hozza, a miniszter ur a rendeleteket ugyan idézte 
de nem a magyar törvényt. 

Ha a magyar miniszterelnök mint honvé
delmi miniszter magától az orosz követségtől 
meg fogja tudni, hogy a finnlandi várakat csak 
finn hadsereg tartja megszállva, ha tudni fogja 
hogy az egész finn fejedelemségben egy muszka 
katona sem tanyáz, és hogy a finn katona nem 
orosz zászló alá esküszik, sem nem vezénylik 
orosz nyelven, s ha tudni fogja, hogy a czár 
nem esküszik a finn alkotmányra, és mégis lel
kiismeretesen tartatik meg a személyes unió al
kotmánya, nem fogja illoyalis óhajnak tekinteni, 
ha a magyar országgyűlés ősi jogaira támasz
kodva mondja: tisztelje mind a magyar, mind 
az osztrák kormány a személyes uniót és az ab
ból folyó államjogi viszonyt, mint tiszteli az 
orosz czár Finnlandban. Vagy a személyes unió 
lenne-e szintén a multak azon hagyománya, 
mely már nem életrevaló, és a melyhez a 
nemzet mint a válaszfelirat mondja, még kegye
lete mellett sem akar ragaszkodni? 

Ha már a diplomatieai utón vagyunk, a mi
niszter-elnök ur megtudhatná azt is: miképen ér
tik az oroszok Pest nagyérdemű képviselőjének 
zászló-axiómáját ? Tudjuk, hogy az orosz czárnak 
czimere szinte kétfejű finneknek pedig nincs 
is oly törvénye, mely a nemzeti szint ősi jogai
ba visszaállítja; hanem azért Pest város képviselő
jének mondatát ugy magyarázzák: hogy Finn
landban a háziúr maga a finn nemzet, és kor
mánya a fejedelmi palotán és a várakon nem az 
orosz, hanem a finn zászlót hagyja lengeni: a 
kereskedelmi-miniszter urnák is mondhatom, hogy 
finn kereskedelmi hajón finn lobogó leng. 

A íinancz-miniszter urnák is gyakran kell 
Bécsben megfordulnia. Ott mondják, hogy a ma
gyarokkal kötött békének nagy áldozatot hoztak. 
Nem tudom, melyik jobboldali közlönyből merí

tik, annyiszor mondják, hogy utoljára el is hi
szik. Tudja meg a íinancz-miniszter ur — hiszen 
magán polgár is teheti — az orosz követi kan-
czellariában : mily terminusokban fizetik a finnek 
a quotát, és mennyit tesz az a quota? Jobbol
dali képviselőtársaink talán köszönettel vehetnék 
azt is, ha a miniszter ur megmondhatná: mennyi 
adósságot vállalt Finnland az orosz adósságok
ból? Nem tudom, ha van-e a svéd vagy a finn 
nyelvben szó a közös ügyes quotára, de tudom, 
hogy a quota az alkotmányos szótárban állam
jogi polgárságot még nem nyert. A boldogtala
nok nemcsak nem értik a quótát, de még azt 
sem, hogy azé az áldozat, kinek adósságát meg
fizetik. 

A gyakorlati téren kívánván maradni, igen 
érdekes lenne, ha a financz-miniszter ur kiszámít
tatná hivatalnoklégióinak valamelyike ál tal : meny
nyit veszít Magyarország évenkint az osztrák 
papírpénzen? Az orosz bécsi követségnél a bécsi 
közös és nem közös miniszterek megtudhatnák, 
hogy Finnlandban az orosz bankjegynek, sőt még 
az ezüst és arany rubeleknek sincs kényszerfo
lyama. Van a finn nemzetnek saját pénzjegy kibo
csátó bankja, veri a finn monétát nem rubel, hanem 
mark-érték szerint. Van tehát nem csak nem
zeti hadserege és független bankja, pénzügye és 
pénzrendszere, hanem van saját nemzeti hajóhada. 

Azt ugyan nem tudom, hogy csinálnak ott 
kormány-többséget. De tudom azt, hogy ott sem 
orosz posta, sem telegraph, annál kevésbé orosz 
financz- vagy vámhivatalnokot nem találhatni, 
kire jobboldali választóképességet lehetne octro-
yálni, mint Kassa városának választásakor octro-
yáltak. 

Hallom a vallásügyi miniszter úrtól, hogy 
Isten mentsen finn-orosz uniótól. Éu pedig azt 
mondom, adjon az Isten ily osztrák-magyar per-
sonalis uniót, melyben mindenki u rasa já t házában. 

Egykor Pelletan a franczia kamrában azt 
monda: „La liberté comme en Autriche," s ez 
rósz benyomást tet t a francziákra; de mit szól
nánk mi, ha nálunk azt mondanák: „L'union 
personelle comme en Russie?" 

Norvégia is Svédországgal személyes unióban 
él, de egyik ország katonasága sem küldetik át 
a határon, hogy a másiknak várait megszállja. 
A király maga ha Norvégiába utazik, csak nor
végiai őrkiséretet rendelhet maga személye kö
rül. Még közös tábori gyakorlat esetében sem 
vihet egyik országból katonát a másik országba. 
A táborozás csak az egyik vagy másik ország 
szélén tartatik, de még akkor sem szabad egyik 
országból a másiknak szélére három ezer kato
nánál többet átvinni. 

A túlsó oldalról Zichy Nándor képviselő tár-
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sunk igen ügyesen latolgatta jobbra balra a re
formokat és államjogokat, hanem reá illik a vers : 

Hostem dum fugeret, se Fannius ipse peremit. 

Már delegatiós dogmát is hallottam emle
getni. Nem igen lesz e házon kivül hivője, sza
porodik az eretnekek száma, mivel maga a dele-
gatio is haeresis. A régi augurok nem találkoz
hattak egymással a nélkül, hogy egymás sze
mébe nem nevettek; az újkori augurok, ha jelen
ben nem nevetnek is, nem tudom, ha az uj dog
mára nem fognának-e sirni. 

Szorítkozom a közjogi szempontokra; a bizott
sági javaslat biztos alapot ott keres, hol semmi 
alap sincs, azt tehát meg sem vitatom ; de mi
után mindig reformokat emlegetnek jobb oldali 

A kormány részéről jelen, vannak: Bedeko-
vics Kálmán, Eötvös József b., Gorove István, Hor
vát Boldizsár, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V* érakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 
május 24-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

S i m o n y i L a j o s b . : T. ház! A jegyző
könyvre van azon észrevételem, hogy az nem 
egészen akképen van feltéve, mint tegnap itt az 
elnök által a határozat ki volt mondva: mert az 
elnök által kimondott határozat értelmében a 
gazdasági bizottság nem azzal bizatik meg, hogy 
véleményt adjon a felől, mikép adassanak ki a 
fizetések, hanem ennek eszközlésével, és igy az 
illetékek meghatározása magára a gazdasági bízott-

képviselőtársaink, miért nem fogadják el Tisza 
képviselő ur javaslatát, melyben a trónbeszéd re
formpontjaira felel? Ok csak a közjogi viszo
nyokról nem szeretnek a válaszfeliratban szólni, 
ne szóljanak tehát róla, hanem szóljanak a re
formokról, mint Tisza képviselő nr javaslata szól, 
akkor hinni fogom, hogy ők is kívánják a re
formokat, mint én kívánom és azért Tisza ur 
javaslatát pártolom. {Helyeslés a bal oldalon.) 

E l n ö k : A gazdasági bizottság holnap 9 
órakor ülést tart . Kérem a t. képviselőket, hogy 
a mai ülésben hozott határozat folytán a hol
nap eszközlendő választásokra szavazati jegyeiket 
elhozzák. 

Holnap 10 órakor ülés. 
Az ülés végződik d. u. 2t/i órakor. 

ságra tartozik. Arra utasittatott az, hogy ezen 
fizetésekben az arányt határozza meg, és ennek 
megtörténtéről nyilatkozzék. Tehát nem vélemény
adásra, hanem a ház határozatának végrehajtá
sára hivatik fel a gazdasági bizottság. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : T. ház! Si
monyi képviselő ur ezen inditványt adta be: 
(Olvassa?) „A lefolyt országgyűlés hivatalnokai
nak és szolgáinak fizetése az általok viselt hiva
talhoz képest, a háznak deczember 4-én 1868-
ban hozott határozata értelmében kiadandó, és 
végrehajtásával a ház gazdasági bizottsága biza
tik meg." Ez indítvány ellenében Tisza Kálmán 
egy más inditványt tett, mely oda ment k i : 
mondja ki a ház, miszerint a fölebb emelt 
fizetések azon határozat értelmében kiadandók ; 
azonban annak kipuhatolása végett, hogy ki tel
jesítette megfelelő tisztét, a gazdasági bizottság 
kérdeztessék meg. Miután az elnök szavazásra Ti-

16. országos ülés 
1869. május 25-kén 

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

Tárgya i : Kérvények bemutatása. A kormány felel Ciotta János és Kis János interpellatióira, mely felelet 
tárgyalása napirendre tűzetik. Kralyevics Benő vasúti ügyben, Szathmáry Károly somogyi elöljárók által elkövetett 
testi bántások, Bobory Károly a fagykárok miatt interpellálják a kormányt. A májushavi költségvetés végleg meg
állapíttatik. Szavazás egy bíráló bizottsági tagra s a könyvtári bizottság tagjaira. A felirati vita tovább foly. Kemény 
István b., mint megválasztott biráló bizottsági tag, leteszi az esküt. 
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sza Kálmán inditványát tette föl, én annak ér- I 
íelmében szerkesztettem a jegyzőkönyvet. 

T i s z a K á l m á n : Engedelmet ke'rek, én 
más szavakkal ugyanazt mondtam, mi Simonyi 
indítványában van, sőt, midőn az igen t. elnök 
ur a kérdést feltette, maga is, midőn némelyek 
kiáltották: „Simonyi inditványát!" azt nyilat
koztatta ki, hogy: hiszen ugyanazt mondta Tisza 
Kálmán, a mi az indítványban van, s igy fo
gadtuk el az indítványt. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : Ha Tisza Kál
mán indítványa ugyanazonos lett volna Simonyi 
indítványával, akkor, megvallom, miután a Simo
nyi indítványában ki van mondva, hogy a ki
adandó fizetések meghatározásával és a határo
zat végrehajtásával a gazdasági bizottság meg-
bizatik, akkor, véleményem szerint, nem lenne 
helye az ő indítványa azon második részének, 
hogy megbizatik a gazdasági bizottság annak 
kipuhatolásával: kit mi tekintetben illet meg a 
tett szolgálatához képest a fölemelt fizetés, és 
hogy erről jelentést tegyen? 

T i s z a K á l m á n : Arra kérem a tisztelt 
jegyző urat, ne azt vizsgálja, hogy mi lenne he
lyén, mi nem, de hogy mi volt határozva. 
Egyébiránt az, mit én mondtam, épen nincs el
lentétben azzal, mit Simonyi indítványozott; mert 
épen azért, miután a kiadandó összegeket sze-
mélyenkint meghatározni a bizottság jelentése 
alapján nem lehetett, nyilatkoztattam én azt a vé
leményt, hogy, miután itt a személyeket nem is
merjük , ennek elhatározása s a ház határoza
tának ennek alapján végrehajtása bizassék a 
gazdasági bizottságra. Épen mialatt én ezt mond
tam, adta be Simonyi Lajos írásban indítványát, 
mely kettő más szavakkal ugyanazt indítványozza. 
Egyébiránt a t. alelnök ur, ki elnökölt, legjob
ban felvilágosithatja, hogy vajon nem ő maga 
mondta-ó azt, hogy a két inditvány ugyanazt 
mondja. 

G a j z á g ó S a l a m o n : Én nem akarom a 
t. ház figyelmét untatni e kérdések egyes ágai
val, hanem csakis a végmegállapodásra akarom 
a t. ház figyelmét fordítani. Az én nézetem sze
rint a t. ház tegnap elhatározta, hogy azon fi
zetés felemelése, melyet a múlt országgyűlés 
1868. decz. 4-kén a ház tisztviselőire nézve 
megállapitott, minden különbség nélkül ugyan
azon időtől fogva a ház tisztviselőinek az ország
gyűlés szünetelése alatti időre is a mai napig 
kiadassák. Ezt a t. ház egyértelmüleg elhatározta; 
csak miután mellékes indítványok voltak, me
lyekből nem lehetett megtudni: ki mennyiben 
részesittessék ezen megállapitott összegben, annak 
meghatározása, hogy azon összes összegek az il
lető tisztviselők között tett működéseik arányá
hoz képest megállapittassanak, ennek végmegál-

I lapitását, többé nem azt, kiadassék-e, vagy nem, 
hanem csak a végmegállapitást bizta a ház a 
gazdasági bizottságra. Azt hiszem, Simonyi kép
viselő ur inditványa s a közt, mit én kimondtam, 
semmi különbség nincs, mert a ház nem mond
hatja, hogy az irodaigazgatónak ennyi jár, a 
másiknak és harmadiknak meg ennyi, mert a 
ház a tett szolgálatokról tudomással nem bir, 
hanem megbízta a bizottságot arra nézve, hogy 
részletezze, hogy az irodaigazgatónak jár ennyi, 
a levéltárnoknak ennyi sat., esakhogy fentartotta 
mindig azt, hogy, miután a czimek változtak, 
ne ragaszkodjék a czimekhez, hanem a tett szol
gálatok lényegéhez. Ez értelmezést voltam bátor 
tegnap kimondani. 

S i m o n y i L a j o s b . : A mint a t. alel
nök tír tegnap a végzést kimondotta, aként is
mételte azt mostani nyilatkozatában. Egyébiránt 
arra nézve, hogy a ház tegnap mit határozott, 
miután én a gyorsirási leirat kivonatát birom, 
bátor vagyok abból felolvasni az erre vonatkozó 
passust. {Olvassa): „A bizottság bizassék meg, 
hogy az illetékek meghatározásában járjon el," 
tehát, hogy a háznak rendeletét végrehajtsa. 
Továbbá, midőn Madocsányi képviselő úr fel
szólalt, hogy elfogadtatik-e az általam tett indit
vány vagy nem, mely ugyanazonos a Tisza 
képviselő úréval, az elnök úr erre következőleg 
válaszolt: „A kérdés fel volt téve és el van ha
tározva, de különben is megegyez az inditvány-
nyal" ; tehát mint elnök úr ma is, tegnap is kije
lentette, midőn a határozat kimondása az ő fel
adata volt, az én indítványom a másikkal meg
egyez. Nekem különben csak arra van észrevéte
lem, hogy a jegyzőkönyv aként szerkesztessék, 
hogy belőle világosan legyen érthető az : először, 
hogy az illető 1 ivatalnokok a deczemberi ha
tározat értelmében kapják ki a fizetést; másod
szor, hogy ennek végrehajtásával a gazdasági 
bizottság bizatik meg ; s ne legyen a jegyzőkönyv
ben az, hogy a bizottság újból véleményt adjon, 
mely uj határozatot vonjon maga után. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újból felol
vassa a jegyzőkönyv kérdéses pontfának első ré
szét.) 

E l n ö k : Ha e pontnál most megállunk, a 
határozat tökéletes. A „vélemény" kimarad. Az 
értelem az. hogy azt, kit illet a fizetés, a bizott
ság puhatolja ki, és teljesitse a határozatot. 

S i m o n y i L a j o s b . : Tehát nem „jelen
tés, " hanem „végrehajtás," mert itt világosan 
benne van a jegyzőkönyvben, ennek pedig szo
rosan ahhoz kell tartania magát, mit az elnök 
határozatként kimondott. Az elnök pedig kimon
dotta, hogy az illetékek meghatározásában jár
jon el a bizottság; s igy ezt bele kell tenni a 
jegyzőkönyvbe. 
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M a d o c s á n y i P á l : Azt hiszem, t. ház! 
a jelentés nem szükséges, mert a tegnapi discussiő 
tárgyát a feleslegül maradó különbözet képezte; 
a t. ház pedig elhatározta, hogy azon többlet 
vagy fölösleg, mely a íölvett fizetések és a de-
czemberi határozattal fölemelt fizetések közt lé
tezik, utalványoztassék. Tehát ezen differentiának 
utalványozása el van rendelve. Hogy ki fogja 
azt megkapni, azt a gazdasági bizottság határoz
za meg. Nem is kell a házhoz jelentést tenni, 
hogy uj discussiő tárgyává legyen : mert a ház 
elhatározta az összeget; s hogy ki fog abban 
részesülni, azt el fogja határozni a gazdasági 
bizottság. 

E l n ö k : Ebben el fog járni a gazdasági 
bizottság, melynek azonban eljárásáról jelentést 
mégis kell tenni a házhoz, mely megbízta. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa tovább 
és végig a jegyzőkönyvet.) 

E l n ö k : Hitelesítve van a jegyzőkönyv, 
ha nincs ellene senkinek észrevétele. 

Van szerencsém bemutatni Udvari község 
elöljáróinak kérvényét, kik a dohánytermesztési 
engedélynek még folyó 1869-ik évre részökre, 
illetőleg a község lakosai részére leendő kiesz
közlése iránt esedeznek. A kérvényi bizottság
hoz utasittatik. 

Sz. kir. Beszterczebánya város közönsége 
Pest sz. kir. város közönségének 1868. évi de-
czember hó 9. és 10-ről 40,732. számú, s a mé
lyen tisztelt képviselőházhoz intézett feliratát, 
a tinóknak és üszőknek 4 éves koruk előtti le-
vágatását Magyarországban és Erdélyben tör
vényhozás által leendő betiltása iránt, pártolja. 
Szinten a kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

Mikó Imre gr. miniszter úr kivan szólani. 
(Halljuk!) 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : Fiume városa és kerülete érdemes kép
viselőjének hozzám intézett interpellatiójára kí
vánok felelni. (Halljuk!) 

Az interpelláló ár kérdésére: vajon milyen 
intézkedések tétettek a kormány részéről az iránt, 
hogy a fiumei vasút épitése —• és különösen a 
Károlyváros-fiumeié, mely részben hegyi vo
nal levén hosszabb építkezési időt igényel, meg
kezdessék és végrehajtassák ? a következő felvilá
gosítást adhatom: í 

A fiumei vasút első, t. i. a nagyvárad-eszék 
része, tudvalevőleg engedélyezve és épités alatt van. 

Az eszék-sziszeki és sziszek-károlyvárosi vo
nalak engedélyezése tárgyában, a legezélszerüb-
ben vezetendő irányra nézve, alapos tanulmá
nyok tétettek, és ezen sok összeütköző érdeket 
érintő vonal irányának végleges meghatározása 
legközelebb várható. 

A mi különösen a károly város - fiumei 

vonalt illeti, ezen vonal kiépítése érdekében 
több rendű ajánlatok tétettek a kormánynak, 
melyek m. é. november 21-én tárgyaltattak is. 

E tárgyalás azonban eredményre egyrészt 
azért nem vezetett, mert az ugyanazon terv sze
rinti épitésre is igen tetemes árkülönbzeti aján
latok tétettek, másrészt egy minden eddigi 
rendszertől eltérő, az úgynevezett „Feli"-rendszer 
szerint oly ajánlat tétetett, mely — föltéve, hogy 
az épités ezen rendszer'alapján czél szerűnek mu
tatkoznék — csaknem félannyi költséggel tenné 
lehetővé a pálya kiépítését, mint a mennyi költ
ség az eddig szokásos rendszerek alapján rende
sen, ilyen pályára, mint a károlyváros-fiu-
mei, megkívántatnék. 

Miután azonban alapos aggályok merültek 
fel, vajon a Fell-rendszer alkalmazásával ezen 
világforgalmí jelentőséggel biró pálya épitése és 
üzlete czélszerűen eszközölhető-e? a kormány 
érdemleges határozatának függőben tartásával 
elrendelte, hogy egyelőre Fiúméban a tengerbo-
ritotta területek feltöltése folytattassék, ezenkívül 
tekintettel a leendő engedélyezésre a Fell-rend
szer czélszerűségének megvizsgálása végett egy 
bizottmány küldessék a hely szinére, a Mont Ce-
nis-re, hol az alkalmaztatik, mely bizottmány kü
lönösen az ilyen pálya teherszállítási képessé 
gének megbirálását is tartsa szem előtt. 

A bizottmány, mely a legkitűnőbb, minden 
érdekeltségen kivül álló szakférfiakból állíttatott 
össze, megbízatásának a hely színén tett vizsgála
tok által megfelelt s alapos és indokolt véleményé
nek felterjesztése e napokban váratik, és a mint 
az beérkezett, a kormány a félbeszakadt fiumei 
vasútépítési és engedélyezési tárgyalásai folyta
tását és befejezését egyik fő gondjának fogja a 
legközelebbi jövőben tekinteni. (Helyeslés.) 

Intéztetett hozzám még egy másik interpel-
latió Szathmár városa érdemes képviselője ré
széről, mely így szól: „Van-e arról tudomása a 
minisztériumnak, hogy az éjszak-keleti vasút ki
építésére vállalkozók Csaptól Tekeháza felé a töl
tések elkészitetését a legnagyobb gyorsasággal 
folytatják: akkor, midőn Debreczentől Szatmár-
Németiig a töltések ásatását meg sem kezdették ? 
A mennyiben az 1868. XVII. t. ez. 2-ik §. a) 
pontja értelmében első helyre van megállapítva a 
Debreczentől, Szatmárnémetin, Tekeházán, Szige
tig való vonal, s mint ezt mutatja a felhívott 
törvény 5-ik §-a i s : szándékozik-e a miniszté
rium e tekintetben a törvények pontos megtar
tására szorítani az illető válalkozó társulatot? és 
az által az azon vasúti vonalban eső honpolgárokat 
megnyugtatni ?* 

Az éjszakkeleti vasutengedély okmányának 
értelmében, a debreczen-szigeti vonalnak 1870. 
october 1-én kell befejezve és a forgalomnak át-
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adva lennie. A tekeháza - csapi vonal összes 
alépítményeinek szintén 1870. oetober 1-én kell 
elkészülni. Legyen meggyőződve a tisztelt in
terpelláló képviselő ur, hogy ha legkisebb aggo
dalom merülhetne fel az iránt, hogy a vállalko
zók, az idő használatlanul előhaladása miatt, el
vállalt kötelezettségöknek meg nem felelnek; nem 
fognám elmulasztani, őketkötelezettségök teljesíté
sére maga idején felhívni : addig azonban, mig 
az építési határidőnek megtartását veszélyeztetve 
nem látom, a vállalkozókat építési munkaerejök 
elosztásában s a munka mikénti berendezésében 
nem gátolhatom. Megnyugtatásul egyébként ki
jelentem, hogy az éjszakkeleti vasút Debreczen-
szatmári vonalának részletes tervei elkészülvén, 
azok alapján a közigazgatási bejárás még múlt 
hó 12-én e's következő napjain meg is tartatott, 
miért is a munkálatoknak folytatását, e vonal 
legnagyobb részen, mi sem gátolja. (Tetszésnyil
vánítások.) 

V u k o v i c s S e b ő : Igen tisztelt ház! En 
azt gondolom, hogy maga az előttem szóló igen 
t. miniszter ur velem egyet fog érteni abban, 
hogy a történt interpellatióra adott jelen felelete 
nem meriti ki a tárgyat és legfölebb csak ide
iglenesnek tekintendő. Én szerettem volna, hogy 
általában az ilyen esetekben a parlamentáris tes
tületekben követett szokás szerint az érdemes 
miniszter ur szíves lett volna velünk magokat az 
adatokat is közölni, hogy azokból megítélhettük 
volna: mennyire folytattatik a kérdéses ügy a 
kívánatos gyorsaságban, vagy mennyire lehet 
késedelmességgel is vádolni az illető megbízot
takat? és ennélfogva az adatok mellett óhajtottam 
volna azt is. ha igen t. miniszter ur közölte 
volna velünk azok neveit, a kiket az u. n. 
Fell-system megvizsgálására méltóztatott a hely 
szinére a Mont-Cenis-re kiküldeni. Ennek van 
egy lényeges oka, a miért én ezt szükségesnek 
tekintem ; mert az igaz, hogy vannak phisikai és 
geographiai nehézségei is ezen az ország által 
már régen létesíttetni kívánt vasútnak, hanem 
vannak más akadályok is, a melyek útjában 
állanak, veszedelmesebbek tán, mint a milyenek 
ezen phisieai és geographiai okok: t. i. azon 
régi megrögzött ellenségeskedése az u. n. „Süd-
bahn£ 'nak, déli vasúttársaságnak a Magyaror
szág határszélén felépíttetni szándékolt fiumei 
vasút ellen. Mert, midőn egyfelől ezen e tekin
tetben Magyarország érdekei iránt mindig ellen
ségeskedéssel viseltető Südbahn azt állítja, hogy 
a Fiume felé vezetendő vasút majdnem lehetet
len, hogy Fiume maga fekvése és a vidékén 
gyakran borzasztó nagy szélvészek miatt majd 
nem alkalmatlan arra a czélra, a melyre az 
országnak kívánsága fordítani kivánja, másfelől 
mégis mindent elkövet politikai és financiális 

utón is ezen vasút megakadályoztatására és 
Fiume felvirágzásánaak meggátlására. Márpedig 
ha az elsőben nem rejlenek csalfaság, ha igaz 
volna, hogy mind a fiumei vasútnak Károlyvá-
ros és Fiume felé épitésével oly véghetetlen 
nehézség volna összekötve, és hogy Fiume 
és kikötője a maga fekvésénél fogva nem alkal
matos arra, hogy legyen Magyarországnak a ke
reskedés vég pontjául szolgáló kikötője : akkor 
miért volna ez az ellenkezés ? Egy alkalmat
lan és egy lehetetlenséget magában foglaló pont
nak megtámadása teljesen felesleges volna. En 
tehát azt hiszem, hogy épen az ellenségeskedés
nél fogva, melyet a Südbahn a fiumei vasút 
tekintetében mindenkor gyakorolt, tökéletesen 
világos és bizonyos az, hogy a fiumei vasút 
mind kivihető, mind pedig, hogy Fiume és ki
kötője alkalmas azon kereskedés felvirágaztatá-
sára, melyet Magyarország benne mindig kifej
teni kivánt; és azt hiszem, ha e részben nagy 
gyorsaság fejtetnék ki, és a minisztérium ké
pes lett volna a Südbahnnak mind közvetett, 
mind közvetlen befolyását ellensúlyozni, és arra 
ellenőrködést gyakorolni: ezen vasút tekintetében 
már eddig is sikeresebb és czélra vezetőbb lépé
sek történtek volna. Erre nézve ez észrevételem, 
s a mint mondám, meg levén elégedve az érde
mes miniszter urnák jelentésével, mint ideiglenes 
jelentéssel, kívánságomat csak arra nézve fejezem 
ki, s ismétlem : hogy óhajtottam volna magokat 
az adatokat tudni, hogy mikor küldetett ki 
azon küldöttség a Mont-Cenisre, mely megvizs
gálta a Fell-rendszernek hasznos és alkalmaz
ható vagy ellenkező voltát; mikor érkezett és 
mennyi idő telt el az óta a mostani időig, és 
mikor lehet a jelentésnek beadását várni ; óhaj
tottam volna, hogy azon érdemes urak neveit 
tudatta volna velünk, a kikre nézve tökéletesen 
elhiszem azt a mit mondani méltóztatott, hogy 
minden kifogáson fölül állanak. 

E l n ö k : A házszabályok az interpellatióra 
adandó válaszokat illetőleg ezt mondják: „Az 
interpellatiókra az illető miniszter vagy mindjárt 
vagy máskor felel. Válaszát, valamint a hozzá 
intézett kérdést a ház tudomásul veszi vagy kü
lön leendő tárgyalására időt tüz ki, mely alka
lommal az interpeílatió beadóját illeti az első 
szó." Kérem tehát a képviselő urat, ki az inter-
pellatiót tette, megnyugszik-e a feleletben vagy 
nem? Ha igen, ugy tudomásul vétetik; ha nem, 
akkor méltóztassék indítványt nyújtani be, és ak
kor az napi rendre fog tűzetni. 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : En csak a magam mentségére hoz
tam fel azt, hogy e felelet ideiglenes, mert itt 
sok pénz forog szóban, és egy külön részletes 
költség 23 millióra volt számítva, a Feli-rend-
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szer szerint azonban 12 millióval lehet kivinni 
s igy 11 milliót lehet az országnak meggazdál
kodni. Ezt a körülményt nem hagyhattak minden 
tekintet nélkül; végére kellett járni : vajon kivi-
hető-e e rendszer vagy nem? 

T i s z a K á l m á n : Én épen a t. elnök nr 
által felolvasott házszabályokhoz akarom maga
mat tartani és a mennyiben mind az egyik, 
mind a másik vasút érdekében tett interpellatiőra 
adott felelet folytán nekem is lennének észrevé
teleim : kérem a házat, méltóztassék ezen kérdés 
tárgyalására határidőt kitűzni, illetőleg ezen tár
gyat a válaszfelirati vita befejezése után napi
rendre kitűzni. 

K i s J á n o s : Tisza Kálmán előadásához 
ragaszkodom, a miniszter úrhoz Szathmár város 
közönsége részéről intézett interpellatiot illetőleg. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni, hogy e 
tárgy a felirati vita befejezése után napirendre 
tüzes sék ? (Elfogadjuk!) E szerint a válaszfel
irati vita befejezése után napirendre fog kitüzetni. 

Van még több képviselő, kik interpellatiot 
akarnak benyújtani? 

K r a l j e v i c s B e n ő (horvátul): stovana 
kuco! Ja sam tako slobodan na preuzvisenog 
gospodina Ministra koiuunikaciah sliedecu inter-
pelaeiju staviti: 

1. Jeli Preuzviseni gospodin Ministar polag 
zaklljuckad visokog sabora od godine 1868 u 
pogledu gradjenja zeljeznice od Osieka do Siska 
zakonsku osnovu priredio ? 

2. Ako je prereéenu osnovu priredio, kadaju 
je nakanio na stol stovane kuce ove staviti? 

3. Kojim pravcem upitnu zeljeznu prugu, 
Preuzviseni gospodin Ministar u pogledu otome 
zelji naroda Hrvatsko - Slavonskog kroz svoje 
zastupnike na saboru Hrvatsko-Slavonskom je-
dnodusno izrazenoj, sadovoljiti ? 

E l n ö k : A képviselő ur magyar fordítás
ban is bemutatja interpellatióját. (Halljuk!) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Kra-
Ijevics Benő interpellatióját) : „Tisztelt ház! Va
gyok bátor a magyar-horvát kir. közmunka- és 
közlekedési miniszter ur ő nagyméltóságához a 
következő interpellatiot intézni: 

1. Vajon a közlekedési miniszter ur ő nagy
méltósága az 1868. évi országgyűlési határozat 
következtében elkészitette-e már az eszék-sziszeki 
vasút építését illető törvényjavaslatot? 

2. Ha a mondott törvényjavaslatot elkészí
tette, mikor szándékozik azt a tisztelt ház asz
talára tenni ? 

3. Melyik irányban szándékozik a közleke
dési miniszter ur ő nagyméltósága az emiitett 
vasútnak Eszéktől Sziszekig terjedő vonalát ter
vezni? és szándékozik-e ő excellentiája a horvát-

KKFV-. H. NAPLÓ 1 S | 4 I . 

sziavon nemzetnek ebbeli — az országgyűlésen 
is egyhangúlag kifejezett—kívánalmát teljesitgni? 

E l n ö k : A miniszter úrral fog- közöltetni. 
P é c s y T a m á s ; T. ház! Major János és 

a kassai képviselőválasztás ellen benyújtott kér
vényt aláirt érdektársainak kérvényét, melyben 
az első biráló bizottságnak azon határozatát, me
lyet a május 19-re kitűzött tárgyalásnak a bíró
ság indokolatlan meg nem jelenése által történt 
elmulasztása következtében, május 20-án az ér
deklett felek tudta és megidézése nélkül, követ
kezőleg ezek védelmének kizárásával, megtartott 
tárgyaláson Rimanóezy Ferencz képviselőnek iga
zoltatását kimondotta, a házszabályokban meg
tartatni rendelt formaságok megsértése folytán 
megsemmisíttetni és a biráló bizottságot szabály
szerű eljárásra utasíttatni kérik, van szerencsém 
a t. ház kérvényi bizottságához leendő juttatás 
végett benyújtani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
B e z e r é d j L á s z l ó : T. ház! Legyen 

szabad azon felvilágosítással szolgálnom, hogy 
igenis 19-re és a következő napokra volt kitűzve 
a tárgyalás (Nyugtalanság a bal oldalon) ; miu
tán pedig 19-én fel nem vétethetett, 20-án tár
gyaltatott. 

E l n ö k : Szatlrmáry Károly ur kíván 
szólani. 

S z a t h m á r y K á r o l y : T. képviselőház! 
Valamint a miniszteri felelősséget az államok sza
badságának főgaraotiájának és az országokat 
megrenditő események leghatalmasabb ellenszeré
nek tartom : ugy a képviselők interpellálásí jo
gát a legszentebb jognak és egyszersmind leg
szentebb kötelességnek. De már keresztyén fogal
mak szerint is, a mi legszentebb, azt ritkán 
vagy legalább csak akkor tartom ajakra veendő
nek, mikor a jog egyszersmind kötelesség. {Zaj.) 
Nem szerencsés előjel, hogy egy képviselő, mi
dőn először van szerencséje hazája törvényhozá
sában részt venni, interpellatióval tegye oda be
lépését. Könnyen azon hasonlat vádját vonhatja 
magára, mintha mint azon gyermek, ki előtt elő
ször van nyitva a kert, a legszebb virág lesza-
kitása után indulna. (Zaj. Felkiáltások jobb felől : 
Dologra! Elnök csenget. Halljuk!) Hogy ez ezen 
esetben nem igy van, az elbeszélendő be fogja bi
zonyítani, és én, ki most kötelességemnek tartom 
ez interpellatiot tenni, előre biztosithatom a tiszt. 
házat, hogy csak annyiszor fogom e jogomat 
gyakorolni, valahányszor az egyszersmind köte-
telességem lesz. (Dologra. Halljuk!) 

T. ház! Midőn a választások alkalmával So
mogy megyébe voltam szerencsés meghívatni 
(Vajon ki által? jobbról), megvallom, a hir-
lapi közlések nyomán, némi aggodalommal tet
tem azt. Oly vádak voltak emelve szemben a 
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néppel, melyek bennem aggodalmat költöttek, de, 
mint másutt, ngy itt is kötelességemnek tartom 
kinyilatkoztatni, hogy ezen vádakat igazoltaknak 
legkisebb részben sem találtam, hanem igen is 
hallottam száz meg száz panaszt a tisztviselők 
visszaélései és hatalmuk túllépése felől. Mindenütt, 
hol megjelentem es szólhattam, ugy az illető tiszt
viselőkkel mint a néppel, igyekeztem ezen viszály 
elhintett magvait kiirtani, mindenekelőtt pedig a 
megye méltóságos főispánjához átírtam; azonban 
a hatalomkör-tullépések nem csak hogy meg nem 
szűntek, hanem közelebbről april elején Babocsa 
városában egy katonai executie ment ki több 
tisztviselővel együtt, kiknek neveiket elhallgatom, 
a kik az ott levő népet bizonyos, a választás 
alatt történt verekedés alkalmából befogatván, 
inquisitionaliter botoztatták, a mint a kezeimben 
levő hiteles adatok mutatják és kik ellen más 
torturalis eszközöket is használtak. T, ház! Én a 
megyét, ha az most léteznék, (Közbeszólás jobb fe
lől: Hát nem léteznek?) nem praetereáltam volna; 
de miután ott királyi biztos van, ahhoz nem tar
tottam magamat hivatottnak folyamodni (Helyes
lés a szélső bal oldalon) ; de más oldalról szük
ségesnek is tartottam, hogy e kérdés itten az 
ország képviseletében hozassák föl. Megmondom 
az okát egyszerűen, miért. Szükségesnek tartottam 
ezt azért, mert az ország törvényhozása, a mint 
itten igen t. Deák Ferencz ur által mondva volt. 
régen eltörölte a torturát, a kínzó szerek alkal
mazását a vallatásoknál. Valóban, hozhatunk mi 
még oly üdvös törvényeket, de részemről mind a 
világtörténetből, mind hazánk történeténél azt 
látom, hogy a közigazgatás akkor volt e hazá
ban és másutt is leggyöngébb, midőn legtöbb 
törvény hozatott. A törvény tehát megvan, 
azonban, fájdalom! hogy a törvénynyel viszsza-
elés történik, 'és igy én ezen helyet tartom azon 
fórumnak, hol a visszaélés megszüntethetik. Ha 
emberi szempontból kellene a torturáról beszélni, 
akkor csak annyit mondanék rá, hogy ha a múlt
ból valamit vissza kellene idézni, még az isten
itéleteknek is elsőséget adnék a tortura előtt; 
(Derültség) mert az istenitélet az ember neme
sebb érzéseihez szól , mig a tortura a testet 
kínozván, az ember nemesebb érzelmeit eltompitja. 
(Helyeslés a bal oldalon.) De másodszor szüksé
gesnek tartottam a képviselőház elé hozni ez ese
tet azért, mert ott, hol ezen események történ
tek, tudván, és látván az illető kerület népe azt, 
hogy a képviselő urak nagyon is buzgók voltak 
a képviselőválasztások alkalmával, könnyen azon 
következtetés vonathatnék, hogy azon vallatási 
szigor éppen a választási szabadság ellen van 
intézve, melyet sehol terrorizálni sem én, sem a 
tisztelt ház egy tagja sem kivan. (Felkiáltások: 
a jobbról: A dologra!) Másodszor szükségesnek 
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tartottam . . . (Fölkiáltások: Dologra) dologra! 
Halljuk! halljuk!) 

E l n ö k : Figyelmeztetem a t. képviselő urat, 
hogy az interpellatiónak rövid indokolására szo
rítkozzék, mint ezt a szokás és a szabályok kí
vánják. 

S z a t h m á r y K á r o l y : Csak annyit va
gyok még mondandó, hogy attól, hogy ezen dolog 
Európa szine elé hozatik, semmit sem tartok, 
mert habár kellemetlennek tartom azt, ha e vád 
reánk alkalmaztatik, sokkal nagyobb szégyennek 
tartanám azt, ha a törvényhozásban nem lenne 
erő és elég akarat a nép képviselőiben, hogy az 
ily visszaélések orvoslására lépést tegyenek. 
(Fölkiáltások: A dologra!) Azért bátorkodom az 
igen tisztelt belügyi és igazságügyi miniszter 
urakhoz a következő interpellatiót intézni, 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Szath
máry Károly interpellatióját.) „Van-e tudomásuk 
az igazság- és belügy-miniszter uraknak a Babo-
csán (Somogy megyében) az ez év april hava első 
napjaiban tartott, katonai executióval támogatott 
s adataim szerint botoztatás és a kínzás egyébb 
nemeivel összekötött vallatásról? s h a v á n : minő 
lépéseket kivannak tenni, vagyis tettek eddig 
ezen eset szigorú megvizsgálása, földerítése és az 
igazságnak jogszerű kiszolgáltatását illetőleg?" 

E l n ö k : Az interpellatio a bel- és igazság
ügyi miniszter urakkal fog közöltetni. 

Gondolom, még van egy képviselő, a ki 
szólni akar. 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! (Zaj. Hall
juk !) Tegnap a pénzügyminiszterhez egy inter
pellatio nyújtatott be a fagy-kár miatti adó el
engedés tárgyában, ez által megelőztettem szán
dékomban, s annál fogva ezen interpellatióhoz 
csatlakozom ugyanazon előzmények miatt, némi 
hozzáadással. Ugyanis folyó hó első napjaiban 
a fagyok Czegléd városának több mint 3000 
holdat elfoglaló szőlős kertjeiben nem csak a 
jelen évi termés reményeit semmisitették meg, 
hanem az ifjú zsenge hajtások elpusztulása kö
vetkeztében több évre aláásták: ennek követ
keztében Czegléd városa elöljárósága, minthogy 
a múlt esztendőben alkotott törvény, nevezetesen 
21. czikkénck 11. §-a azt mondja: „az elemi csa
pások által okozott károk rendkívüli eseteiben 
adóelengedésnek van helye," nem késett, con-
statirozván a kárt, törvényszerüleg benyújtani 
folyamodványt a budai pénzügyigazgatóságnak. 
Azonban nagy meglepettetésére azon elutasítást 
nyerte, hogy a pénzügyi szabályok ide vonat
kozó §-aiban, nevezetesen a 110. |-ban, ezen adó 
elengedése csupán csak a jégeső, árviz, és tűz
kárra van reducálva. Minthogy a törvény szavai 
átalánosak, nem hitetem el magammal, hogy a 
t. pénzügyminiszter ur, midőn ezen szabályokat 
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kiadta, szándékozott legyen ezen szabályoknak 
azon értelmet vagy pedig azon erőt adni, a me
lyet a törvénynek nem adhat, azon értelmet, a 
mely által a törvény jótékonysága meghiusittatik. 
Ennek következtében, miután közel feküsznek pél
dái az iszonyú károknak, melyek az egész ország
ban az 1863-ik és 1866-ik években bekövetkez
tek, s maga az országos képviseletnek intézke
dését igénybe vették: bátor vagyok én is inter-
pellatiót benyújtani a t. belügyminiszterhez, a 
következőben. (Olvassa): „Hajlandó-e a tisztelt 
pénzügyminiszter ur a múlt april vég- és f. má
jus első napjai közt éjjelenkint közbejött fagy ás 
által károsodottaknak az 1868-ik 21. t. ez. 11. 
§. értelmében adóelengedésre igazság s méltá
nyosság szempontjából ? vagy kiván-e oly értelmet 
tulajdonittatni az ide vonatkozó szabályok 110-dik 
§-ának, hogy az ebben, mint hinni szeretem, csak 
példaként kiemelt s megemlített eseteken kivül, 
más, nevezetesen fagykár általi esetek kizáratva, 
a törvény átalános szavaiban kifejezett intentiói 
meghiusittassanak ?íf 

E l n ö k : Ezen interpellatio a pénzügymi
niszter úrral közöltetni fog. 

Mielőtt a napirendre s szavazásra átmen
nénk, bátor vagyok a t. képviselő urakhoz há
rom kérést intézni. {Halljuk!) 

Első kérésem: méltóztassanak azon képvi
selő urak, kik engedelemmel eltávoznak, midőn 
ismét visszaérkeznek, az elnöki irodában megje
lenni s visszaérkezésöket tudatni. (Helyeslés). Kö
telessége az elnöknek : a szabályok szerint e fe
lett őrködni, mert hibából megtörténhetnék, 
hogy a távozók sorába tartoznának azok is, kik 
már megjelentek. {Helyeslés.) 

Második kérésem. Pontosabban és rendeseb
ben lehetne a számadásokat vinni, ha a fizetések 
havonkint történnének. Méltóztsssanak tehát azon 
képviselő urak, kik april havi illetményeiket még 
nem vették fel, azokat e napokban kivenni, hogy 
ne legyen kénytelen a számvevő azokat május 
hóra szóló restantiákul kitenni. {Helyeslés.) 

Harmadik kére'sem ez. A kinyomtatott nap
lók és jegyzőkönyvek mindinkább felhalmozód
nak az irodában. Ha csakugyan azon érdekeltség 
mutatkozik azoknak gyors megjelenése iránt, 
mint több alkalommal nyilváníttatott, legyenek 
kegyesek elvinni, hogy azoknak összehalmozása 
elkerültessék. (Helyeslés.) 

Következik a gazdasági bizottság jelentése. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a gaz

dasági bizottság javaslatát a képviselőháznak teg
napi ülésében megszavazott elnöki és háznagyi 
tiszteletdijak május hóra eső részének folyóvá té
tele iránt.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház ? (Elfogad
juk!) Tehát elfogadtatik és az elnökség megbi-

zatik, hogy a pénzügyminisztérium utján ez ösz-
szeg folyóvátétele iránt intézkedjék. 

A bíráld bizottságoknak mai napra jelentése 
nincs ; azonban szükséges, hogy egy hiányzó 
tag megválasztassék; annál inkább, mivel ez a 
harmadik osztálybői hiányzik, a mely osztály
nak délután ülése lesz. Kérem tehát mind erre, 
mind pedig azon öt tagú bizottságra, melyet 
Nyáry Pál képviselő ur a képviselőházi könyv
tár felállítására és felszerelésére indítványozott, 
a szavazatjegyeket beadni. (Felkiáltások: Egyszer
re?) Gondolom, egyszerre lehet mind a kettőre 
a szavazati jegyeket beadni. (Helyeslés.) Ki fo
gom húzni a betűt, melyen a szavazás kezden
dő. (Kihúzza.) Kezdi az L betű. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : {olvassa a ne
veket s a képviselők beadják szavazataikat.) 

E l n ö k : Miután a harmadik osztálynak, 
mint már említeni szerencsém volt, délután tár
gyalása van, jegyző urak még ülés alatt össze 
fogják számítani a beadott szavazatokat, s az 
eredmény még az ülés végén ki fog hirdettetni. 
Jámbor Pál, Majláth István, Fodróczy Sándor 
és Bujanovics Sándor fogiák a szavazatokat ösz-
szeszámitani. 

Következik a napirenden levő tárgy : a vá-
laszfelirati javaslat feletti vita folytatása. 

A c z é l P é t e r : T. ház ! En csekély sza
vazatommal a részletes tárgyalás alapjául a bi
zottsági válaszfelirati javaslat elfogadásához já
rulok, s indokaimat bátor leszek röviden, s a 
nélkül, hogy a tisztelt ház türelmével visszaél-
j'ek, előadni. 

En, tisztelt ház, a jelen pillanatot nemze
tünk történelmében a legfontosabb s legjelentéke
nyebbek egyikének találom. Oly pillanatok egyike 
ez, melyben nemzetünk sorsa ismét magának a 
nemzetnek kezébe van letéve. Ismét, mondom, 
mert ily nagy horderejű perczeket a gondviselés 
nem egyszer ajándékozott már nemzetünknek, de 
a melyekről, fájdalom, a történész azt volt kény
telen följegyezni, hogy azokat nem ugy, s nem 
oly módon használtuk fel javunkra, mint azt 
kellett és lehetett volna. Aggódva gondolok a le
hetőségre, hogy a kedvező perczek, melyeket 
teljes önállással, mind a hatalmi nyomás, mind 
a lázas állapotoktól menten, a belreformok ke
resztülvitelére fordíthatnánk, s melyek bekövet
kezését legjobbjaink, még nem is oly régen, alig 
merték már reményleni, ismét egy félreértés, 
ismét egy balvégzet áldozataivá lehetnének; s mi 
ismét ugy járhatnánk velők, mint hajdan a ró
maiak a Sibylla könyveivel, melyeket annál drá
gábban kellé megfizetni , minél kevesebb ma
radt fen belőlök. Az én leghőbb óhajtásom te
hát az volna, hogy mi ez alkalommal erős aka
rattal bírjunk — s ha erősen akarjuk, képesek 
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•is leszünk reá — h o g y a belreformoknak e ked
vező perezek által kezünkbe juttatott böaég-sza-
ruját fenákig üríthessük javunkra, addig, mig a 
forgandó világtörténelmi koczka ismét netalán el
lenünk talál gördülni. 

Szokásos felkiáltás, kivált a kisebb, v a g y a 
szabadságnak még csak gyermekkorát élő népek 
parlamentjeiben: „Európa szemei függesztvék 
reánk!" 

Én e phrasissal nem esak azért nem aka
rok élni, mert mi, Istennek hála, ezer éves alkot
mánynyal bíró nép vagyunk; hanem azért sem, 
mert már Magyarország is, az egész nemzettes
tet magába ölelő közszellemmel s éber és fenkölt 
figyelmű közvéleménynyel bir, s meghatottan 
érezzük mindnyájan : mint lengi át és tölti be e 
közszellem szárnyesattogása törvényhozó termünk 
magaslatát. 

Valóban, Magyarország figyel reánk, s meg
várja tőiünk, hogy neki ne puszta chartákat, s 
meddő óvásokkal körülbástyázott közjogi törvé
nyeket, hanem elvégre gyakorlati eredményt, a 
eultura és civilisatiő valódi vívmányait, tényleges 
jólétet szerezzünk és vigyünk haza. (Helyeslés 
jobb felöl.) 

S azért lelkem mély meggyőződésével ta
lálkozik a bizottsági válaszfelirati javaslaton át
vonuló azon fő mozzanat, mely, a belreformokra 
fektetvén a fősúlyt, ez irányban kívánja ezúttal 
a nemzet által hőn óhajtott köz-jólét fontos kér
déseit megoldani. 

Nem szeretnék félreértetni. 
Állapotunkat én sem tartom olyannak, mely, 

mint mondani szeretjük, aspiratióink netovábbját 
képezhetné. 

De két okot találok a megnyugvásra. 
Első okom azon meggyőződésem, miszerint 

a nemzetek államjogi viszonyai — kivévén az 
abnormis eseteket •—- rendszerint a nemzetek er
kölcsi, szellemi és anyagi erőik összegének ki
fejezései. 

Győzhet ezek ellenében egyidőre a zsarnoki 
önkény és erőszak; adhat egy véletlen perez a 
nemzeteknek is ezen erőket messze túlszárnyaló 
hatalmat és túlsúlyt; de mindkét esetben meg 
lesz zavarva az egyensúly, mindkét eset forra
dalmi állapotot jelez, vagy arra előkészít; s mi
dőn sok küzdelem, szenvedés és áldozat után az 
egyensúly helyreáll, az megint csak ugy számit
hat zavartalan tartósságra, ha az tényleg a nem
zet erkölcsi és anyagi erejének megfelel. 

Isten őrizzen, hogy nemzetem szellemi s 
anyagi erőinek summáját kicsinyeljem; sőt törté
nelmünk logikájából én is azon magasztos és lé
lekemelő tanúságot mer í tem: miszerint nemze
tünk a jogtapodás vagy jógtagadás ellenében 
mindig ellenállhatlan, mindig győzhetlen lesz. 

I)e -a 67-iki államjogi kiegyezést ugy k$ll 
tekintenem, mint nemzetem jelzett ö.sszerejének 
és akaratának megfelelő állapotot. 

ügy kell tekintenem pedig, mert ifjú parla
menti rendszerünkre nézve károsnak,..,sőt veszé
lyesnek tartom azon felfogást és föltevést: mint
ha államjogi állapotainknak javítása nem a mi 
elhatározásunktól, hanem más, a mi törvényhozá
sunk, és az abból kifolyó kormányunk körén kí
vül vagy épen felül álló idegen tónyerőktől függ
ne. E felfogás vagy feltevés önálló törvényhozási 
joggal bíró parlamentünket egyenesen a Postu-
laten-Landtagok, vagy a régi gravaminalis diae
ták színvonalára sülyesztené alá. 

A trónbeszédben maga ő felsége hí fel ben
nünket, hogy czélszerű belreformok által fejtsük 
ki azon erkölcsi, szellemi és anyagi erőket, me
lyeknek elmaradhatlan, mert természetes, kifolyása 
lesz a lehető legjobb közjogi állapot. 

Hiszen nekünk Angliáéval majdnem egykorú 
szabadsági és alkotmányi chartánk volt: és aked-
vezőtlen világtörténelmi conjuncturák még sem 
engedték meg soha, hogy azt mi is ugy érvénye
síthettük volna, mint a szerencsésebb angolok. 
De valamint Angliának mai, mintaképül szolgáló 
parlamentalis alkotmánya nem charták és inar-
ticulátiók eredménye, hanem a nemzeterő össze
gének kifolyása és természetes érvényesülése: ugy 
tiszta meggyőződésem, miszerint a mely mérv
ben fog szellemi s anyagi súlyunk gyarapodni, 
azon mórtékben fognak eltűnni azon hiányok és 
akadályok, melyek még ma nem engedik meg. 
hogy közjogi állapotunk is oly teljes és tökéletes 
legyen, minél kedvezőbbet kívánni ne lehessen. 

Második okom, mely engem megnyugtat : a 
paritás és dualismusnak nemcsak törvény, hanem 
nemzetközi szerződés által biztosított két elve. 

Mindaddig, mig a 48-iki törvények által is 
elismert, sőt jogilag ós törvényhozásilag legelő
ször csak is a 48-iki törvények által elismert 
közös viszonyok elintézésére a delegatiok és kö-
zösminiszteriumok intézményénél czélszerűbbet ta
lálnunk nem sikerül, vagy ezen intézmények fö
lösleges voltáról bennünket meg nem győznek: 
mindaddig a dualismus és paritás biztosított két 
elvében garantiát látok állami önállásunk meg
óvására, és esak politikai eszélyünktőí ós haza
fiúi éberségünktől függ, hogy a paritásnak vé
delme alatt, ama intézmények által állami attri
bútumainkban nemcsak semmi csorbát üttetni 
ne engedjünk, hanem hogy magukon azon hiá
nyokon is tetemesen javítsunk, melyek Tisza 
Kálmán és Simonyi Ernő tisztelt képviselőtársaim 
által ben}rujtott válaszfelirataikban, mint ilyenek 
felemlittetnek. 

En tehát, az előadott okoknál fogva, a rész
letes tárgyalás alapjául a bizottság válaszfelirati 
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javaslatát fogadom el, mely mind saját meggyő
ződésemmel, ínind pedig a politikái eszélylyel 
legjobban összefér. Nemzetünknek sok jeles és 
nagy tulajdonát csodálta eddig is a nlág, de 
politikai eszélyünket csak most kezdte felismerni 
és méltányolni. S mig azelőtt az európai köz
vélemény rendesen azon kicsinylő Ítélettel tért 
fejünk felett a napirendre : „hogy nem vagyunk 
politikusok", „hogy államférfiaink nincsenek", a 
67-iki egyezkedés óta e reánk nézve piritó és 
káros balitéletből rögtőn kiábrándulva, politikai 
eszélyünket magasztalja, s e czimnél fogva ad 
helyet, és pedig tényleges helyet, a tényező nem
zetek sorában. (Ugy van! jobb felől). 

Tisztelt ház ! A történelem eddig azon fé
nyes tanúbizonyságot adta rólunk, hogy jármot 
nem tűrő (jugi impatiens) nemzet vagyunk, az 
én lelkem hő fohásza pedig az, miszerint ezután 
és egykor azt is teljes joggal hozzátehesse: de 
(libertatis capax) a szabadságra mindig képesek 
voltunk. (Helyeslés jobb felől). 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! En nem le
hetek egy véleményben az előttem szóló t. kép
viselő úrral arra nézve, hogy a válaszfelirat mi-
képen legyen szerkesztendő: mert magának a ki
rályi trónbeszédnek is két része van: az egyik a 
múltra, a másik a jövőre vonatkozik; az egyik 
államjogi kérdéseinket a múlt országgyűlés által 
biztos alapon, az országra nézve kedvezően meg
oldottaknak jelenti ki, a másik jelzi a reformo
ka/t, melyek ez alapon jövőre nézve az ország 
érdekében létesítendők. A képviselőház a vá
laszfeliratban a trónbeszédre válaszol; érintetle
nül tehát a trónbeszéd egy részét sem hagyhatja: 
mindegyikre nézve nyilatkoznia kell. Igen ter
mészetes, hogy ezen válaszra nézve minden kép
viselő saját szempontjából nyilatkozik, és ha né
zetei a trónbeszédben foglaltakkal nem egyezők, 
azokat az ügy érdekében, és azért is, hogy hall
gatása megnyugvásnak, beleegyezésnek ne vétes
sék, nyilvánítania kell. 

Eészemről az államjogi kérdéseknek azon 
megoldását, mely a múlt országgyűlés alatt lé
tesült, sem az országra nézve kedvező biztos alap
nak, sem véglegesnek nem tartom, mert az or
szágtól az államiságnak oly életfeltételeit vonta 
el, mebyek nélkül állam mint állam nem létez
hetik, melyeknek birtoka nélkül meglevő jogai 
biztosítva nincsenek, államéletéaek teljes kifejtése 
nem lehetséges: ily megoldás pedig a nemzetre 
nézve megnyugtató és így végleges nem lehet. 
Nem lehet azonban, ha beszédemet végtelenné 
nyújtani nem akarom, feladatom: az államjogi 
kérdések megoldásának, a múlt országgyűlés 
által elfogadott közjogi alapnak mindazon hiá
nyait tüzetesen tárgyalni, a melyek által Lazánk 
állami önállása megcsonkíttatott. Ezeknek na-
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gyobb részére nézve hivatkozom azokra, a mik 
e tekintetben t, barátom Tisza Kálmán által be
terjesztett felirati javaslatbán, nézeteimmel is 
megegyezőkig, foglaltatnak,5 és még az?' annyira 
fontos pénzügyi tekintetben is csak azt említem 
fel, miszerint azt, hogy pénzügyi tekintetben ál
lamjogi, kérdéseinknek megoldása hazánkra nézve 
mennyire nem kedvező, eléggé bizonyítja azon 
kétségtelen tény, miszerint mindamellett, hogy 
adónk súlya öregbedett, mindamellett, hogy leg
szükségesebb állami beruházásaink fedezetlenül 
maradtak, állami háztartásunkban az államkölt
ségvetés szerint ezen évben, az államjogi kérdé
sek megoldásának második évében, már is 12 
millió frtnyi, a valóság szerint pedig hihetőleg 
nagyobb deficitünk lesz és így szemlátomást ro
hanva megyünk elébe azon nagy veszélyeknek, 
melyek mindazon államot szükségkép érik, mely 
pénzereje kimerülvén, pénzügyi kötelezettségeinek 
eleget tenni nem képes. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Részemről különösen azon helyzetet óhajtom 
ez alkalommal szemügyre venni, melyben hazánk, 
az elfogadott közjogi alap folytán, külügyi tekin
tetben, más államok irányában létező nemzetközi 
viszonyaira nézve jelenleg áll. 

Én e helyzetnek felismerését felette fontos
nak tartom, mert utóvégre is államjogi kérdé
seink megoldására döntő befolyással azon máso
dik kérdés bir, hogy ő felsége többi országaival 
kapcsolatban hazánk önálló állam-e? és ha nem 
akarjuk ámítani magunkat, nem titkolhatjuk ma
gunk előtt, hogy nem elég hinni magunknak, 
hogy önállók vagyunk, hanem szükséges, hogy 
önálíásunk ismert, elismert legyen minden ille
tők által is. (Helyeslés a bal oldalon.) 

A nemzeteknek külügyeik vezérletére való 
befolyását az ezen ügyeket kezelő minisztereknek 
felelőssége mellett az országgyűlésnek két joga 
biztosítja leginkább: a hadügyi költségek megál
lapításának, és a hadsereg kiegészítésének, azaz 
a hadsereg létszáma és mozgósítása időnkinti el
határozásának joga, mely utóbbi jogot mi rend
szerint ujonczmegajánlási jognak szoktunk nevezni. 

Felesleges mondanom, hogy országgyűlésünk 
ezen jogokkal már most nem bir, és így közvet
len befolyása a külügyek vezetésére nincs, A 
nemzet képviselőinek joga pedig megszabni a had
ügyi költségeket, időnkint meghatározni a had
sereg létszámát, befolyni a mozgósítás iránti in
tézkedésekre; az, a mi leginkább kötve tartja a 
diplomatiának az állami ügyek bebonyolitására 
gyakran hajlandó kezeit; ezen jog az ország ér
dekében indokolatlan hadjáratok megelőzése által 
megvédheti a hazát: a tetszés szerint mozgósít
ható hadseregekkel mindig megkezdhető háborúk
nak, ha egyszer megiudíttattak, eltávolithatlan 
veszélyei és áldozatai ellen; 
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Ezen jog birtoklása nélkül nincs biztosítva 
a nemzet, hogy érdekei félreismerésével folyta
tandó háborúk által nem sodortathatik lételét, 
fenállását megrázkódtató hadi esélyek örvényébe, 
és ha ez megtörténik, akkor a magyar korona 
országai országgyűlésének nem marad egyéb 
fen, mint az ő felsége által tetszés szerint mozgó
sítható hadsereg számára a delegatiók által meg
ajánlandó hadügyi költségeknek, a háború költ
ségeinek miképen leendő fedezése iránti intézke
désnek dicsősége. 

Az országgyűléstől elvont, általam előbb 
emiitett jogok helyébe a lefolyt országgyűlés, az 
1867. 12. t. ez. 8. szakaszát állitá. Elismerem, 
hogy nagy fontosságú ezen szakasz rendelete; 
mert ezen törvény szerint ugy kezelésükre, mint 
a költségekre nézve, közös ügyeknek csak azon 
külügyek jelentettek ki, melyek ő felsége összes 
országait együtt illetik: ezen törvény rendelete 
szerint a monarchiának diplomatiai és kereske
delmi képviseltetése a külföld irányában és a 
nemzetközi szerződések tekintetében felmerülhető 
intézkedések a közös külügyminiszter által, mind
két íel mirnszteriumával egyetértésben, azoknak 
beleegyezése mellett kezelendők , a nemzetközi 
szerződéseket pedig mindegyik minisztérium saját 
törvényhozásával közölni tartozik. 

A törvénynek ezen rendelete által fen van 
tartva a magyar minisztériumnak azon joga, 
hogy a külügyek az ő befolyásával, egyetérté
sével és beleegyezésével kezeltessenek; fen van 
tartva a magyar országgyűlésnek azon jog, hogy 
a nemzetközi szerződések az ő tudtával és érte
sítésével köttessenek. Innen kettő következik: 
először, hogy a magyar minisztériumnak szoros 
kötelessége is élni ezen törvényadta jogával ; 
másodszor, hogy a magyar minisztérium az iránt, 
hogy ezen kötelességet miként teljesiti, az or
szággyűlés irányában felelősséggel tartozik, kér
désre vétethetik, feleletre vonathatik. (Helyeslés.) 

Egyátalában nem is szándékom mindaddig, 
mig ezen törvény létezik, a minisztériumot ezen 
felelősség terhe alól feloldani: de igen helyesen 
jegyezte meg már jelen tanácskozásaink kezdetén 
Tisza Kálmán t. barátom, hogy sem az ország
nak , sem a minisztériumnak ezen törvényadta 
jogai biztosítva nincsenek. Mert mi fog történni 
akkor, ha a magyar minisztérium teljesiti köte
lességét ugy, mint az ország érdeke kívánja, ha 
a törvény végrehajtásában, az 1848. 3. t. ez. 
szavaival élve megteszi mindazt, mit a rendel
kezésére törvény által bízott végrehajtási eszkö
zökkel megtehet, és a közös miniszter mind a 
mellett a magyar minisztérium akarata ellenéré 
is azt teszi, a mit jónak vél? Ez esetben a ma
gyar kormány felelősségre nem vonható. Fele
lősségre lenne vonandó a közös külügyminiszter, 

de ennek felelőssége már nem tartozik a magyar 
országgyűlés fóruma elé, és a mint ismételve 
volt már felemlítve, s azért én bővebben magya
rázni nem akarom, ezen felelősség legnagyobb 
részben és legtöbb esetben csak képzeleti és nem 
érvényesíthető, mert a közös minisztérium fele
letre vonatásába azon delegatio, melynek érde
keivel annak eljárása megegyező, nem fog meg
egyezni. De különben is igen gyarló vigasztalás, 
hogy felelősségre vonathatik a minisztérium ak
kor, ha a külügyek szerencsétlen kezelése folytán 
a veszély, a háború, a romlás és kár az országra 
már bekövetkezett. Sikeres óvszer e részben a 
veszélynek az ország érdekeiben indokolatlan 
háborúknak megelőzésében áll, és ez óvszert csak 
a hadügyi költségek megszavazásának s a had
sereg kiegészítése iránti rendelkezésnek a ma
gyar országgyűléstől már elvont jogai nyújthat
nák. (Helyeslés hal felől.) 

Tovább megyek azonban. A magyar korona 
országai egyrészről, másrészről ő felsége többi 
országai két önálló, független, egymással csupán 
kölcsönös, vagy a mint a törvény már most 
szól, közös védelmi kötelezettségben álló államot 
képeznek. Nem hiszem , hogy ezen államjogi 
elvet azok közöl is kétségbe vonja valaki, kik 
a létező közjogi alapot indítványozták és életbe 
léptették. Kérdés tehát az, hogy az e részben 
alkotott törvények által ezen államjogi elv mi-
képen érvényesíttetik ? 

Ha az államjogi kérdéseink megoldása iránt 
hozott törvényeknek alkotása után még létezik 
az osztrák császári birodalom oly értelemben, 
hogy annak a lajtáninneni és lajtántuli országok 
egyaránt részeit képezik: akkor Magyarország 
nem önálló , független ország: mert felette az 
osztrák birodalom áll, akkor Magyarországnak 
alkotmánya sincsen az 1848. ós 1790. esztendei 
törvények értelmében visszaállítva, akkor állam
jogi kérdéseink megoldása nem biztosítása az 
ország törvényes önállásának és függetlenségé
nek , hanem innentul már törvényesített beol
vasztása Magyarországnak az osztrák biroda
lomba. (Elénk helyeslés balról, zajos ellenzés 
jobbról.) 

Ha ellenben — mint a túlsó oldalról több 
képviselő ur által is állíttatott — államjogi kér
déseink létesült megoldásának, a múlt ország
gyűlés alatt elfogadott közjogi alapnak valóságos 
értelme az, hogy ezáltal hazánk önállása és füg
getlensége , ug}^ a mint törvényeink kívánják, 
azon kapcsolatban és sértetlenül fentartatik, mely
ben hazánk ő felségének többi országaihoz áll: 
akkor e viszonynak, azon viszonynak, hogy ő 
felsége két önálló állam felett uralkodik, hogy 
ezeknek mindegyikében külön gyakorolja felségi 
jogait, hogy ezek mindegyikének nevében ós ré-
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széről érintkezik a világ hatalmasságaival, kife
jeztetni és érvényesíttetni kell az államélet min
den mozzanatában, ugy a nemzetközi szerződé
sekben, mint nem csak saját kormányunknak, 
hanem ő felsége többi országai minisztériumának 
s tőrvényhozásának minden ide vágó nyilatko
zatában, rendeletében és fellépésében. 

Miként van tehát, hogy mind a mellett, 
hogy az 1867. 12. t. ez. megalkottatott, az 
osztrák birodalmi eszme azon értelemben, hogy 
az Magyarországra is kiterjed, folyvást fentar-
tatik? Miképen történhetett meg, hogy midőn 
Magyarország országgyűlése az 1867. évi dec. 
27. kelt, s dec. 28-án már e helyen kihirdetett 
legfelső királyi leiratban arról értesíttetett, hogy 
a törvények értelmében a közös, mondom a közös 
minisztérium kineveztetett, és ez értesítés folytán 
a múlt évi delegatiót még az nap, dec. 28-án, 
meg is választotta: akkor, négy nappal előbb, 
dec. 24-én kelt, de a bécsi hivatalos lapban is 
csak dec. 27-én kihirdetett, a magyar hírlapok
ban pedig még később, dec. 29-én, 31-én közzé 
tett legfelső kéziratban a közös minisztérium 
egyenesen és határozottan birodalmi minisztéri
umnak neveztetett ki? 

Miképen történhetett, hogy a közös miniszté
rium e czimének használata, és igy gyakorlat 
általi elismertetése a deíegatiókban komolyan 
megkísértetett? 

Miképen van az, hogy a közös pénz- és had
ügyminiszterek kiadott rendelvényeikben folyvást 
e czimmel élnek jelenleg is? Miért tartatik fen, 
mit jelent a külügy miniszteri birodalmi kanczel-
lári czim? 

Mi indoka van annak, hogy az 1867. 12. 
t, ez. 8-ik §. világos rendeletének ellenére a nem
zetközi szerződések, a vám és kereskedelmi szer
ződésben külön emiitett kereskedelmieket kivéve, 
az országgyűléssel a minisztérium által nem kö
zöltetnek, mind a mellett, hogy azon törvény 
megalkotása óta több ily nemzetközi egyezmény 
köttetett ? 

Mit jelent az, hogy azon legfelső kéziratban 
is, mely a czim-kérdésre nézve múlt évi novemb. 
14-én adatott ki, az ő felsége uralkodása alatt 
állő minden ország összegének megnevezésére 
ezen czim „Osztrák-magyar monarchia," és ez : 
„Osztrák-magyar birodalom," felváltva rendelte
tik használtatni? a mi jelentheti azt, hogy biro
dalom aequule monarchia, de jelenheti azt is, 
hogy monarchia aequule birodalom; jelentheti 
azt, hogy Magyarország és Ausztria egy fejede
lem, egv monarcha alatt álnak; de jelentheti azt 
is, hogy Magyarország és Ausztria egy birodal
mat képeznek. 

És a czim kérdésnek ily módon lett meg
állapítása után, midőn még nincs ugy mint kel

lene a világ előtt határozottan constatálva a jogi
lag valóban létező azon törvényes viszony, hogy 
a birodalmi tanácsban képviselt országok képezik 
az osztrák császári birodalmat, melynek kivüle 
és mellette a magyar korona birodalma ál l : mi
képen értendő, és miképen fog a világ által ér-
telmeztetni azon arany pénzek körirata, melyek 
veretése iránt legközelebb törvényjavaslat ter
jesztetett a birodalmi tanács elé, melyek e tör
vényjavaslat szentesítése után sok millió darab
ban fognak a világban szét özönleni, s melyek 
a képlapon e köriratott „Franciscus Josephus I. 
imperátor et rex," a hátlapjaikon pedig e kör
iratot „Impérium Austriacum" viselendvén, az 
osztrák birodalomnak e szó eddigi divatos ér
telmében valő további fönállását ugyanannyi 
tanú és bizonyítékként világszerte hirdetendik. 

G o r o v e I s t v á n k ö z g a z d a s á g i m i 
n i s z t e r : Lesz magyar arany i s ! 

G h y c z y K á l m á n : Tisztelettel hallgatok 
azon császári trónbeszéd felől, melyet ő felsége 
legközelebb Bécsben tartani méltóztatott; nem 
hagyhatom azonban megjegyzés nélkül, hogy az 
is hangsúlyozza az öszbirodalmi eszmét, s nem 
ad kifejezést Magyarország állami önállásának, 
sőt inkább ellenkező értelemben magyarázható, 
főleg ha tekintetbe vétetik, hogy azon testület 
előtt tartatott, melynek egyik házában csak nem 
rég nyiltan kimondatott, hogy az osztrák csá
szári czim Magyarországra is kiterjed, és mon
datott az is, — a mit mi egyébiránt alázatosan 
megköszönünk — hogy az osztrák császári czim-
hez Magyarország is jogot tart. (Derültség.) 

Meglehet, csalódom, t. ház, de ugyanazon 
Janusfőhőz hasonló politika ez, mely az osztrák 
császári czimnek 1804-dik esztendőben történt 
felvétele után az osztrák kormány által azon 
czélból követtetett, hogy az osztrák császárság 
collectiv nevezete alá Magyarország is befog
laltatván, elfeledtessék a világ által és ekképen 
elfeledve hallgatagon kitöröltessék az európai ál
lamok sorából. 

Akkor is Magyarországgal és a magyar 
nemzettel szemben Magyarország önálló függet
len országnak elismertetett. Tartózkodás nélkül 
elfogadtattak, megujittattak, esküvel is erősittetek 
az 1790-diki és más ehhez hasonló törvény czik-
kekj a közös fejedélem csupán mint magyar ki
rály, csupán Magyarország törvényeinek szem
pontjából érintkezett az országgyűléssel! 

Ezzel azonban ellenkezőleg az európai állam
élet nemzetközi viszonyaiba ugy vezettetett be a 
monarchia, mint egy birodalom, melynek Ma
gyarország is egyik alárendelt részét képezi, 
így nyilatkoztak Magyarország határán kivül az 
osztrák kormány minden közegei minden közle
ményeikben , rendeleteikben, fellépéseikben, ez 
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hirdettetett szándékosan a kormány parancsára 
készült tankönyvekben, fogadott bérenczek által 
szerkesztett hírlapokban, röpiratokban, tudományos 
munkákban, és ez utón végre el is éretett: hogy 
Magyarország önállő állami élete csakugyan el
feledtetett a világ népei által mindaddig, mig az 
1848-ki év bekövetkezésével a magyar nemzet 
ősi jogát fenhangon vissza nem követelte, és újra 
nem vivta ki. 

Ha kérdem magamtól, hogy mi az oka 
annak, hogy most is, az 1867-dik évi 12-dik 
törvényczikk megalkotása után, Magyarország ál
lami önállása iránt azon bizonytalanság, azon 
kétértelműség létezhetik, mely valóban létezik? 
ennek okát főkép abban találom, hogy a magyar 
országgyűlés, a történt megállapodások által a 
külügyekre való közvetlen befolyásbői kizáratván, 
befolyása a külügyek vezérletére nézve majdnem 
a fagypontra szállíttatott: de találom ennek okát 
másrészről azon részletek teljes kifejtésének el
mulasztásában , melyek az államjogi kérdések 
megoldásának lényegéhez tartoznak, és az e rész
ben alkotott törvényeknek, jelesül az 1867-dik 
12-dik törvényczikknek e tekintetben hiányos 
szerkezetében is. 

Nincs ugyanis e törvényekben körülírva ha
tározotton, mint kellene, azon viszony, melyben 
egyrészről a magyar korona országai, másrész
ről ő felségének többi országai az osztrák csá
szárság, a külföld irányában állanak, nincs oly 
határozottan, a mint kellene, kimondva, hogy: 
két önálló, független állam, melyek a külföld 
irányában kölcsönös vagy most már közös vé
delmi kötelezettségben állanak. Az e törvényben 
gyakran használt két fél, két rész, határozatlan 
értelmű kifejezések és az ismételve ugyan, de 
egészen más és nem osztrák császári birodalom 
értelemben használt „birodalom" szó lehetetlen, 
hogy félreértésekre okot ne szolgáltassanak. 

Nincs e törvényekben határozottan körül-
irva és egymástól megkülönböztetve, a közös fe
jedelmet kölön államai után külön megillető czim, 
nincsenek érvényre emelve ezen államoknak tör
vényes külön jelvényei, s nincs meghatározva 
ezen két állam külképviseltetésének módozata, 
a követeknek és konzuloknak czimeire, jelvé
nyeire, meghatalmazási leveleire, ügykezelésére 
nézve, me'g azon államügyekre nézve sem, me
lyek mint ő felsége összes országait együtt ille
tők, valóban közöseknek vannak a törvény által 
kijelölve; de még kevésbbé van megállapítva az, 
hogy miképen kezeltessenek a magyar korona 
országainak azon külön külügyei, melyek a ma
gyar korona országait magokat illetvén, a létező 
törvény rendelete szerint is a közösek sorából 
kitörölve vannak és a közös külügyminiszter ke
zelése alá semmi esetre nem tartozhatnak. 

Ezek lehetnek oly államügyek, melyeknek 
kezelésére, a lehető esetek sokfélesége szerint, á 
magyar korona országainak külön képviseltetése 
szükséges, mindenesetre ezen államügyek sorába 
tartoznak azon nemzetközi szerződések, melyek a 
magyar korona országai területének JÍÖZ- vagy ma
gánjogának megváltoztatását tárgyazzák, vagy a 
magyar korona országaira vagy azoknak egyes 
polgáraira uj, eddig nem létezett terheket hárit-
nak, s eképen a magyar törvényhozás körébe vág
ván, a magyar korona területén a magyar törvény
hozás jóváhagyása nélkül nem foganatosíthatók. 

Nem mondom t. ház, hogy a bajon, mely 
ellen panaszkodom , ne könnyített volna azon 
legfelső kézirat , mely a czim kérdésében a 
múlt évben adatott k i ; elismerem: előrelépés, 
haladás az azon irányban, mely ugy Magyaror
szág, mint ő felsége többi országainak érdeké
ben követendő; de nem foglalja ezen legfelső 
kézirat magában mindazt, mit az országnak e 
tekintetben követelnie joga van, és azért véglege
sen kielégítőnek nem tekintethetik: mert legin
kább csak a nemzetközi szerződési okmányok 
irályi szerkezetére vonatkozik és érintetlenül 
hagyja a külképviseltetésnek többi kellékeit, a 
követek és konzulok czimeit, jelvényeit, megha
talmazó leveleik szerkezetét, ügykezelésük mód
ját, érintetlenül hagyja ő felsége legnagyobb 
czimét, mely, mint ibyen, talán épen a legfonto
sabb alkalmaknál szokott használtatni; és a mi 
fő, az általa megállapított megnevez e'sék egyiké
ben, mint már előbb is emlitém, nyilván való 
kétértelműséget tartalmaz. 

Ezek, miket emiitettem, t. ház, nem lényeg
telen formaságok csupán, melyeknek jelentőségök 
nincs; a külügyi érintkezésekben a forma egy
szersmind lényeg is; és azon államnak, a mely 
önálló akar lenni, önállásának kifejezésére, érvé
nyesítésére szükségkép használnia kell azon for
maságokat, a melyek e végre az európai nem
zetközi jog által szentesítve vannak, a melyek 
használatának elmulasztása azt jelenti, hogy az il
lető állam önálló lenni nem akar; és igy önál
lónak el nem ismertethetik; ez pedig a nemzet
közi jog fogalmai szerint az önállás nem létezé
sével ugyanazonos. 

Azon hiányoknak, melyek által a létező köz
jogi alapnak megállapításával hazánk állami ön-
állása megcsonkittatott, módosittatniok, javittat-
niok, pótoltatniok kell, nézetem szerint legelőször 
is hazánk saját érdekében; mert habár igaz is 
az, mi a bizottság által beterjesztett felirati ja
vaslatban, és egy más ház feliratában mondatik, 
hogy az államjogi kérdéseknek megoldása veti 
meg a belrendezésnek biztos alapját, és hogy 
ott, hol az államjogi kérdések megoldásánál szi
lárdság, állandóság hiányzik, kérdésessé válik a 
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belreformok kivihetőségének lehetősége i s . , De 
más részről bizonyos, t. ház, az is, hogy az állam
jogi kérdések megoldásának biztossága és szi
lárdsága nem attól függ. hogy azt esetleg ala
kult és időnkint változható országgyűlési több
ségek olyannak nyilatkoztassák, hanem függ saját 
belső lényegétől, feltételeinek minden irányban 
jogos, igazságos, megnyugtatd voltától. E nélkül 
az államjogi kérdéseknek megoldása biztos és 
szilárd önmagában nem lehet, és igy a belren-
dezésnek is, bármily szükséges legyen az, biztos 
és szilárd alapjául nem szolgálhat. 

De nemcsak hazánk saját érdekében, ő fel
sége minden országának érdekében is szükséges 
a múlt országgyűlés által elfogadott közjogi alap
nak módosítása: mert hazánk önállásának, ál
lami függetlenségének, nyílt, őszinte, utógondo
lat nélküli elismerése és érvényesítése életkérdés 
Magyarországra nézve, és igy életkérdés ő fel
ségének minden országára nézve is. (Ugy van!) 

Semmi sincs távolabb a mag-var nemzettől, 
mint hogy el akarjon szakadni a felséges ural
kodó háztól, a melyet őseitől öröklött tisztelettel 
és hődolattaí környez. Nem akar a magyar nem
zet elszakadni ő felsége többi országaitői sem, 
melyekhez az anyagi téren is számtalan, mindenik 
félnek előnyére váló kötelék csatol bennün
ket, a melyeknek kölcsönös önállás és független
ség alapján szilárdítását, fejlesztését közös érde
künk követeli. 

Teljes meggyőződésem, hogy Magyarország 
az egy közös fejedelem uralkodása alatt ő fel
sége többi országaival kölcsönös védelmi kötele
zettségben állva, biztosan folytathatja önállő ál
lami életét, melyet, bár mit mondott legyen is 
egy más törvényhozó testület elnöke, a magyar 
korona országai magukra hagyatva, ugy legalább 
szintén képesek lesznek mindig megvédeni (He
lyeslés), mint ő felsége többi országai magukra 
hagyatva, saját önállásukat képesek lennének fen-
tartani. (Atalános élénk helyeslés.) 

De állami létéről, függetlenségéről, önálló
ságáról Magyarország, ezt ezer éves története bi-
zonyitja, nem fog lemondani soha, sem anyagi 
előnyökért, sem a felséges uralkodó ház fényeért, 
dicsőségéért, sem a világ eseményeire állítólag 
gyakorolható túlnyomó befolyás alaptalan ábránd
jaiért, (Elénk helyeslés bal felől) legkevésbbé 
pedig az osztrák birodalom eszméjéért, melynek 
oly értelemben elismerésével, hogy ez reá is ki
terjed, Magyarország egyenesen öngyilkosságot 
követne el. (Helyeslés. Felkiáltások : Még többet !) 

Igaz , elődeink kevésbbó voltak jártasak a 
diplomatiai eljárások formaságaiban : megbűn
hődtek érette ők, bűnhődünk mi is. 

Jelen voltam magam is mint hallgató az 
1825-ik esztendei országgyűlésen, midőn Sza-
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bolesmegye akkori követének azon aggodalmára 
nézve, hogy az osztrák császári czimnek felvé
tele Magyarország állami önállásának hátrányára 
lehet, az akkori rendek és főrendek azzal nyugtat
ták meg magokat: hogy hiszen ott van a törvény
könyvben az 1791. X. tcz., mely biztositja Ma
gyarország önállását eléggé. Azóta azonban hosz-
szu szenvedések iskolájában a magyar nemzet 
nagykorúvá lett, ismeri bajainak forrásait. Több-
féleképen magyarázható szavak, a diplomaták szó
játékai által nem fogja magát megnyugtatni en
gedni, nem fogja magától elvonatni őseinek szer
zeményét, melyért már annyi becses vér ontatott. 
Csak a magyar korona országai egyeteme, ön
álló állami létének nyilt elismerése, érvényesítése 
az, a mi megnyugtathatja a magyar nemzetet. 

Ez, higyék el önök, higyék el ő felsége többi 
országainak népei, megszüntetend sok meghalad-
hatatlannak látszó nehézséget, melyekkel most 
épen azért, mert állami öuállásunkat óvni vagyunk 
kénytelenek folyvást nyilt és titkos megtámadá
sok ellen, ő felsége többi országaival való érintke
zéseinkben minden lépten nyomon találkozunk. 
És miután tagadni nem lehet, hogy nagyok a 
terhek, súlyosak az áldozatok, melyek a múlt 
országgyűlés alatt létesült közjogi alap folytán 
nehezednek ránk: ha van ár, melyért az ország 
kibékülhet ez áldozatokkal, a melyért önfeláldo
zással viselheti e terheket, ez ár — teljes meg
győződésem szerint —• csak az ország állami ön
állóságának őszinte nyilt elismerése, érvényesítése, 
biztosítása lehet: (Helyeslés balról) ez az egyedüli 
szilárd, állandó, biztos alapja államjogi kérdéseink 
megoldásának ; a kiegyezés szivélyes és igazán va
lósággá csak ez alapra fektetve lehet. (Helyeslés.) 

Mindamellett azonban, t. ház, hogy ez igy 
van , egyátalában nem hízelkedem magamnak 
azzal , hogy a közjogi alapnak azon módosí
tásai , melyek az ország erdekében kívánatosak, 
most . a képviselőház azon hangulata mellett, 
mely tapasztalható, kivihetők legyenek. (Helyes
lés.) De azért nem esem egyátalában kétségbe 
a jövő felett: (Felkiáltások jobb felől: Mi sem!) 
mert meg vagyok győződve — és az e teremben 
jelenleg folytatott vitatkozások jogosultságának ab
ban látom egyik főindokát — meg vagyok győ
ződve, hogy megtörténik ez közelebb vagy távo
labb jövőben okvetlenül, megtörténend a nélkül, 
hogy e miatt, a mint említtetett, akár az ország 
lételét, jólétét, sőt magát azon alapot is, amely
ről a további haladás eszközlendő, a vak eset 
koczkájának kitenni, vagy épen, mint e termen 
kívül annyiszor említtetett, a forradalom mindig 
két élű, mindig válságos fegyveréhez kellene 
nyúlni. Meg fog ez történni az elfogadott köz
jogi alap föltételei módosításának törvényszerű bé
kés utján is, miként más nemzeteknek közjogi és 
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alkotmányos viszonyai az állami és társadalmi 
élet régi alapjait ujakkal felcserélő forradalmak 
szenvedélyeinek csilíapodtával nem egy tollvonás
sal, hanem a nemzetek ismételve megújuló tö
rekvései folytán, gyakran nehéz és tartós küz
delmek után, rendeztettek és állapíttattak végle
gesen meg. E tényre hivatkozva, a történelem 
könyvével kezemben, utasitom vissza azok meg
támadásait, kik a jelenleg itt folytatott vitákat 
meddőknek nevezik. (Helyeslés a bal oldalon.) 
Az itt kimodott eszmék ugyanannyi magvak, 
melyek, ha valóban csiraképesek, az ország
ban szétterjedve, meg fognak fogamzani a nemzet 
szivében és megtermendik annak idejében áldást
hozó gyümölcsüket. (Felkiáltások jobbról: De 
nem azok! Hosszan tartó zajos helyeslés és éljen
zés a bal oldalon.) Reményemre ne'zve, melyet a 
jövőre nézve kifejeztem, biztosítékot találok egy 
részben a nemzetnek törve'nyei iránti valóban al
kotmányos tiszteletében, melynek a múltban sza
badságának, s bátran el merem mondani, lételé
nek is fentartását nagy részben köszöni, melyet a 
törvény iránt mindaddig, míg az törvény lesz, 
jövőben is len fog tartam. Biztosítékot találok a 
nemzet akaratának történelmileg bebizonyult szi
lárdságában, állandóságában ; és abban is, hogy 
a békók, melyek állami alkotmányos jogaink csor
bításával kezeinket lebilincselve tartják némely 
részben kevésbé, más részben súlyosabban, de 
mindenesetre súlyosan nehezednek ő felsége többi 
országainak alkotmányos népeire is (Helyeslés a 
bal oldalon). Nem tartom tehát lehetetlennek, hogy 
ezen kötelékek tágítására, az azokból rajok is 
háramolható károk és veszélyek eltávolítására 
ők is velünk egyetértve közös érdekből közre-
működendnek. 

E reményben teljes kézséggel lépek én is a 
reform ösvényére, melyre a királyi trőnbeszéd 
is felhívott bennünket, hogy szellemi és anyagi, 
közigazgatási és társadalmi állapotaink minden 
irányban fejlesztetvén és tökéletesittetvén, a nem
zet ereje és tehetsége képessé tétessék azon igé
nyeknek érvényesítésére, azon terhek elviselésére, 
melyekkel az önálló" állami élet együtt jár. 

Ezen reformok egyes tárgyaira nézve nem 
óhajtok mindazonáltal ez alkalommal részletesen 
nyilatkozni: mert habár igen helyesnek, idősze
rűnek tartom részemről is az eszmecserét, mely 
oly nagy fontosságú tárgyak felett itt az ország 
szine előtt jelenleg folytattatik; egyéni nézetem 
azonban az, hogy azon átalános megjegyzések, 
melyek ezen reformkérdésekre és tárgyakra nézve 
a trónbeszédben foglaltatnak, jelezhetnek hala
dást is, de nem zárják ki a visszalépést és reac-
tiót sem. (Igaz! bal felől.) 

Melyikre fog a kormány e kettő közöl lépni, 
azt a beterjesztendő törvényjavaslatok világosi-

tandják fel, és én nem akarok most még itélní 
arról, mihez tüzetesen csak akkor fogok szól
hatni : ha nem csupán conjecturákat meríthe
tünk különféleképen magyarázható átalános mon
datokból ; hanem a beterjesztendő törvényjavas
latokban megtestesült lényekkel • fogunk szemben 
állani : és azért részemről is elégnek tartom azt, 
hogy a szerint, a mint t. barátom Tisza Kál
mán az általa beterjesztett felirati javaslatában 
tévé, csak átalános vonásokban jeleztessen ek 
azon főelvek, melyek nélkül alkotmányos kor
szerű haladás semmi irányban sem lehetséges. 

Egyébiránt miután épen a reform kérdések
ről szólok — ámbár azon reményben voltam, 
hogy beszédem folyama alatt t. miniszterelnök 
úrhoz még e teremben szerencsénk leend, miu
tán azonban igen-igen int az idő, hogy bevé
gezzem beszédemet (Halljuk!) — nem tehetem 
mégis hogy az ő távollétében is az igazság ér
dekében és a. nélkül, hogy a recriminatiók terére 
lépni akarnék, némi megjegyzéseket ne tegyek 
azon nyilatkozatára, melyet tőle a tegnapi na
pon hallani alkalmunk volt. (Halljuk!) 

Miniszterelnök ur a műit országgyűlésnek 
ellenzékét azzal vádolta, hogy a minisztérium a, 
reformkérdésekbeni továbbhaladásban azáltal lett 
leginkább megakadályozva, hogy az ellenzék a 
közjogi alapnak már létesült törvényesitése után 
is minduntalan és ismételve visszatért a közjogi 
kérdésekre, és minduntalan ez ellen intézte tá
madásait. Igaz, t. ház! a minisztérium által elő
terjesztett törvényjavaslatok ellen, a múlt ország
gyűlés alatt, az akkori ellenzék által tétetett 
közjogi és alkotmányos szempontból több rend
beli kifogás is, igy például tétettek kifogások 
akkor, midőn arról volt szó, hogy az államadós
ságok solidaritásának elve, mely a minisztérium 
által beterjesztett törvényjavaslatban rejlett, ab
ból küszöböltessék k i ; történtek ily kifogások 
akkor, midőn arról volt szó, hogy a vám- és 
kereskedelmi szerződés által létesítendő „közös 
vámterület" helyébe „közös államterület* ismer
tessék el ; (Helyeslés bal felöl.) midőn oly ho
nosítási törvény terjesztetett elő, mely nagy 
részben a polgároknak a honpolgársági jogtól 
való kizárására vonatkozott; (Elénk helyeslés bal 
felől) midőn az országot jogilag nem terhelő, ugy 
nevezett közös nyugdijaknak Magyarország állam-
költségvetésére való áthárítása terveztetett; (Elénk 
helyeslés bal felől) midőna hadbiróságokra vonat
kozó törvényjavaslat által a hazának nem csak 
fegyverviselő, hanem összes hadköteles ifjúsága, 
az országnak egész vidékei, sőt esetleg az egész 
ország is hadbiróságok alá helyeztetni tervezte
tett ; (Elénk helyeslés bal, ellenmendás jobb felől) 
midőn a nemzetközi kereskedelmi szerződéseknek 
jóváhagyása mellett egyszersmind az ország ál-
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lami önállásával ellenkező czimek és megneve
zések jóváhagyása is kívántatott; midőn az ál
lamjogi kérdések megoldásának alaptörvényé-
ben az 1867-ik esztendei 12. t cz.-ben akiegyezés 
egyik feltóteléül fentartott „magyar hadseregé
nek neve is kitörültetett a véderőről szóló törvény
ből; (Élénk helyeslés bal felől) midőn az összes 
hadsereg helyett, melyről az 1867. 12. t. ez. 
szól, egy egészen különböző, más értelmű eszme 
„az egységes hadsereg" törvényesíttetett; (Elénk 
helyeslés bal felől) midőn a hadkiegészítési jog, 
az ujonczajánlási jog, mely még az 1867. 12. 
í. cz.-ben, az államjogi kérdések megoldásának 
alaptörvényében, az eddigi törvények szerint és 
igy minden megszorítás nélkül az ország részére 
fentartatott: a véderőről szóló törvényezikk által 
tiz évre teljesen megszüntettetett, jövőre is ezen 
törvény 11-ik szakaszának szerkezete szerint, az 
ott emiitett de az 18 6 7-ik évi 12-ik t. ezikkben 
egy szóval sem érintetett, ujabb egyezmény 
megemlitése által jövőre is a birodalmi tanács 
hozzá járulásától szándékoltatik függővé tétetni. 
Ezen s több más hasonlő esetekben felszólalni a 
múlt országgyűlés ellenzékének elutasithatlan pol
gári kötelessége volt. Nem tette ezt azon hiú 
vágyból, hogy meddő vitákat támaszszon, hanem 
arra, kényszeríttetett a minisztérium eljárása ál
tal, melynek javaslatai részint az alkotmányos 
elvekkel ellenkeztek, részint ellenkeztek az ál
lamjogi kérdések megoldásának alaptörvényében, 
az általam többször emiitett 1867. évi 12. t. cz.-
ben, foglalt megállapodásokkal is, és azon meg
állapodásokat az országra nézve még terheseb
bekké, nyomasztóbbakká tették. 

Melyek egyébiránt azon számos törvények, 
melyek az ellenzéknek felszólalásai miatt a múlt 
országgyűlés alatt nem tárgyaltathattak? Megle
het, hogy csal emlékezetem, de ha nem csal em
lékezetem, csak két törvényjavaslat lett a minisz
térium részéről előterjesztve, melyeket a múlt or
szággyűlés nem tárgyalt. A vadászati jogról és 
a legfelsőbb számvevő székről szóló törvényja
vaslatok. A vadászati jogról szóló törvényjavas
lat minden esetre fontos, de azon nagy fontossá
gú teendőkkel szemben, melyek reánk várnak, 
első fontosságúnak nem tekintethetik, (Derültség) 
s ha ez sem tárgyaltatott a múlt országgyűlés 
által, azt a minisztérium magának tulajdonithatja, 
mert ha ő követeli, hogy ezen törvényjavaslat 
tárgyaltassék, a ház ezt, a házszabályok értelmé
ben ,*meg nem tagadta volna. A legfőbb számvevő 
széket illető törvényjavaslat az országgyűlés vég
napjaiban és oly hiányosan terjesztetett elő, 
hogy azt még a pénzügyi bizottság is, a mely 
tagjainak túlnyomó többségére nézve a minisz
térium pártjából, a többségből állott, azon időben 
tárgyalhatlannak jelentette ki. 

Azt is mondotta az igen tisztelt miniszterelnök 
ár, hogy ha roszak voltak az előterjesztett tőr
vények, miért nem készített az ellenze'k jobbakat. 
(Halljuk!) T . házi azon felszólalások, melyek 
ellen az igen t. miniszterelnök úr panaszkodott, 
az ellenzék által, ugy a nyilt országgyűlésekben, 
mint a bizottságokban, épen azon czélból tétet
tek, hogy javíttassanak meg a minisztérium által 
beadott törvényjavaslatok hiányai, és bátran me
rek mindazokra, kik jelen voltak a bizottságok
ban, hivatkozni, hogy mily tartós és fáradalmas 
munka volt arra szükséges, hogy a minisztéri
um által beterjesztett törvényjavaslatok azon alak
ba hozattassanak, a melyben ő felsége kir. szen
tesítése alá terjesztettek. Alkotmányos országok
ban a parlamenti rendszer természete szerint 
igaz, joga van minden képviselőnek törvényja
vaslatokat előterjeszteni, de a reform nagy mű
vének rendszeres öszhangzó törvények általi ke
resztülvitele a minisztérium teendői közé tartozik; 
ha a minisztérium ezen teendőket az ellenzékre akar-
ja bizni, akkor kénytelen vagyok kérdezni, hogy : 
abdicálni akar-e a kormány, hogy azoknak tel
jesítését, a miket az ő kötelessége teljesíteni, s a 
miket, mivel ő rendelkezik a szükséges munka
erőről és eszközről, csak is ő teljesíthet jól, az 
ellenzékre kívánja átruházni? Terjesztessenek a 
minisztérium részéről az országgyűlés elé a re
form tárgyakra vonatkozó törvények, a törvényes 
szabadság, a valódi alkotmányosság, s teljes jog
egyenlőség elveivel megegyezőleg, s valamint a 
t. minisztériumnak ilynemű javaslatai a múlt or
szággyűlés alatt az ellenzék részéről ellenzésre 
soha nem találtak, hanem mindig teljes készség
gel s olykor en bloc is elfogadtattak, (ügy van.') 
ugy, ha ily irányúak lesznek a minisztérium által 
előterjesztendő törvényjavaslatok, nem fog azok 
elé az ellenzék részéről, teljesen meg vagyok 
győződve, jövőben semmi nehézség gördittetni. 
De ha a minisztérium által felterjesztendő tör
vényjavaslatok ezen kellékeknek nem felelnének 
meg, akkor erősen meg vagyok győződve, hogy 
a jelen országgyűlési ellenzék is, hasonlókép 
egész hűséggel fogja teljesíteni azon kötelességét, 
melylyel a haza iránt tartozik. 

En részemről ezek után átalában kijelentem, 
hogy t. barátom Tisza Kálmán felirati javaslatát 
egész kiterjedésében pártolom. (Zajos éljenzés és 
taps a bal oldalon.) 

Z s e d é n y i E d e : T . ház! Nem akadtam 
meg azon, hogy Komárom városának érdemes 
képviselője szónoklatában csakis az 1867-iki XII. 
törvényezikk által szentesitett kiegyezkedésnek 
rósz oldalait igyekezett feltüntetni ; de joggal 
akadok fen azon, hogy elméletei azon szempont
ból folynak ki, mintha ezen szerződés kiindulási 
pontja lett volna a közös ügyeknek, mi a törfé-
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nelmi tényeknek nem felel meg. Mielőtt azonban 
erre felelnék, engedjék meg, hogy igen röviden 
válaszoljak némely képviselőtársam észrevételére. 
(Halljuk !) 

Nevezetesen Vukovics Sebő t. barátom a 
delegatiót azzal ostromolta, hogy a ki ezt védi, 
a magyar országgyűlés jogkörét támadja meg ; 
(Ugy van ! bal jelŐl) de arról megfeledkezik, hogy 
azon három század históriáját támadja meg, mely 
alatt a kül- és hadügyek iránti átalános elismert 
jogoknak Magyarország tettleg birtokában nem 
volt. (Helyeslés.) 

T. barátom Várady Gábor tegnap félhalott
nak mondotta a parlamentet a delegatiók miatt. 
(Felkiáltások a bal oldalon: Csak négy ed halottnak!) 
Megvallom, tegnapi szónoklatában s miniszterel
nökünk válaszában a félhalottnak nyögésére rá 
nem birtam ismerni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Tisztelt e's régi barátom, Ludvigh, az orosz
finn alkotmányban találja a legnagyobb biztosi-
tékot; (Derültség a jobb oldalon) de combinatiő-
jából kifelejtette Lengyelországot, melyen keresz
tül juthatni csak a szerencsés finnekhez. (Helyes
lés a jobb oldalon) 

Most áttérek Komárom városa érdemes kép
viselője beszédére. Régóta tiszteljük mi azon mo
dorát, melylyel a véleményharczok mezején nyi
latkozni szokott. Tapasztaltam, hogy a békélte
tési szerep előtte is igen kedvelt szerep; de meg
vallom őszintén, hogy mai előadására kénytelen 
vagyok megjegyezni, miszerint midőn ő eszének 
egész élét különösen a, bizalmatlanság és subtilis 
magyarázatokba helyezve, nemcsak a hivatalos 
okiratokban, de hírlapokban és tankönyvekben 
is sérelmeket keres, és panaszait a legmérgesebb 
formában adja elő, akkor bizonyára nem a béke 
és szeretet magvait hintette el. 

Hogy az örökös tartományokkal való kap
csolat a magyar állami jogok összegéből áldoza
tokat kivánt, ki meri ezt tagadni! ' De midőn 
Komárom város érdemes képviselője a pragma-
tiea sanctio szerinti kapcsolatot jó hiszemben fen 
akarja tartam, ugyanazon jó Íriszemmel el kel
lett volna neki ismernie azt, hogy a pragmatica 
sanctio elfogadása napjától fogva a magyar állam
nak e.áen szigora elkülönoztetése elméletben igen, 
de gyakorlatban nem gondolható. — (Helyeslés 
a jobb oldalon.) El kellett volna ismernie ugyan
azon jó Íriszemmel, hogy a sanctio pragmatica 
napjától íogva igenis Magyarország, bár önálló 
és független ország maradt, de magában álló ál
lam lenni megszűnt. (Zaj, Elle/nmondások a bal 
oldalon. Helyeslés jobb felől.) El kellett volna 
jó hiszemmel ismernie, hogy ezen önállóság és 
függetlenség azon mértékben, a mint ő ezt em-
lité, azon naptól fogva a papiroson maradt tör

vényekben, vagy jogilag igen, de nem a gyakor
lati életben létezett. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Igaza van Komárom városa képviselőjének, 
hogy a pragmatica sanctioból nem foly azon kö
telezettség, miszerint a közösügyek felett az örökös 
tartományokkal tanácskozzunk; folyik ez azonban 
közvetve a 48-iki törvényekből; de t. barátom 
Ghyczy Kálmán nem fogja tagadhatni, hogy par
lamentalis rendszernek behozatala után mind azon 
politikai tényezőknek alkotmányos befolyása többé 
nem mellőzhető, melyek bizonyos viszonyok vagy 
ügyek eldöntése által érdekeltetnek. A pragmatica 
sanctio tételeit tehát a parlamentalis rendszerhez 
kellett alkalmazni, ugy, hogy az alkotmányos ta
nácskozási formák az osztrák-magyar monarchia 
existentiájának és alkotmányos, de collisio nélküli 
békés együttlétének, egyszersmind pedig hazánk 
önállósága és függetlensége igényeinek megfelel
jenek. E kettős, némileg ellentétben álló feladat 
megoldása csak oly transactio utján volt lehetsé
ges, mely hazánknak megszerzi az önkormányzat 
biztositékát és megadja a közös kapocs fenállka-
tása nélkülönözhetlen eszközeit. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

Komárom város követe és előtte barátom 
Vukovics azt állitották, hogy ezen eszközök nem
zetünknek sem múltjában, sem rokonszenvében 
nem gyökereznek. Teljes igazuk van, hanem oly 
szövevényes és súlyos körülményekben mint mi 
éltünk, útmutatóul a corpus juris elégséges nem 
lehetett; nem akkor, midőn azon roppant politi
kai krisiseken mentünk keresztül, melyeket 48 
óta, átéltünk, oly összebonyolodott viszonyok közt, 
hogy alkotmányos létünk jövője a lehetetlenség
gel mintegy határos vala, a legmerészebb próba
tételek ellenére az 1867-iki országgyűlés vivta ki 
alkotmányos jogunk folytonosságát, nem azon ki
terjedésben, elismerem, melyben azt az 184S-iki 
törvények szigorú tartalma szerint követelhettük 
volna, de nem is azon ingadozó alapon, mely 
48-iki politikai helyzetünket sajátkép bélyegezte, 
hanem egy biztosahb alapon (Helyeslés jobbról), 
mely már . ezen két év alatt is ugyanazonitva 
van nemzetünk kiféjlése és haladása eszméjével. 
(Elénk helyeslés a jobb oldalon.) Igenis, van ezen 
egyezkedésnek egy oldala, melynek megbirálására 
Komárom városa érdemes képviselője nem szorul 
sophismákra; de megítélésre anyagot nyújt azon 
két év tapasztalása, mely azóta lefolyt, s ez ama 
viszony, melyben helyzetünkhöz tettleg áll azon 
hatás, melyet ügyeinkre közvetlen vagy közvetve, 
azóta gyakorolt. (Helyeslés a jobb oldalon.) Ezt 
látjuk és érezzük; it t megvan minden eleme az 
igazságos ítéletnek; e tekintetben az 1867. XII. 
t. ez. valósággal vagy elismerést, vagy kárhoz
tatást érdemel részünkről. Ez, véleményem sze
rint, a hazafiúi álláspont és egyszersmind hévmé-
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rője annak, hogy ügyeink iránt bensőleg mikép 
érezünk 1 

Az 1867. XII. t. cz.-nek lényege egy nagy 
szóban foglaltatik, mely annak elhatározó jellemet 
ad: ezen szó: a belbóke. (Élénk helyeslés a jobb 
oldalon.) Komárom városa t. képviselője nézzen 
vissza az 1848 után lefolyt évekre, és tegye ma
gának azt a kérdést: mi történt volna, mi lenne 
állapotunk, ha 1867-ben ki nem egyezkedvén a 
koronával és az örökös tartományokkal, gr. Taaffe 
minisztériuma alatt haladási pályánk helyett po
litikai veszteglésre kellett volna ismét lelépni? 
Üzhetnők-e oly nyugodtan és elfogulatlanul, 
mint most, belügyeink, és haladási kérdéseink elő
készítését és megvitatását? A belbéke nélkülöz-
hetlen föltétele minden kifejlődésünknek; a 
belbékének pedig — jelen körülményeink közt — 
leghatalmasabb kezessége azon alap, melyet a 
XII. t. ez. fölállított (Helyeslés a jobb oldalon); 
ez azon érdem, melyet tőle hazánkra nézve senki 
meg nem tagadhat, ezt maga Komárom városa 
képviselője is őszintén elismerte választói előtt. 
(Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Mit jelent tehát ezeknek ellenében a folytonos 
ócsárlás, ha a törvényhozásunk által szentesi
tett egyezkedés helyét az ellenzék, felirati javas
latában, mással nem tudja pótolni, mint a per-
sonal-unio átalános elvével ? Bocsásson meg Ko
márom város érdemes képviselője, ha azon meg
győződésemet nyilvánítom, hogy ezen personal-
unio átalános fogalmának vezéridea gyanánti 
kitűzését azért nem tartom kielégítőnek, mert ez 
alatt sokkal szélesebb ás terjedetíebb fogalom 
fekszik mint a mely tettleg valósülhat. 

Á personalis-unió ily átalánosságban, mint 
a felirati javaslat említi, egy részről oly kapcsot 
jelent, mely semmi közös érdeket magába nem 
foglal, más részről oly fejedelmet képzel, kinek 
mint hazánk királyának és mint osztrák császár
nak két különböző politikai iránya lehet, az az: 
oly fejedelmet, kinek mintegy két szive, két 
agyveleje van; de ezen fogalomról eleink már 
akkor mondottak le, midőn Magyarország kirá
lyának németország uralkodóját választották meg. 
Ha pedig azt hiszi, hogy hazánk önállóbb és 
függetlenebb volt az 1848. előtti personalis-unió 
alatt, mint az 1867. évi XII. t. ez. által körvo-
nalozott kapcsolat folytán, akkor engedje meg, ő a 
valóságos tényektől eltéiö nézetet terjeszt, mert 
a delegatiónak általam is elismert minden hiá
nya mellett, azon két rendbeli, azóta lefolyt 
delegationalis ülésszak tettleges bizonyítékot nyúj
tott arról, hogy a magyar országgyűlés kül
döttei a kül- és hadügyek vitelére több befolyást 
gyakoroltak, mint I. Ferdinánd óta lefolyt há
rom század alatt. (Helyeslés a jobb oldalon.) Ha 
Ghyczy Kálmán t. tagtársunk azt hiszi, hogy 
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ezen befolyás nem felelt meg a köz várakozás
nak, meg lehet, hogy igaza van; de ennek oka 
nem a delegationalis intézmény, hanem az or
szággyűlési küldötteknek szabad akarata és meg
győződése. 

Nem tagadhatom, hogy 1848-ban a pesti 
országgyűlés, mely követeket küldött Parisba, 
Frankfurtba és Londonba, a kül- és hadügyek fö
lött maga, és így nagyobb függetlenséggel hatá
rozott; de épen az akkori tapasztalás arra mu
tat, hogy vannak alkotmányos létünkben elvek, 
melyek magokkal játszani nem engednek: mert 
egyrészről geographiai helyzetünk irányában, más 
részről magyar nemzeti létünk sajátsági tekinte
tében elválasztó vonal gyanánt állanak, és nincs 
példa, hogy azokat büntetlenül megsérthettük 
volna: Ghyczy Kálmán tagtársunk velem talán 
egy véleményben lesz az iránt, hogy Magyar
ország nem maradhat Európában az egyedüli 
nemzet, melynek politikája tisztán a saiv és az 
érzelem által vezéreltessék és velem együtt szük
ségesnek látandja, hogy abban a józan felszámo
lás, vagy mint tagtársunk Csernatony Lajos em-
lité, a „józan politika" kapjon felsőséget, mely 
nélkül soha az erős viharedzett nemzetek sorában 
helyünket el nem foglalhatnék. {Helyeslés.) Igaz, 
hogy a magyar nemzet öreg és ifjú is egyszerre 
nem lehet, és hogy az 1848-ki eszmék szelleme 
oly varázs erővel ragadta meg egész hazánkat, 
hogy ifjúsága első tüzében az akadályokat, mik 
a gondolat s a valósithatás közt feküdtek, számba 
nem vévén, el nem választhatta az üdv elemeit 
veszteségünk elemeitől, azaz: hiányzott a józan 
felszámolás; (Helyeslés jobb, ellenzés bal felől.) — 
ennek hiányát pótolta az 1867-iki országgyűlés, 
mely a 1848-ki szellemtől vezéreltetvén egyszers
mind el tudott kerülni minden túlzást, elvek, dol
gok és emberek körül, (Elénk helyeslés jobb felől.) 
minden appellatiót a szenvedélyekre, mely utol
jára is nem egyéb a nyers erőre hivatkozásnál 
(Helyeslés jobb felölj és az országgyűlés hazafiúi 
igyekezete megérdemlé a gondviselés pártolását, 
helyre állította az alkotmányos belbékét. 

Hiszik-e Gyczy Kálmán és azon képviselő 
társaink, kik az 1867-ki: XII. t. ez. létrejöttét 
ellenezték, hogy midőn a legelső választási moz
galmak mezején — bár jó hiszemben és a tör
vényesség korlátai közt — ezen egyezkedés ellen 
kikelvén, a ienálló törvény ellen vágyakat ébresz
teni, a szenvedélyeknek hízelegni, lelkesedést és 
indulatokat a maguk érdekében belehúzni kény
telenek voltak, kérdem, hiszik-e hogy. ez által, 
akár a belbékét, akár a törvény iránti alkotmá
nyos tiszteletet mozdították elő ? (Elénk helyeslés 
jobb felől.) Az eszmék szaporán kicsiráztak, s 
nem veszi-e észre Komárom városa képviselője. 
hogy már is tisztátlan elemek keveredtek hozzá-
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juk a vegytani atyafiságok törvénye szerint 
(Élénk helyeslés.) s imitt-amott oly szenvedélyek 
fejlődtek ki társadalmi testünkben, melyekről az 
eszmék első indítói alkalmasint nem is álmodtak. 
(Helyeslés.) Nincs oly bölcs, ki a politikában á 
biztossági szelepet fel tudná találni, vagy ott, hol 
eszmék és indulatok forognak fen, tudományos 
szabatossággal ki lehetne számolni az erők hatá
sát, (Helyeslés) el fog rajok nézve is követ
kezni az időpont, midőn elsodorva fogják látni 
magokat épen azon eszmék által, melyeket éb
resztettek, felemésztve saját tanítványaiktól (Elénk 
helyeslés jobb felől.). Ezen hiba nem személyes 
sajátjok, de sajátos átka a szerepnek, melyet el
vállaltak, és nincs veszélyesebb neme a tévely
gésnek mint az, mely tiszta érzéseken épül, és 
ezektől vssz erőt azon szilárdságra, melylyel az 
elmékbe oly eszméket plántál, melyeken még ki 
nem forrt viszonyaink folytán, belbékénk ismét 
hajótörést szenvedhetne. 

Ezen aggodalmak nem függnek saját okos-
kodásim helyes vagy helytelen voltától, hanem 
tisztán az ellenzék működései irányain alapsza
nak, melynek folytán meg nem elégedvén azzal, 
hogy parlamentáris önkormányzatunk biztosítta
tott (Ellenzés bal felől), nemzeti fejlődésünk a 
folytonos nyomás nyűgétől valahára magszaba
dult . nemzetiségünk hitele növekedett, mégis 
folytonos időelőtti vágyak ébresztésével . . . 

N y á r y P á l : Micsoda vágyak 1 
Z s e d é n y i E d e : Nyáry Pál azt kérdi 

tőlem, hogy micsoda vágyak ? Azt válaszolom, 
hogy az alig alkotott 1867-iki XII. t. ez. meg
szüntetésére oly vágyakat ébresztenek, és azok
kal megzavarják azon polgári engeszteltséget, 
melyre e sokat hányatott, sokat sebzett honnak, 
legalább több évre, oly igen nagy szüksége van. 
Ezt meg akarom óvni és azért a bizottság fel
irati javaslatát fogadom el a részletes tárgyalás 
alapjául. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház ! Zsedényi Ede 
t. képviselőtársam, hogy az 1867-ben a magyar 
alkotmányon elkövetett csonkításokat igazolja, 
azon 300 éven át űzött csonkitásokra hivatko
zott, a melyekről a magyar történelem szomorú 
tanúságot tesz; hogy az egy két év óta létező 
sérelmeket igazolja, 300-dos sérelmekre hivatko
zik. Azt mondja Zsedényi képviselőtársam, hogy 
a magyar alkotmány egész 1848-ig soha sértet
lenül nem állott fen. Igaza van Zsedényi Ede 
képviselőtársamnak. De részben azért nem állott 
fen sértetlenül, mert mindig találkoztak a tör
vényhozó testületben (Zaj. Felkiáltások bal felől: 
Igaz!) és különösen találkoztak a főrendi házban 
férfiak, a kik hazánk iránti kötelességükről meg
felejtkeztek, a kik az udvarnak kívántak inkább 

tetszeni, mint a nemzetnek. (Taps, helyeslés bal 
felől; jobb felől felkiáltások: Rendre !) 

E l n ö k : Kérem, a tapsolástől méltóztassa
nak tartózkodni, a házszabályok ellen van. 

I r á n y i D á n i e l : Zsedényi Ede képvise
lőtársam szemére vetette Ludvigh barátomnak a 
finnlandi példát; azt mondta, hogy kifelejtette sze
gény nyomorult, elhagyatott Lengyelországnak 
példáját; azonban az előttem szólott t. képviselő 
ur elfelejtette, hogy Ludvigh barátom hivatko
zott Norvégiára is, és ezen példát óhajtotta volna 
követtetni a magyar törvényhozás által, és kife
lejtette Zsedényi Ede képviselőtársam azon év
számot is, melyet 48-nak neveznek, a mely idő
ben igenis élvezte Magyarország azon jogokat, 
melyek azt megilletik. 

Különben a t. képviselő ur maga is meg
engedi, hogy a 67-iki alku nem egészen kielé
gítő, különösen pedig a mi a delegatiókat illeti, 
maga is kezet fog e részben velünk, hogy az a 
közös ügyek tárgyalásának nem oly módja, a 
minő óhajtandó azon közös ügyeknek, a melye
ket önök elismernek, mi pedig nem ismerünk el. 
(Mozgás.) De, ugy mond, vajon mi indithata 
minket most arra, hogy mi a két év előtt nagy 
nehezen létrehozott egyességet, békét ismét meg
zavarjuk az által, hogy a közjogi alapot ismét 
feszegetéseknek tegyük ki? a mi arra indít ben
nünket, uraim, hogy mi ezen kérdéseket sző
nyegre hozzuk : az egyrészt szerintem, a házon 
kívül a nemzetnek többségében létező elégedet
lenség (Derültség, ellenmondás jobb felől), a lé
tező aggodalom különösen a nemzetnek jövője 
iránt, a melyet a 67-ki egyezmény által egyáta-
lában biztosítottnak tekinteni nem lehet. Ezen 
aggodalomnak kívánt adni kifejezést az ellenzék, 
midőn a közjogi alap revisióját kívánja. 

Szenvedélyeknek hizelgünk, mondja t. kép
viselőtársam. Nem. Hanem a nemzetnek egy 
régi óhajtását fejezzük ki , azon óhajtását , 
a mely egész 1848-ig soha törvényesen nem 
volt kioltva a, nemzetből, mely azóta is élt és tul 
fogja élni ezen mostani többséget is. (Halljuk! 
halljuk!) Ily vágyakat nem ébresztünk, mert 
hála istennek, a magyar nemzetnek önállása 
utáni törekvése nem uj. A mióta őseink a hazá
ba bejöttek, azóta mindig az önállás utáni tö
rekvés létezett a nemzetben, és ezt a 18 évi el
nyomatás nemhogy kiolthatta volna szivéből, de 
sőt inkább élesztette, fölébresztette abban. Mi 
nem akarjuk uraim megzavarni a létező békét, 
a létező egyetértést, sőt épen azért, hogy ez 
megszilárduljon, hogy ne csak oda fen, de ide 
len a nép is , mindenki meg legyen nyugtatva; 
épen azért, uraim, kívánjuk, hogy azon közjogi 
alap, melyet önök 1867-ben megvetettek, azon 
közjogi alap megváltoztassák. Önök, uraim , a 
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trónbeszédben és arra készített többségi válasz
feliratban a közjogi alaptól eltekintve, a melyet 
meghaladottnak tekintenek, a reformok mezejére 
hivják föl az ellenzéket, a nemzetet. Ha nem él 
vala azon 19 esztendő alatt, melyeket nem egé
szen önkényesen a mivelt nyugot-europai álla
mokban töltöttem, bizonyára fölébred ellenállhat-
íanul lelkemben a vágy, hazámat is a civilisatiö* 
minden áldásának birtokában látni, és azért én 
is örömmel fogadtam a királyi trónbeszédnek 
azon részét, mely a reformokra vonatkozott, és 
annyiban a mennyiben ezen újításokat tárgyaz-
za. De épen azért, mert hosszas ideig volt al
kalmam közelről szemlélni és megfigyelni a pol
gárosodás müveit, nem mulasztottam el egyszer
smind vizsgálat tárgyává tenni az okokat, a 
melyeknek a polgárosodás ezen müvei köszönhe
tők. Az erkölcsiség, a tudomány és a mi ebből 
ered, a felvilágosodás, a szorgalom, a takarékos
ság fő helyet érdemelnek ezek sorában; de az 
első hely, nézetem szerint, illeti a szabadságot, 
az egyéni szabadságot ugy, mint az egyetemest, 
vagyis az ország önállóságát és függetlenségét. 
{Helyeslés a bal oldalon). Vannak és voltak kivé
telek, voltak emberek, kik noha az önállás és 
szabadság föltételeit nélkülözték, külön kedvező 
körülmények segedelmével fölülemelkedtek a min
dennapi közönséges emberek színvonalán; voltak 
és vannak mai nap is országok, helyesebben 
tartományok vagy gyarmatok, melyek mind-
a mellett hogy más országoktői függnek, a va-
gyonosodás, az értelmiség, és mindannak, a mit 
eivilisatiónak nevezünk, bizonyos fokára felemel
kedni bírtak. De ezek, épen mivel kivételek, 
csak a szabályt erősitik meg, mely igy szol : 
nagyot csak szabad ember mivelhet, nagyok és 
boldogok csak szabad nemzetek lehetnek. {He
lyeslés a bal oldalon.) Jó l tudom én, uraim, 
hogy valamint egyéb becses kincset, ugy a sza
badságot, az önállóságot is, nem mindig, nem 
minden körülmény közt és nem egyszerre le
het elérni. Azonban egy majdnem 6000 Q mfdnyi 
ország, egy 15 milliónyi nemzet koránt sincs 
azon szégyenitő állapotban, hogy az önállás föl
tételeit nélkülözze; nincs különösen akkor, midőn 
az, ki azt tőle elvitatni akarná, területre nézve 
épen nem, népességre nézve nálánál alig na
gyobb. 

Nem ismeretlenek előttem, uraim, azon min
denesetre komoly figyelmet érdemlő ellenvetések, 
melyeket Magyarországnak, ily értelemben, önál-
lása ellen tenni szoktak. Rá mutatnak első helyen 
a délszakon lakó nem magyar nemzetiségekre s 
azt mondják, hogy „ime ezen nemzetiségek ki
felé gravitálnak ; hogy ezen nemzetiségeket meg
tartsuk a magyar korona birtoka alatt, azért 
szükségesek a közösügyek ' . Rá mutatnak másod

szor ez éjszak felől fenyegető hatalcmra és azt 
mondják: „hogy ettől megóva legyünk, a kétfejű 
sas szárnyai alá kell menekülnünk." 

En is, uraim, fájdalom! megismerem, hogy 
vannak még hazánkban, ha nem is egész nem
zetiségek, hanem azon nemzetiségek között egyes 
emberek, egyes tagok, kik talán e haza határain 
tál vélik föllelhetni boldogságukat. Azonban azt 
kérdeném önöktől : vajon azon vágyak az által 
elenyésztek-e, hogy önök 1867-ben a közös ügye
ket megalkották? vajon el van-e oltva, el van-e 
enyésztetve azon vágy v melyet önök ellenvetésül 
fölhozni méltóztattak? Én nem tudom, mert sem 
magamat sem másokat ámítani nem akarom, vajon 
azon alapon, melyet mi akarunk elfoglalni, ezen 
nem helyes, ezen nem törvényes vágyak meg
fognak-e szűnni vagy sem ? De arról meg vagyok 
győződve, hogy a mostani viszonyok közt ele
nyészni nem, sőt talán ujabb ingert találni fog
nak. Fia van mód, mely által ezen fontos, talán 
legfontosabb kérdést megoldhatjuk, az, szerintem, 
csak az egyenlőségnek nemcsak a papiroson, de 
a valóságban is érvényesítése. {Helyeslés a bal 
oldalon.) 

Nem tartok azokkal, uraim, kik az éjszaki 
hatalom hódítási és terjeszkedési vágyait tagadni 
szeretik; léteznek azok, léteznek veszélyünkre; 
de azt kérdem önöktől , uraim: vajon egy 15 
milliónyi nemzetnek, egy 15 milliónyi harczias 
nemzetnek joga van-e félni akkor , midőn e 
nemzet 400.000 ha kell, 500 ezer oly honvédet 
állithat ki, (Derültség) mint a minő 1848-ban 
kivívta a nemzet dicsőségét, és kérdem, vajon 
nem valószinűbb-e, hogy oly nemzeti hadsereg, 
a minőt mi kívánunk, nemzeti zászló, nemzeti 
tisztek, nemzeti vezénylet alatt" inkább fog síkra 
szállhatni és sikeresebben megküzdhetni az orosz 
kozákokkal, mint az úgynevezett „közös", de tu
lajdonképen osztrák sereg? 

Az én t. barátaim, a kik előttem szólottak, 
különösen a múltkor Simonyi Ernő és ma Ghyczy 
Kálmán, ékes beszédeikben kifejtették a közös
ügyekben rejlő veszedelmeket: én azokat ismé
telni nem akarom, szabadságot vévén magamnak 
egy másik oldalát azon közösügyek veszélyessé
gének felmutatni, a melyeket önök fentartani ki
vannak. (Halljuk.) 

A mi kormányunknak, a mi minisztériu
munknak igen sok hibája, igen sok bűne van. 
(Derültség. Felkiáltások; Eredendő bűnök f Zaj.) 

E l n ö k (csenget) : T. képviselő u r a k ! A 
szabályok azt mondják, a szólót beszédében meg
szakítani nem szabad. (Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) 

I r á n y i D á n i e l : Hibáik, bűneik egy
részt az emberi természettől elválhatlanok, azért 
azokat nem is hányom szemökre j (Derültség) 
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vannak azonkívül oly körülmények, pl. az or
szág elhanyagolt állapota, melyek szintén elné
zést parancsolnak ; vannak azonban hibáik, me
lyek neveltetésük (Derültség), melyek aristokrati-
eus hajlamaikban rejlenek (Nevetés jobb felől. 
Halljuk! Halljuk!) és vannak hibáik, vannak 
bűneik, melyeket azon iskolának tulajdonitok, 
melyben az utols<5 18 esztendő alatt éltek, részint 
oda kün a caesarismus honában, részint ide ben 
a szomorú emlékű Bach-korszak alatt, és a mely 
rendszerek nem akként hatottak — ugy látszik — 
ő reájok, mint hatott a spártai nemes ifjakra a 
lerészegitett helóták példája, hogy elundorodjanak 
tőlök, hanem ugy látszik , hatottak ugy, hogy 
eltanulták nem épen utánzásra méltó szokásaikat. 
{Helyeslés a szélső bal oldalon.) De bűneiknek, 
hibáiknak legfőbb kútforrása nem bennök, nem 
az iskolában, melybe jártak, hanem a közös
ügyekben található föl. Ezek ónsulya alatt nyög
nek, ezzel kötik meg kezeiket, mikor jól tenni 
kivannak, ezek vezetik kezeiket, mikor a törvényt 
és alkotmányt megsértik. (Elénk ellenmondás 
jobbról.) 

Be fogom bizonyítani a mit állítok. 
Régi sérelme a magyar nemzetnek a határ

őrvidék vissza nem csatolása, Két éve, hogy kor
mányon ül a minisztérium, és még a legutolsó 
trónbeszédben sem vétette föl a királyival, hanem 
megintette magát saját pártja által ezen mulasz
tásért. 

T, barátom Várady Gábor fölemlített tegnap 
egy intézetet, a mely szinte régi óhajtása e nem
zetnek : a Ludoviceumot. Hallottuk, hogy két év 
óta ezen iskolát sem lehet létesiteni. Miért? Mert 
Bécsben nem akarják. 

A magyar katonaságnak itthon elszállásolása 
addig is, mig önálló hadseregünk lenne, a múlt 
országgyűlés alatt meg lett ígérve a minisz
térium által, s egynehány ezred itthon is van, de 
a többi mai napig idegen földön van. (Ugy van; 
a bal oldalon.) 

Az adóleszállitás szintén legmelegebb, leg
forróbb óhajtása a népnek ; de önök nem szállít
hatják le, nem szállíthatják le elismerem, épen 
azért, mert a közösügyek által kezeik kötve 
vannak. 

Ha a monopóliumot önmagok, mert tudomá
nyos férfiak, mert tanulták a közgazdaságot, el-
törlendőnek tartják s még sem törlik el, nem 
merik eltörlését indítványozni, mert megkötötték 
kezöket azon kötések által, melyek 1867-ben köt
tettek. (Bal felől; Ugy van ! Ellenmondás jobb felől.) 

Ezek, uraim, azon mulasztások némelyikei, 
melyeket a közösügyek ónsulya önökre kény
szerít. 

Vannak azonban tényleges hibáik, bocsána

tot kérek, ha azt mondom, bűneik is, önöknek, 
melyek szintén e kutforrásból folynak. 

A sajtó, midőn az 1867-ki alkunak egész 
horderejét megértette, kötelességszerűen felszólalt 
az ellen, és ime önök nyomban ellene voltak, ül
dözőbe vették, megváltoztatva még azon törvé
nyeket is, melyeket a sajtó vétségekre nézve 
az 1848-ki törvények megalkottak. 

Az egyesületi jog szintúgy igénybe vétetett, 
(Fölkiáltás jobb felől: Demokrata körök !) Igen is, 
igénybe vétetett a demokrata körök által és önök, 
mert e köröknek az ősi alkotmány, az 1848-ki tör
vények helyreállítása, módosítása volt czéljok, 
önök e törvényt törvény nélkül, törvény ellenére 
eltörölték. (Felkiáltás jobbról: Helyesen történt!) 

És mit tettek önök a legközelebbi választá
sok alatt? (Halljuk! Halljuk!) Nem szólok azon 
világos nyomásról, melyet önök királyi biztosaik 
által gyakoroltak. Ki volt fejezve e sérelem Né
meth Albert t, barátom által s mások által, kik 
e kérdéssel foglalkoztak; hanem fölemlitem azt, 
hogy önök tűrtek, legalább nem akadályozták 
meg azon hatalommal, meby kezökben volt, azon 
visszaélések közöl igen sokat, melyek a vá
lasztások alatt történtek. (Felkiáltások a jobb ol
dalon : Az már igaz!) A visszaélések közt az 
etetés, itatás napirenden volt, s a vesztegetés még 
undokabb, még közvetlenebb nemei is használtat
tak ; és ez folyt igy hónapokon keresztül s foly
hatott anélkül, hogy a törvény súlya utolérte, 
még a biráló bizottságokban is. (Helyeslés.) Itt a 
helye, itt az ideje e teremben, a magyar ország
gyűlés termében, a nemzeti becsület, a civilizatió 
nevében bélyeget ütni azon vesztegetésekre s kár-
hozatot mondani a vesztegetőkre. (Helyeslés a 
szélső bal oldalon. Felkiáltások jobb felől: A föld-
osztókra.) 

Mi legyőzettünk, kisebbségben vagyunk; de 
vigasztal az öntudat, hogy bukásunkat semmi 
szenny, semmi folt be nem mocskolta; (Ohó! jobb 
felől) megbuktunk azon sem törvényes, s álta
lán véve nem igazolható eszközöknek nyomása 
alatt, midőn ellenünk szórták a gyanúsításokat, 
elkezdve forradalmi tendentiáknál, a melyekkel 
vádoltak, tudva hogy alaptalanul vádolnak, mert 
nincs közöttünk, a ki a törvényes alapról eltérni 
akar, nincs köztünk ki Magyarország önállását, 
függetlenségét máskép, mint törvényes békés és 
alkotmányos utón várná; elkezdve e gyanúsítá
son, reá mentek még sokkal aljasabb sokkal 
piszkosabb gyanúsításra, a porosz tallérok, ós 
orosz rubelek általi gyanúsításokra, (Derültség) 
a melyre felelni nem, a mit csak magamtól el
lökni tartok érdemesnek, visszalökni azok fejére, 
a kiktől származik; s midőn mindez nem hasz
nált, s midőn önök látták, hogy a nép nem hisz 
önök szavainak (Elénk ellenmondás a jobb olda-
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Ion) akkor a communismus rémjével állottak elő, 
azon rémmel, melylyel az államcsiny előmozditatott 
Francziaországban, és önök azt remélték, hogy 
valamint a franczia népet a köztársaságtól, ngy 
a magyar népet a törvényes önállóság szereteté
től, el lehet majd ijeszteni. (Élénk helyeslés bal 
oldalon.) Földet ígértünk; igenis földet ígértünk. 
(Halljuk! halljuk!) földet, a melyet nem hold 
számra mérnek, földet, mely a Kárpátok bérczei-
től az Adria vizéig terjed, földet, melynek neve 
nem telek, nem jószág, nem uradalom, földefe, 
melynek neve haza. (Elénk éljenzés a bal olda
lon.) És ilyen eszközök mellett önök többségre 
vergődtek, uraim! Önöké a hatalom: mások fog
ják megítélni, ha önöké-e a dicsőség is? (Derült
ség a bal oldalon.) Es most e többségre támasz
kodva, előterjesztenek önök egy válaszfelirati 
javaslatot, a melyben el akarják felejtetni a nem
zettel a szenvedett jogcsonkitásokat, s a reform 
terére hívják az országgyűlést. 

Mi, fájdalom! előre látjuk, hogy önök aka
rata teljesedni fog. (Jobb felől: Természetes! Akar
juk is!) De ha félre kell is majd tennünk még 
ezen országgyűlés alatt, a mi és a nemzet óhaj
tását, teendjük azt a szentírás azon szavaival: „a 
leányzó csak aluszik, a leányzó meg nem halt;* 
különben pedig igen is rá fogunk menni : (De
rültség) mert hiszen kénytelenek leszünk, rá fo
gunk menni, (Hosszan tartó derültség) követni 
fogjuk önöket a xeformok mezejére, ha a szabad
ság, ha az egyenlőség zászlóját lobogtatják; de 
ha nem, akkor elvárjuk önöktől, hogy önök kö
vessenek minket, mert mi mindenesetre e zászlót 

fogjuk lobogtatni, (Helyeslés a szélső bal olda Ion) 
és ámbár én sem kívánom mo3t már egye lőr 
elitélni azon törvényjavaslatokat, melyeket ö nök 
a reformok életbe léptetésére fognak elénk ter
jeszteni, mégis, fájdalom! nem csak a múlt ta nul-
mányaiból, hanem önök válaszfeliratának szelle
méből is azt vagyok kénytelen következtetni, 
hogy mi e téren sem fogunk találkozni. (Felki
áltások jobb felől: Isten mentsen!) De vigasztal 
azon hit, hogy eljövend azon idő, midőn a mi 
elveink, a mi nézeteink fognak győzelemre vezetni. 

Én a Simonyi Ernő barátom által beadott 
válaszfeliratra szavazok. (Elénk helyeslés és éljen
zés a szélső bal oldalon.) 

E l n ö k : Van szerencsém a III, biráló bi
zottság egyik tagjára történt választás eredményét 
bejelenteni. Összesen 342 szavazat adatott b e : 
ebből Kemény István b. 193-at, Kiss Miklós 121 
szavazatot nyert. A képviselőházi könyvtár szer
vezésére kiküldött bizottságra 342 szavazat ada
tott b e : ebből legtöbb szavazatot nyertek : Kautz 
Gyula 215-öt, Hoffman Pál 215-öt, Horváth Mi
hály 213-at, Somossy Ignácz 213-at, Pulszky 
Ferencz 199-et. A biráló bizottságnak most meg
választott tagja b. Kemény István fel fog esket-
tetni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az eskü
mintát, melyet a terem közepére állott Kemény 
István b. utána mond.) 

E l n ö k : A III . biráló bizottság ma délután 
ülést tart. 

A legközelebbi ülés holnap 10 órakor lesz. 
Az ülés végződik d. u. 2 árakor. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1844. I. n 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgya i : Csáky Tivadar gr. szabadságot kap. Kérvények bemutatása. Az igazoló bizottság jelenti 
hogy Benedikty Albert és Lónyay Gábor igazoltattak, Rákóczy János választásának megvizsgálásával pedig 
Thury Sámuel, Kiss Lajos és Zichy Ferraris Viktor gr. bízattak meg, kik is föleskettetnek. Az illető biráló bízottsá
gok jelentik, hogy máramarosi Pásztélyi János és Csörghe László igazoltattak. A váiaszfelirati vita tovább foly. 

A kormány részéről eleinte senki sincs jelen; \ 
később jelen vannak : Bedekovics Kálmán, Eötvös j 
József, b., Gorove István, Miliő Imre gr., Wenck- \ 
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik délelőtt 10 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglalni. 
A jegyzőkönyv fel fog olvastatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a má
jus 25-kén tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Nincs ellene észrevétel? (Szünet.) 
Tehát hitelesítve van. 

A mai ülés jegyzőkönyvét Mihályi Péter 
jegyző ur fogja vezetni, a szólani kívánókat 
Széll Kálmán és Jámbor Pál jegyző urak fog
ják jegyezni. 

Csáky Tivadar gr., ki már 15 nap óta el
nöki szabadsággal távol van, szabadságidejét, 
most ismét 15 nappal meghosszabbittatni kéri. 
Ennek megadása a t. háztdl függ. (Megadjuk!) 
Tehát megadatik. 

Egy kérvény adatott be, a kápolnai kerü
letben megválasztott Szathmáry Király László 
megválasztatása ellen. Ezt a házszabályok 75-
dik §-a szerint a biráló bizottságok egyikének 
kell kiadni, miután a központi bizottság az iga
zolást már elvégezte és a képviselő urat a sza
bályszerű 30 nap fentartása mellett igazolta. Ez 
a 30 nap épen ma telik le; a kérvény tehát el-
fogadtatik és sorshúzás utján egyik biráló bi
zottságnak kiadandó lesz. (A biráló bizottságok 
számait szekrénybe veti, aztán egyet kihúz.) A kér
vény a VH-ik bíróságnak adatik ki. Az állandó 
igazoló bizottságnak van jelentése, Antalfy Ká
roly képviselő ur fel fogja olvasni. 

A n t a l f y K á r o l y e l ő a d ó (olvassa az 
igazoló bizottság jelentését, mely szerint Benedikty 
Albert, minthogy a szabályszerű 30 nap már lefolyt, 
végleg. Lónyay Gábor pedig a szabályszerű 30 
nap fentartása mellett igzoliatott, végre a Rákó
czy János választása iránt elrendelt vizsgálat vég
rehajtására Thury Sámuel, Kiss Lajos és Zichy 
Ferraris Viktor gróf jelöltettek ki.) 

E l n ö k : Az első két pont szerint tehát 
Benedikty Albert, Hunyad városa országgyűlési 
képviselője végleg, Lónyay Gábor beregmegye? 
tiszaháti kerület országgyűlési képviselője pedig 
a szabályszerű 30 nap fentartása mellett, az iga
zolt képviselők sorába igtattatnak. Mindkettőt 
szükség lesz az osztályokba sorozni. Következik 
a Vl-ik osztály; tehát Benedikty képviselő ur a 
Vl-ikba, Lónyay Gábor pedig a VH-ikbe so
roztatik. 

A negyedik biráló bizottság által elrendelt 
vizsgálat eszközlésére Thury Sámuel, Kis Lajos 
és Zichy-Ferraris Viktor gr. küldetvén ki, szük
ség lesz ezeket megesketni. (Felkiáltások: Hol
napután! Ma!) Ha méltóztatnak beleegyezni, a 
felesketés talán az ülés végén történhetnék meg, 
ha a képviselő urak itt lesznek. (Helyeslés.) 

Kérem most a IV-ik és Vl-ik biráló bizott
ságok jelentését meghallgatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a IV-ik 
hiráló Bizottság jelentését, mely szerint Pásztélyi 
János máramarosi huszt-kerületi képviselő szót'óhh-
séggel igazoltatott, s a kérvényezők 150 frt költség 
megtérítésében mar asztaltattak el.) 

E l n ö k : E szerint Pásztélyi János mára
marosi képviselő ur igazoltatik, s a költségek 
iránt az elnökség intézkedni fog. 
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S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 
Vl-ik biráló bizottság jelentését, mely szerint 
Csörghe László igazoltatott s a kérvényezők 75 frt 
költségben marasztaltattak el.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. Csörghe László 
képviselő ur igazoltnak jelentetik ki, s a költsé
gek iránt intézkedni fog az elnökség. 

Luksics Bódog képviselő ur jelentkezett, 
hogy szólani kivan. 

L u k s i c s B ó d o g : A házszabályok 152. 
szakasza értelmében van szerencsém Fülöp Jó
zsef és érdektársainak arra irányzott kérvényét 
benyújtani, hogy a hűbéri, censualis, contractua-
lis és egyéb analóg viszonyok végleges meg
szüntetése tárgyában mielőbb törvény hozassék. 
Kérem a kérvényi bizottsághoz áttétetni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Egyéb tárgy bejelentve nem levén, a napi

rendre térhetünk át, t. i. a válaszfelirati javaslat 
tárgyalásának folytatására. 

B á n ó J ó z s e f : T. képviselőház! Irányi 
Dániel képviselő társam tegnap fellelkesült sza
vakkal azt monda, hogy földet oszt, és ez a föld 
a haza. Ez, t. ház ugy hangzik, mintha talán a 
haza el volna veszve; mintha a t. képviselő ur 
volna hivatva, hogy a hazának a hazát vissza
adja. Nekem, t. ház, erre egy megjegyzésem van. 
Én nem kárhoztatom t. képviselő urat azon tet
téért, midőn ez előtt húsz évvel a hazát elhagyta. 
Tudom igen jól, hogy midőn az ember hazáját 
elhagyja, azt csak legnyomasztóbb körülmények 
között teszi; mert legkeserűbb kenyér az, ha az 
ember kénytelen hazájától távol lenni. De kér
dem, midőn e hazának annyi baja volt, midőn 
az egész haza gyászban volt, midőn a legszoron-
gatottabb állapotban volt, ha kénytelen lett 
volna e hazának minden hű fia elmenni e hazá
ból és azt tette volna, vajon kérdem a képviselő 
urat, ki lett volna itt, ki a hazát megtartsa? 
(Felkiáltások a baloldalon: Bánó József! Derült
ség.) Igen is, azt mondom én, t. ház, hogy a 
haza megtartásának nagy munkájában igen is, 
azoknak is van nagyobb része a kik itt marad
tak a hazában, vagy azoknak kik nemsokára 
vissza vándoroltak. Megtartottuk, megtartották 
azok a kik itt maradtak, megtartották e hazát 
magának a képviselő urnák is; és a képviselő 
ur húsz évi távollét után bejött e hazába. És 
első fellépése mi volt? Az, hogy mindazt, mit e 
hazában talált, rosznak, gyalázatosnak, bűnösnek 
mondja, sárba húzza le a minisztereket, sárba 
húzza és hibáztatja a majoritást, sárba húzza az 
arisztokratiát, sőt hibásnak találja magát a 
balközépnek eljárását is. (Helyeslés jobh felől.) 

Én, t. képviselő társaim, azt mondom, igen 
is mi fen akarjuk, és hiszem és remélem, fen 
fogjuk tartani e hazát, fen fogjuk nem egy két 

évre, de ha Isten ugy akarja, hosszú időre talán 
őrök időre. És épen azért vagyunk hívei ezen 
politikának, mert azt ki akarjuk vivni, fen fog
juk tartani és meglehet, hogy Irányi képviselő 
urnák még unokái is fogják i t t élvezni az álta
lunk fentartott haza alkotmányos szabadságát; 
(Helyeslés jobb felől. Felkiáltások a bal oldalon: 
Hiszen nincs felesége! Derültség) holott meg 
vagyok győződve, ha í|zon politika jutna ér
vényre, melyet a képviselő ur ma itt kéjjvisel, 
bizonyosan nem sokára bekövetkeznék azon idő, 
midőn ő maga nem lesz itt biztosságban, hanem 
másodszor is kénytelen lesz vándorbotját kezébe 
venni, {Ugy van! Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

E napokban b. Simonyi Lajos képviselő ur 
azt mondotta, hogy a magyar igazságszolgál
tatásnál csak a török roszabb. Meglehet, nincs 
ellene semmi szóm, mert hiszen utoljára és e vád 
nem a nemzetet éri. Hanem Ludvigh János kép
viselő ur már tovább ment és azt monda, Finn-
landról értekezve, hogy az alkotmányos viszo
nyok még Oroszországban is jobbak mint Ma
gyarországban. Eddig büszkék voltunk arra, hogy 
a mi alkotmányunkat az angoléhoz hasonlítottuk, 
a mely köztudomás szerint a legszabadabb, legbiz
tosabb alapú Európában. Ezen uj tan, ezen uj 
tanulmány szerint, még utolja fog kisülni, 
hogy Európában ma a legszabadabb elvű alkotmány 
Oroszországban található. (Ohó! a bal oldalon.) 

Ezeket előre bocsátva, t. képviselő ház, 
előre kijelentem, hogy én a bizottság által benyúj
tott válaszfelirati javaslatot elfogadom a tárgya
lás alapjául, elfogadom pedig tárgyalás alapjául 
épen azon okoknál fogva, melyeknél fogva, Lud; 
vigh képviselő társam azt elvetendőnek ítéli. O 
ugyanis azt mondja, hogy itt nincs semmi rend
szerezve, hogy itt nincs semmi kifejtve. 

Én azt hiszem, t. képviselőház, hogy a vi
lágon a legjobb trónbeszéd az, melyhez legkeve
sebb szó, vagy legkevesebb válasz fér. Ha te
kintjük a mostani vitákat, majdnem azon meg
győződésre kellene jutnunk, hogy itt még most 
is azon régi országgyűlési vitáknak vagyunk 
tanúi, és hogy itt még most is a fejedelem a 
nemzettel viszályban él ; de ha közelebbről vizs
gáljuk a dolgot, és össze hasonlítjuk a múlt or
szággyűlési vitákat a mostanival, nagy különbsé
get fogunk látni. 

Véleményem szerint e kérdésben két főszempont 
tesz különbséget. 

Sokak előtt feltűnik, hogy miért van az, 
hogy midőn a múlt országgyűlésen azon párt, 
mely többségben volt, s a mely a múlt ország
gyűlésben oly hatalmas védiratokat szerkesztett, 
melyek páratlanok a nemzet történetében, hogyan 
van mégis az, hogy most ugyanazon párt, ugyan 
azon férfiúnak vezérlete alatt, midőn beadja vá-

25* 
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laszfelirati javaslatát, az oly rövid, oly egyszerű, 
mondhatnám igénytelen ? Erre a felelet igen könyü, 
t. képviselő ház. Ha én egy nagy betegségben 
sinylődöm, akkor az orvosnak, ki az én betegsé
gemet gyógyítja, mindenesetre bő alkalma nyilik, 
tudománya egész tárházát kimutatni. Ha nekem 
bonyodalmas hosszú perem van, mindenesetre bő 
alkalma nyilik az ügyvédnek, a törvénytudo
mány terén e tömkelegből, a tiszta egyszerű vi
lágosságot mutatni ki. Ily esetekben a világ bámul
ni fogja akár az ügyvédet, akár az orvost, de véle-
me'nyem szerint mindennél jobb az, ha én sem 
betegségben nem sinylődöm, sem nincs nagy és 
bonyolódott perem. Épen azon körülmény, hogy 
azon pártnak, mely többse'gben van, most nincs 
szüksége oly hatalmas védiratot kiállítani, épen 
ez mutatja azon roppant, és, szerintem legalább, 
előnyös különbséget. Rendes viszonyok között 
ma van legelőször alkalma a nemzetnek, válasz
feliratot adni a legfelsőbb trónbeszédre. Alig va
gyunk ily rendezettebb viszonyok között két év 
óta és már is mit tapasztalunk? Látjuk hogy a 
parlamenti felelős kormány oly jótékony befolyást 
gyakorol a fejedelem kedélyére, hogy a fejedelem 
maga karöltve jár a nemzettel a belreformok te
rén és maga jelöli ki az ezen téren követendő 
utat. Fül- és szemtanúi voltunk oly trónbeszédnek, 
minő, mint egy képviselő társam monda, való
ban eddig talán soha magyar király ajkairól nem 
hangzott. A többségnek kifolyása, a kormány, ér
vényesítette a többség nézetét a trónnál, a trón-
beszédben a többség a maga kívánságait, a maga 
gondolatait látja kifejezve : mi természetesebb an
nál, hogy ilyenkor a trónbeszédre alig lehet 
más felelet, mini: köszönjük, uram, szépen, mi is 
ezt kívánjuk! 

A másik különbség, ha összehasonlítjuk a 
multat a jelennel, az, hogy az ellenzék a reform 
terén ellenzéket nem képezhet, és hogy ellenzését 
igazolja, kéoyteleü megtámadni azon közjogi ala
pokat, melyeket már első keletkezésénél megtá
madott. De véleményem szerint, t. ház, a bal ol
dal előterjesztett felirati javaslatának épen ez leg
gyengébb része. Ugyanis a trónbeszéd azt mond
ja, hogy a közjogi viszonyok kielégítők, sőt nem 
csak kielégítők, hanem kedvezők. Ezt nem he
lyesli a bal oldal, kedvezőtlennek mondja a köz
jogi áilapotot és szemrehányásokat is tesz ez iránt. 
De, kérdem a t. házat, ha maga a fejedelem 
kedvezőtleneknek mondaná ezen viszonyokat, ak
kor, midőn ő maga azt nem régen szentesitette; 
midőn látta, hogy az oly nagy többséggel ment 
keresztül az országgyűlésen, és midőn az uj választá
sok ezen alapokat az uj választások által szente
sitette, vajon,^ nem adna-e ez méltó okot a meg
támadásra? És vajon nem hódol e az alkotmá
nyosság elvének, a fejedelem azon elvének, midőn 

kimondja megegyezését, jóváhagyását, és mintegy 
az ügyek feletti megelégedését, midőn ezen^ ala
pot a trónbeszédben kedvezőnek mondja? Es én 
azt hiszem, t. ház, hogy midőn a bal oldal ez 
állapotokat megtámadja, nem egyéb akar ez len
ni, mint egy élő és folytonos reclam és tiltakozás, 
mely mindenkor be szokott következni, midőn 
uj és ily nagy ügyek fordulnak elő valamely 
országban, de azt hiszem és teljes meggyőződé
sem az, hogy ez mindig halványabb modorban 
fog nyilvánulni, (Ellenmondó bal felől) mert 
akár mit mondjanak is a túlsó oldalon, e nemzet 
fen fogja tartani ezen alapot mind addig, mig a 
nemzetnek arra szüksége lesz. (Zaj. Ellenmondá
sok hal felöl. Elnök csenget.) Igaz, hogy a bal 
oldal által beadott felirati javaslatban a szemé
lyes unióra történik hivatkozás, de kérdem a 
házat, vajon mi egyéb a delegatio, mint a sze
mélyes uniónak alkotmányos kifejezése? (Derült
ség a bal oldalon) és miegyéb a közös miniszter, 
mint a személyes uniónak a közös ügyekre nézve 
alkotmányos közege? (Helyeslés jobb felől, el
lenmondás bal felől.) Ha mind a két államban 
alkotmányt akarunk a personal unió alapján, le
hetetlen kikerülnünk azon közegeket, melyek azt 
alkotmányosan képviselik. Ha ezt kiveszszünk, t. 
ház, ma az alapjogokból, ha kiveszszük a dele-
gatiokat, kiveszszük a közös ügyeket, véleményem 
szerint: vagy vissza kell hanyatlani az absolutis-
musba, (Helyeslés jobb felől) vagy meg kell tagad
ni a közös ügyeket, vagy meg kell tagadni a per
sonal uniót. 

Én részemről sem egyiket, sem másikat, 
sem a harmadik esetet nem kívánom. 

Azt mondja, az igaz, a bal oldal részéről 
beterjesztett felirati javaslat, hogy: felséged két 
állama közt van egy kapocs, melyet több évszá
zad szentesitett, ez azon kapocs, mely által mi 
felséged többi országaihoz csatolva lenni akarunk. 
Én igen szívesen hagyom magamat, t. ház! e ka
pocs által összetartatni, de meg vagyok győződve, 
hogy épen azon körülmény, hogy ezen kapocs 
nem helyesen, hanem ferdén volt alkalmazva, 
nem azt eredményezte a múlt századokban, hogy 
az bennünket szorosan összefűzött, de nem szo
rított volna; sőt ellenkezőleg azt, hogy igenis, 
igen kevés kivétellel szorított, és épen, hogy 
ezentúl ez ne történjék, gondolta az ország, hogy 
ennek módját máskép kell eszközölni. 

A mi azt illeti, a mit a bal oldal felirata 
mond, hogy az, a mi ezen túlmegy, gátolja a 
szabad mozgást és az erők kifejtését: ugyan, 
kérdem, t. ház! ha ez, a mint meg van, gátolja 
a szabad mozg4st és az erők kifejtését, hiszen 
1723-tól 1868-ig ez máskép volt, ugyan kérem 
tett-e olyan roppant előhaladást az ország, hogy 
ezen korszakot ismét vissza kívánjuk? Én azt 
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gondolom, nem lehet azt mondani, hogy akkor, 
midőn a personal unió mellett ily kormány alatt 
volt az ország, roppant előhaladást tett volna. 

Azt mondja továbbá még ezen felirati ja
vaslat, hogy: Állam, melynek léteié nincs világ
szerte diplomatiailag kellőleg elismerve, s mely 
már csak ezen körülménynél fogva nem gyako
rolja a kül politikára az őt megillető befolyást; 
továbbá azt mondja: felséged kormányától meg
várjuk, hogy távol tartva magát a beavatkozás
tól, bármely más állam ügyeibe, minden befolyá
sát felhasználandja arra, hogy a béke meg ne 
zavartassák, hogy az föntartassék, felhaszaálandja 
annál inkább, mert csak, ha a világbéke bizto
síttatik, stb. Már kérem, t. ház, midőn egy fel
iratban az van, hogy a kormánytól még előbb azt 
kívánja a párt, hogy legyen befolyása a külpoliti
kára, azután még azt, hogy beavatkoznia más 
államok ügyeibe nem lehet, s e mellett mégis 
ugyanazon kormánytól kivánja ugyanazon felirati 
javaslat, hogy az minden esetre föntartsa, nem
csak a bel-, hanem a világbókét is: én megval
lom, ilyen különböző kívánalmak között nem 
tudom, mi a kívánság? 

Még egy szőm van, t. képviselőház, Simonyi 
Ernő t. képviselő ur beszédére. 

Simonyi Ernő t. képviselő ur nem csak 
maga, több izben, hanem még azon válaszfelirati 
javaslatban is, melyet benyújtott, oly kifezést 
használ, ,mely ellen lehetetlen megjegyzést nem 
tennni. 0 ugyanis azt mondja, hogy a delega-
tío s közös minisztérium megszüntessék, és hogy 
ezt nem csak egy töredék, hanem a hazai lakos
ságnak legnagyobb része kivánja. (Felkiáltások a 
szélső balon: Igen ! Igen.') Ez van kérem beszé
dében, ez van válaszfelirati javaslatában. ED, t. 
képviselőház! nem tudom, ha vajon a t. képvi
selő ur bir-e oly apparátussal, mely szerint meg
mérlegelhesse a haza minden lakosának lelküle
tét; de ha bir is ilyennel, nem tudom, hogy be
járta-e a t. képviselő ur az egész országot, az or
szág minden megyéjét, minden kerületét, minden 
városát és faluját, s itt minden lakoson alkal
mazta-e ezen apparátust; hanem én ugy vagyok 
meggyőződve, hogy e mai napig csak egy ily véle
ménymérőt, apparátust ismer az alkotmányos vi
lág : ez a népképviselet és a népképviselet 
alapján a képviselőválasztás. (Helyeslés jobb fe
lől) Már pedig bocsásson meg a t. képviselő 
ur, ezen apparátus a plust ezen oldalra, a jobb 
oldalra mutatja. (Ugy van!) És én megvallom, 
ha ezen térre lépünk, t. képviselőház, és azt 
mondjuk, hogy a népképviselet alapján összeült 
•országgyűlésben a többség nem többség, akkor 
azt kell mondanunk, hogy a törvény nem tör
vény, és ebből a következés az , hogy az al
kotmány nem alkotmány. (Helyeslés a jobb olda

lon.) Én itt más consequentiához jutni nem 
tudok. 

A t. képviselő ur ezen kijelentésénél, meg
vallom, előttem az tetszik igen különösnek, hogy 
azt épen azon párt egyik fejétől kell hallanom, 
a mely magát par escellence 48-ásnak szereti 
hirdetni. Azt gondolná az ember, hogy e tan 
egészen uj t an ; de én azt gondolom, hogy ez 
régi tan, ez épen oly régi tan, mint maga az 
absolntismus. Ez a zsarnokok szava (Ugy van! 
jobb felől), ezt szokták hasznaiéi a zsarnokok, 
ezt használták Róma zsarnokai, ezt használta a 
középkorban XIV. Lajos, midőn azt mondta : 
L'état c'est moi! ; ezt használják most is korunk 
államcsinyes emberei is (Helyeslés a jobb oldalon); 
a különbség csak az, t. képviselőház, hogy azt 
egy ember mondja, ezt néhány ember mondja; 
a különbség csak az, hogy ott az eredmény ta
lán rósz volt, itt, azt hiszem és reménylem, hogy 
az eredmény nem oly nagy lesz. A személyek kü
lönbözők, de a theoria ugyanaz. 

Én tehát, t. ház, a mint előre is kijelentet
tem, a bizottság által benyújtott javaslatot tár
gyalás alapjául elfogadom. (Helyeslés a jobb él-
dalon.) 

M e d n y á n s z k y S á n d o r : T. képviselő
ház! Anglia legnagyobb élő államférfia, Gladstone, 
egyik beszédében következőleg nyilatkozott: Van
nak korunknak titkos erői, melyek a társas és 
politikai élet fölszine alatt folytonosan működnek 
uj eszmék és uj helyzetek létrehozásán, és sze
rinte, az a valódi állambölcs, ki, megelőzvén e 
titkos erők veszélyes fölhalmozását, azoknak utat 
nyit és maga mozditja elő az elkerülhetlenné 
vált átalakulásokat. 

Ezen titkos erők hatalmának a felismerése 
birta rá Grladstonet tory elveinek fokonkinti át
változtatására. Ekként lett belőle szabadelvű ál
lamférfiú, ki jelenleg fő tanácsadója az angol 
népnek a haladás és fejlődés pályáján. 

Egy nem kevésbbé kitűnő egyéniség, Bright, 
lépett vele az angol minisztériumba. 

Bright forradalmi alak a szó teljes értelmé
ben. A tory lapok e radical reformert még most 
is republikánusnak és commu-nistának, rendfel
bontónak és istentagadónak kiáltják k i : s meg
lehet, más országban talán földönfutót vagy vér
tanút csináltak volna belőle. De a szabad, jőzan, 
higgadt Angliában a titkos erők fejlődése nem 
akadályoztatik meg, és a legmerészebbnek hitt 
eszmék, elvek és tanok életrevalósága szabad, 
nyilvános megvitatás utján döntetik el : a minek 
természetes következménye az, miszerint Bright, 
a forradalom oroszlánya, békésen helyet foglalt 
Grladstone, az egykori tory bárány mellett. Azért 
Anglia korántsem fordult ki sarkából, hanem 
virágzóbb, szabadabb, mint valaha. 
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E két ellenkező irányból kiindult, de egy 
czélra törekvő, egy meggyőződéstől lelkesült fér
fiú fog egy forradalmat végrehajtani, t. i .: az 
anglikán egyházuralom megszüntetését Irlandban. 

Hiába mondaná ott a királynő, ki, mint az 
anglikán egyház feje, személyesen ennek fensőbb
ségét pártolja, hogy ő családi vagy kabinet poli
tikát kívánná követni. Miniszterei neki azt felel
nék : E birodalomban csak egy politika létez
het : a nemzet jóllétének politikája. Jól tudja fel
séged, miszerint ön csak ugy leve Nagy Britan
nia királynéja, mivel Stuart elődjei kabinet poli
tikát űztek és ennek következtében trónjukat el
vesztették. 

A gyakorlati Angliában tehát az államfér
fiak elismerték a békés forradalmak lehetőségét, 
sőt szükségességét is. S a mi Angliában életreva
lónak bizonyult be, az Magyarországra is alkal
mazható. Különbözők lehetnek ugyan a viszo
nyok : de a titkos erők, melyek lételéről és mű
ködéséről Gladstone oly fényes tanúságot tesz, 
nálunk is ugyanazok eredetükben, valamint ha
tásukban. 

• Kormányunk, fájdalom, nem méltatta még 
a korszellem titkos erőit figyelemre. Eddigi mű
veit legalább nem a haladás, hanem a hátrálás 
és lehangolás szelleme lengi át. 

Pedig korunk jelszava: Előre! Ez a magyar 
nemzet jelszava is. Mivel jól tudjuk, a mely 
nemzet a miveltség versenyében hátra marad, az 
eltiportatik, elvész. Ha a kormány keletke
zésekor, mint a 48-as törvények megkívánták, 
egyszerre független nemzeti politikát alapit meg, 
és súlypontul nem Bécset, hanem Pestet választja, 
akkor az egész ország mai nap is lelkesedéssel 
követi zászlóját, és nem kellene most tapasztal
nia, hogy a magyar faj zöme eiégületlenül fordul 
el tőle és ellenzéki férfiak által képviselteti ma
gát az országgyűlésen. 

Ha az önbizalmatianság mételye nem hara-
pódzik annyira el nemzetünk felső rétegeiben, 
három év óta csoda dolgok történhettek volna 
az országban. Lehetne független honvédseregünk, 
független pénzügyünk és kereskedelmünk, és a 
mi nem kevósbbé fontos, bírhatnánk egész légió
jával a szellemi bányászoknak, értelmes, jól fi
zetett tanítóknak, kik a tudomány világával be
hatolnának a tndatlaaság ezer sötét zugába és 
meggyújtanák a miveltség mécsét a legtávolabb, 
legszegényebb hajlékban is. 

Nagy és dicső feladat várt minisztereinkre, 
kik azonban tanácsosabbnak tartották, hazánk 
sorsát idegen befolyástól tenni függővé és idegen 
érdekeknek alárendelni, s miért tették ezt ? Mert 
félnek a forradalomtól! 

Csak az vádolhatja a magyar nemzetet for
radalmi hajlammal, ki nem ismeri annak loyalis, 

engedékeny és feledékeny jellemét. A magyar 
nép oly jó, oly türelmes, hogy csak akkor jajdul 
fel, midőn egyszerre két bőrt akarnak róla le
húzni. Példa erre 48, midőn a bécsi kormány 
minden jogsértést, árulást, esküszegóst és fegy
veres betörést elkövetett ellenünk, mielőtt fegy
verhez fogtunk, hogy megmentsük magunkat a 
megsemmisüléstől — A népek, tisztelt ház, — 
tanú erre a történelem, — soha sem csinálnak 
forradalmat, hanem mindig azok, legyenek bár 
fejedelmek vagy azok tanácsadói, kik, a hata
lom birtokában az idők óramutatóját vissza iga
zítják, kik a század titkos erőit természetes fo
lyamukban szándékosan megállítják, kik egy szó
val kétségbe ejtik a .népeket sorsuk békés jobbra 
fordulta felett. 

A forradalmi ijesztgetés tehát ép oly üres 
rémkép, mint az orosz betörésseli izgatás; a mi 
ellen egyébiránt kezünkben van a leghatályo-
sabb eszköz : az önálló nemzeti véderő kifejlesz
tése. 

Aggódunk továbbá nemzetiségi bonyodal
mainkon. Én ugy hiszem, tisztelt ház, ha őszin
tén és testvérileg megosztjuk szabadságunkat és 
alkotmányos jogainkat idegen ajkú polgártár
sainkkal, nem lehet senkinek oka és joga elégü-
letlenségre. 

De ha a nemzetiségek mégis viszszautasi-
tanák baráti jobbunkat és elszakadásra ezéloz-
nának, valóban nem azzal győznők meg őket 
állami egységünk szükségességéről, ha a iegro-
szabb tanácsadótól, a félelemtől, kérünk tauácsot, 
hanem, ha megértetjük velők tulajdon életreva
lóságunkat, így tett legalább még minden nem
zet, mely maga kegyelméből meg tudott élni. 

Mi magyarok 15 millióan vagyunk (Vajon?) 
és mégis annyira rettegünk helyzetünk képzelt 
nehézségeitől, hogy inkább idegen pártfogás alá 
vetjük magunkat, semhogy tulajdon józan eszünk
kel gondolkozzunk, tulajdon bőséges ruganyos 
erőnkkel tegyünk. 

így nem csoda ha elleneink, látván a vezé
rek kishitüségét és habozását, vérszemet kapnak 
és képteleneknek tartanak bennünket az önvéde
lemre, az önfenállhatásra. Pedig ép ugy csalód
nak ők, mint csalódott kormányunk, midőn oly 
nagy áldozatokkal vásárolta meg látszatos állami 
le'telünket. 

A magyar nemzet közszelíeme és független
ségi Öntudata, mely a lefolyt országgyűlés ideje 
alatt egészen kiapadni látszott, újra ébredezni kezd 
és mindenki láthatja és érezheti a dagály lassú 
közeledését. 

S mit tesz kormányunk ily komoly körül
mények között? Talán utat készit a dagálynak, 
hogy a kor titkos erőit üdvös czél felé vezesse ? 
Ellenkezőleg! Gátat emel minden oldalról. Ön-
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kéntesen felfüggeszti a megyékben az alkotmányt, 
a rendes törvényes eljárást, a személyes szabad
ság biztosítékait; és kir. biztosok által akarja útját 
állni a közve'lemény terjeszkedésének. 

Azt hiszi-e b. Wenkheim belügy ér ur (Hall
juk!) hogy Gessler kalapjával kiolthatja a nép 
lelkéből a hon és szabadság szeretetét, (Mozgás) 
a kegyeletet és ragaszkodást Kossuth Lajoshoz? 
Vagy még mindig meg van győződve a minisz
terelnök ur, miszerint az ellenzék jusson bár 
többségre, még sem lehet kormányképes jelen 
programmjával % (Zaj.) és hogy kisebbségben is 
ellenszegülhetne a nemzet akaratának? 

E ö t v ö s J ó z s e f b . v a l l á s ü g y i m i 
n i s z t e r : Semmi esetre! 

M e d n y á n s z k y S á n d o r : Örülök, hogy 
ellentmond a miniszter ur, hogy t. i. nem akarja 
kiirtani a nép lelkéből a hon és szabadság szere
tetét, és azt vélem, nem is irthatja ki a nép 
lelkéből. 

Különben bátor vagyok a kormányt egy 
pár történelmi tényre figyelmeztetni. A Polignac-
ok és Guizot-k is okos államférfiaknak tartották 
magukat es szintén Gessler kalapjával vélték el
fojthatni a közvéleményt. S mit nyertek doctri-
nair makacsságukkal? Epén az ellenkezőjét an
nak, a mit minden erejökkel elhárítani igyekeztek, 
fejedelmeik trónjának veszélyeztetését és elbu
kását. 

Előttünk a történelem, t. ház, mely az élet 
bibliája. Tanuljunk, mig van idő és okuljunk má
sok kárán, mert a korszellem titkos erői folyto
nosan mőködnek és haladnak. 

18 évi tapasztalataimból Angolhonban azon 
tanulságot merítettem, miszerint állami független
ség nélkül, nemzeti élet nem képzelhető, hogy 
nem lehet a népnek elég féltékenyen őiködnie az 
alkotmányos jogok felett és nem lehet eléggé 
korlátoznia a kormány hatalmát. Megtanultam 
egyszersmind azt is, hogy az egyéni szabadság 
valódi palládiuma a?, angol népnek, hogy a muni-
cipalis intézmények egészen függetlenek a kor
mány önkényétől, és hogy ott a törvénytisztelet 
ép oly mélyen gyökerezik az államférfiakb?n 
mint a népben. 

íme erre egy rendkívüli példa: Legközelebb 
az angol kormány két feni foglyot tett szabad lábra 
Irlandban, Cork városában. Az ottani lakosság 
fényes lakomát adott a volt foglyok tisztele
tére. E lakománál a polgárnagy elnökölt, ki fel
köszöntésében nem csak megdicsérte, mint igaz 
hazafiságot, az irlandusok elszakadási kísérleteit 
Angliától, hanem kiemelte azon ír orgyilkos tettét, ki 
Ausztráliában az edinburgi herczeg élete ellen 
törekedett. Elgondolható, mily nagy botrányt szült 
Angliában e felköszöntés. Miután azonban ott 
niöcs törvény, melylyel a nép által választott tiszt

viselőt bár mily esetben is hivatalától felfüggesz
teni, vagy elmozdítani lehessen, önkényes intéz
kedésről pedig senki sem merne még csak ál
modni is, a kormány kénytelen volt egy speciális 
bilit vagy törvényjavaslatot a parliament elé 
terjeszteni, mely a corki polgárnagy elmozdítását 
indítványozta. Erre a polgárnagy, noha jogában 
állott, magát a parliament sorompója előtt védel
mezni, letevé hivatalát a nép kezébe. E lépés 
következtében minden további eljárás megszűnt. 
— Azon inditványra pedig, hogy már most 
bírói kereset indittassék az espolgárnagy ellen, 
még a tory párt vezére is azt monda, hogy 
Angliában semmi szóval nyilvánított véleményre 
nem lehet sem a honárulás, sem a felségsértés 
bélyegét sütni. (Elénk helyeslés a szélső bal ol
dalon.) 

Én, t. ház! nem tartom a 67-es közjogi ala
pot megegyeztethetőnek sem alkotmányunk szel
lemével, sem nemzetünk aspiratioival, sem a kor 
igényeivel. A trónbeszédben megemlített reformok 
ugyan többnyire szükségesek; de meg vagyok 
győződve, hogy azok életbe léptetése, a jelen vi
szonyok között, uj emeltyűt adna a reactiónak 
és uj sérelem volna a 48-iki törvényeken az által, 
hogy, valószínűleg, megcsonkítaná a nemzet sou-
verain-jogát három sarkalatos (attribútumában : 
nevezetesen megcsonkítaná a nép befolyását a 
törvényhozásra, melyet képviselői által gyakorol 
az országgyűlésen; megcsonkítaná befolyását a 
végrehajtásra, melyet tulajdon független tisztvi
selői által gyakorol a megyékben és városokban; 
és megcsonkítaná befolyását a törvény kiszolgál
tatására, melvet szabadon választott birái által 
gyakorol. 

Én egész terjedelmében pártolom a Simonyi 
Ernő képviselő társam által benyújtott válaszfel-
irati javaslatot. (Éljenzés a szélső bal oldalon.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b . v a l l á s ü g y i m i 
n i s z t e r : T . képviselő ház ! (Halljuk! Halljuk!) 
Ludvigh János t. képviselő társam, a válaszfel
irat feladatát ugy határozta meg, hogy a válasz
feliratban az ország képviselői az országgyűlés 
iránynézeteit, és az ország kívánalmait és szük
ségleteit formulázzák. Én képviselő társunk ezen 
értelmezését elfogadom és épen azért fogadom el 
a ház asztalára letett válaszfelirati javaslatok közöl 
azt, melyet a ház által kiküldött bizottság a ház 
elé terjesztett: mert teljes meggyőződésem a vá
laszfeliratnak ezen állításai, hogy államjogi vi
szonyaink függőben volt kérdéseinek megoldása 
által belrendezésünk biztos alapja meg van vetve, 
és hogy az ország jólétének mellőzhetlen fölté
telét és alkotmányos szabadságunk legbiztosabb 
támaszát, a nemzet szellemi és anyagi fejleszté
sében kell keresnünk, mert — mondom — ezen 
elvek, vagy inkább állitások, teljes meggyőződé-
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sem szerint, nem csak a ház irányzatát fejezik 
k i ; hanem, meggyőződésem szerint, kifejezik a 
nemzet többségének nézetét is, aze'rt fogadom el 
a válaszfelirat ezen javaslatát. 

Tudom, hogy az utóbbira nézve véleményeink 
eltérnek egymástól. 

T. képviselő társaink a ház másik oldalán, 
részint benyújtott válaszfelirati javaslataikban, ré
szint a discussio alkalmával kifejezték azon meg
győződésüket, hogy a nemzetnek nagy része, 
többsége, sőt, mint némelyek mondják, az egész 
nemzet más nézetben van. T. képviselő társam 
Ludvigh János monda, hogy körüljárva az or
szágban, maholnap azok, kik oly nézetben van
nak, mint a mely a bizottság felirati javaslatában 
előterjesztetik, ugy fognak járni, mint hajdan 
az augurok, csak azon külömbséggel, hogy ta
lálkozván, nem nevetni, hanem sirni fognak az 
elhagyatottság felett, melyben véleményökkel van
nak. Én máskép vagyok meggyőződve s hivat-
kozhatnám erre nézve tán a házra; de nem te
szem, ámbár mellékesen meg kell jegyeznem, 
hogy nem tartom egészen parlamentárisnak és 
semmi esetre sem czélszerünek, ha e házban bár
mely párt vagy egyes képviselő azon nézetét fe
jezi ki, hogy a ház többsége a nemzet többsé
gének nem hív képmása, mert ezzel a háznak 
legitimitása lerontatott, {Felkiáltások: Igaz! Ugy 
van!) lerontatott pedig nem csak ezen házé, ha
nem minden ezután következő házé is. {Atalános 
élénk helyeslés.) Én, mint mondom, nem akarok 
e tekintetben a házra hivatkozni; van nekem erre 
nézve más mérlegem. 

Semmisem nehezebb mint a közvélemény
nek mérlegelése és megitéle'se. Az emberi ter
mészetnek tán gyarlósága, tán az istenségtől adott 
kegyes adománya az, hogy mindenik szivesebben 
társalkodik azokkal, kik vele egy véleményben 
vannak; és igy nagyon természetes, hogy végre, 
— mert mindenikünk csak saját szavának keresi 
viszhangját — a mint itt vagyunk, valamennyien 
meg vagyunk győződve bensőnkben arról, hogy 
a mi nézetünk többségben van; azon körben, 
melyben leginkább forgunk, a mi nézeteink levén 
többségben. E szerint tehát az egyéni meggyő
ződés erre nézve mérlegül nem szolgálhat; itt 
más hévmérőt kell alkalmazni, és ez ott, hol a 
nemzetnek egyes törvények iránti véleménye forog 
kérdésben, nem az, mit a nemzet többsége szól. 
hanem az, a mit a nemzet többsége tesz. {Helyeslés!) 

Miután Várady Gábor t. képviselőtársunk 
minap bebizonyította — nézetem szerint ugyan 
nem meggyőzőleg, hanem voltak, kik vele egy 
véleményben voltak — miután Várady Gábor be
bizonyította, hogy a reform terén nem történt 
semmi; miután előadta, hogy a minisztériumnak 
egyes tagjai, és a minisztérium egészben véve a 

reformok terén nem felelt meg hivatásának, és 
hogy tulajdonkép 1867-ben a legfontosabb, sőt 
majdnem az egyedüli, a mi történt, azon törvé
nyek alkotása volt, a melyek a közös viszonyok 
rendezésére nézve alkottat tak: e szerint kétség
kívüli, hogy azon reformok, melyek elmulasztat-
tak, nagy hatást nem idézhettek elő; a minisz
térium működéséről ezt t . képviselőtársunk még 
sokkal kevésbbé fogja feltenni. A hatás tehát, mely 
előidéztetett, kétségkívül csak épen azon törvé
nyeknek tulajdonitható, melyek államjogi vi
szonyainkról alkottattak. Miután tehát — s e 
részben appellálok igen t. képviselőtársaimnak 
igazságszeretetére a ház másik oldalán — senki 
tagadni nem fogja, hogy e hazában az utolsó két 
év alatt egy, majdnem a csodával határos elő-
haladás tapasztalható ; miután kétséget nem szen
ved, hogy az egész nemzetben oly tevékenységet, 
oly életpezsgést látunk, melyet eddig nem ismer
tünk : kétséget nem szenved, hogy e haladást 
épen ezen törvényeknek kell tulaj donitanunk, s 
hogy azoknak, kik a viszonyainkban történt vál
tozások által uj tevékenységre serkentettek, bi
zodalommal kell lenniök azon állapotok állandó
ságához, melyeket tevékenységűk alapjául vettek 
(Élénk helyeslés), sőt, miután örömmel tapaszta
lom, hogy e ház másik oldalának igen* kitűnő 
tagjai oly vállalatokban, melyek sikerülhetésére 
ép az állandóság szükséges, magok is kitüuő részt 
vesznek (Derültség) ; meg vagyok győződve, hogy 
azon elméleti tétel, melyet a mostani viszonyok 
feltarthatianságáról felállítanak, legalább nem le
het oly erős, hogy őket gyakorlati tevékenysé
gükben akadályoztatná. (Élénk derültség.) 

Ez az első ok, melyért én a választmány 
által benyújtott felirati javaslatot elfogadom. 

A másik, inkább negatív ok az, hogy a vá
laszfelirati javaslat a reformoknak szükségét áta-
lánosan elismerve, részletekbe nem ereszkedik. 

En nem tartom czélirányosnak. hogy főkép 
oly fontos kérdésekre nézve, mint minők a ház 
előtt szőnyegre fognak kerülni, péld. a megyei 
kérdés, a választási kérdés, még csak elveket is 
kimondjunk, a nélkül, hogy azok kellően meg-
vitattatnának. En e tekintetben sokkal czélsze-
rübbnek tartom az átalánosságot. 

Es ezzel tulajdonképen befejezhetném beszé
demet, ha részint a ház asztalára letett felirati 
javaslatokban, részint azokban, a mik a vita fo
lyama alatt elmondattak, nem találnék igen sok 
olyat, a mire felelni kívánok. {Halljuk!) 

Miután kimondtam nézetemet az iránt, hogy 
az egyes reformkérdésekben az elvek megvitatá
sát a jelen alkalommal sem tartom czélirányosnak, 
a t. ház természetesen nem várja tőlem, hogy a 
felirati javaslatokban előadott reformjavaslatokat 
előadásom tárgyává tegyem. 
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Nem tartom azt czélszerünek és szükségesnek 
már csak azért sem, mert, bármennyire térjenek 
el nézeteink, egyről meg vagyok győződve: hogy 
e házban igen kevés egyén ül, ki a reformoknak 
szükségességéről ne volna lelkében meggyőződve. 
(Atalános helyeslés.) 

Ezen t. ház, teljes meggyőződésem szerint, 
kevés kivétellel, csak reformerekből áll; és al
kalmasint csak a lehetőség kérdésére nézve fog 
később kifejlődni köztünk a véleménykülönbség, 
és nincs semmi szükség, hogy erről már most 
szóljunk. 

Van még egy másik ok, melyért azt mellő
zöm. Mostam tanácskozásaink tárgya azon kér
dés : hogy a ház asztalára letett válaszíelirati ja
vaslatok közöl melyik fogadtassák el ? 

A szerint, a mint a dolog jelenleg áll, fel 
kell tennünk, hogy azon javaslatok közöl, me
lyeket e ház másik oldala benyújtott, valame
lyik a ház által el fog fogadtatni. 

Azon esetben pedig, ha ez történnék, a re
formkérdéseknek tárgyalása, az én felfogásom 
szerint, ugy is lehetetlenné fogna válni. Lehetet
lennek mondom azért, mert: miután a ház másik 
oldalának részéről az mondatott ki, hogy a re
formkérdéseknek czélszerü tárgyalása lehetetlen 
mindaddig, mig a közjogi alap megváltoztatva 
nincs, vagy hogy legalább e kérdéseknek czélszerü 
megoldása a közjogi alap megváltoztatásáig nem 
lehetséges; miután t . barátom, Debreczen váro
sának képviselője kimondotta, hogy a közjogi 
kérdéseknek jelen megoldását olyannak tekinti, 
mely, ha hosszabb ideig életben maradna, a név
leg visszaállított államélet lassú halálára vezetne; 
miután — mondom — a ház másik oldalának ez véle
ménye : teljes meggyőződésem szerint, ha azon 
válaszfeliratoknak valamelyike a ház többsége ál
tal elfogadtatnék, ennek, a dolog természete sze
rint, csak az lehetne következése, hogy az első 
kérdés, mely tárgyaltatnék, nem a reformok kér
dése, hanem csak a közjogi alap megváltozta
tásának kérdése lehetne. (Helyeslés.) Nem mon
dom ezt, mintha a t. ház másik oldala reform-
szándokának őszinteségéről egy perczig is kétel
kedném; nem azért mondom; de az állás olyan, 
hogy a t. háznak azon oldala ily esetben nem 
tehet mást, mint követni azon irányt, melyet 
1865-ig követtünk valamennyien, mely abban állt, 
hogy mindaddig, mig közjogi viszonyaink tisztába 
hozva nem voltak, más kérdésről, a reform kér
déséről szólni czélszerünek nem tartottuk. (Élénk 
helyeslés jobb felöl) 

Annyival inkább kényszerülne pedig a ház 
másik oldala ezen eljárásra, mivel azon férfiak, 
kik a válaszíelirati javaslatokat benyújtották, sok-
kai gyakorlatibb és messzebb látó politikusok. 
semhogy ne látnák át, miként minden reform-

KÉPV. n. SAPLÓ. 18-H i. 

kérdés, mely a mostani közjogi alapon oldatik 
meg, annál inkább erősíti meg ezen alapot, meny
nyivel fontosabb a reform maga. (Helyeslés a 
johh oldalon.) 

így tehát, mellőzve a reformkérdeseket s áta-
lában minden más egyes kérdést, áttérek egye
nesen arra, a mi köztünk a vég különbséget ké
pezi, (Halljuk l) mely minket azon kénytelenségbe 
hoz, hogy bármennyire vágynánk is együtt járni, 
két táborra oszlunk. Es ez egyszerűen azon kér
dés : vajon az alap, melyen közjogi kérdéseink 
megoldattak, olyan-e, melyen ezentuli haladásunk 
lehetséges és czélszerü; vagy olyan, melyen a 
haladás nem czélszerü, s melynek megváltozta
tása e szerint első kötelességeink közé tartozik, 
így áll a kérdés. (Helyeslés johh felől.) 

Megvallom, t. ház ! elfogultan szólok e tárgy
hoz, mert nagyon érzem, hogy bár mit tegyek : 
olyan valamit, a mi e házban, vagy a hírlapiro
dalom terén még el nem mondatott, vagy a mit, ha 
az el sem mondatott volna, e ház másik oldalán 
ép oly jól ne tudnának mint én, olyas valamit 
mondani nem tudok. De miután Simonyi Ernő 
képviselő társam azon nézetét egészen helyesnek 
tartom, hogy bár mennyire többségben legyen 
is bizonyos vélemény árnyalat, az nem jogosítja 
fer* arra, hogy a maga elveit ne indokolja, és 
hogy ne kövessen el mindent, hogy azokat, kik 
más nézetben vannak, kapacitálja : érzem ezen kö
telességet én is, s ámbár kevés reménynyel, de 
megfogom kisérteni a kapacitatiőt. {Halljuk!) 

Vigasztalásomra szolgál két körülmény: elő
ször, hogy azon őszinteség után, melylyel ma
gamról szóltam, talán a ház másik oldala nem 
fogja rósz néven venni, ha azzal nyugtatom meg 
magamat, hogy ha ujat nem mondhatok is, sok 
ujat a ház másik oldaláról sem hallottam, {Igaz') 
és hogy e szerint, ha kissé hosszadalmas fegyver
rel kell küzdenem, a fegyverek egyenlők. 

Ezenkívül van még valami, a mi megnyug
tatásomra szolgál: az, mit Komárom városa ér
demes képviselője mondott, hogy t. i. e vitatko
zásokat nem tartja meddőknek, mert hiszen a szó, 
mely itt elmondatik, mag, és eljön az ideje, mely
ben e mag csírázni és gyümölcsözni fog. (Felki
áltás hal felől: Ugy van!) így tehát elszórom a 
magot én is — hisz igen sok gazda van e ház 
ban s azok tudják, hogy nem rósz a magnak 
ha kissé száraz. {Derültség, Helyeslés.) 

A vita folyama alatt igen sok érdekes tárgy 
érintetett meg, igen sok érdekes okoskodást hal
lottunk, és én, hallva az egyes szónokokat, szíve
sen feleltem volna mindegyiknek külön-külön. 
De miután ezt nem tehettem, most az egyes elő
adásokra visszatérni nem tartom czélszerünek: a 
replica csak akkor jó, ha rögtöni. 

Összefogom tehát az egves beszédekből azt, 
26 
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m{ —felfogásom szerint — azok le'nyegét képezik. 
(Halljuk!) [ 

Ez, a mennyire megítélhetem, a következő: 
Igen tisztelt barátaink, a ház másik oldalán a 
közjogi kérdéseknek a múlt orszázgyülés által 
eszközlött megoldását nem tartják ezélszerünek 
és nem tartják fentarthatőnak, három oknál fogva: 
először, mert ezen megoldás által az országnak 
önállása és függetlensége feladatik; másodszor, 
mert az országnak legfontosabb érdekei veszé
lyeztetnek; és harmadszor, mert veszélyeztetik 
az országnak jövője, mit tegnapi beszédében 
Irányi Dániel ur is különösen kiemelt. Részemről 
bátor leszek, mint mondám, szárazan és tehetsé
gem szerint a legrövidebben előadni ellenészrevé
teleimet. (Halljuk!) 

A mi először is az ország önállását és füg
getlenségét illeti: az nem hazafi, sőt nem is józan 
ember, ki azt nem tartja a főérdeknek ; mert az, 
ki bármely materialis haszonért önállását, azon 
önállását— mely helyzetében lehetséges — fel
adja , körülbelül ugy jár el, mint azon patriar-
ehának fia — nem tudom maga a patriarcbák 
közé számittatik-e ? — ki egy tál leneséért oda 
adta elsőszülöttségi jogát: ily eljárásnak mindig 
az a következése, hogy a ki követi, egy élvezetet 
később igen sok koplalással fizet meg. (Derült
ség.) En is tehát azon nézetben vagyok, hogy 
az országnak önállása oly érdek, melyet minde
nekfelett és minden körülmény közt védenünk 
kell. Csak azt hiszem, hogy azok, kik már bizo
nyos közösügyeknek létezését és ezen ügyeknek 
közös elhatározását, mint az önállás feladását te
kintik, igen nagyon csalódnak. A nemzetre nézve 
az önállás épen olyan, mint az egyénre nézve a 
szabadság. A javak legfőbbike az, miért mindent 
áldozhatunk és mindent áldoznunk kell; de egy
szersmind oly kincs, melyet soha tökéletesen nem 
érhetünk el. Feladatunk utána törekedni, az egyé
neknek a legnagyobb szabadság, nemzetnek a leg
nagyobb önállás után; de a tökéletes szabadság 
az egyén és a tökéletes önállás a nemzet által 
soha el nem érethetik. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Valamint nincs egyén a világon, ki azt mond
hatná, hogy tökéletesen független minden má
soktól, ugy nincs nemzeti individualitás sem, mely 
magáról ezt állithatja; és a leghatalmasabb nem
zetek, az angol és franczia, szintúgy, mint azok, 
melyek előttük léteztek — mert eljárásukban 
a józanságot kell követniük — nem utasíthatja 
el magától azon befolyást, melyet más nemzetek 
reá gyakorolnak. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Az irány, melyet kormik e tekintetben követ, 
az, hogy a nemzetek között létező közös ügyeknek 
száma nem csak nem fogy, hanem szaporodik; 
(Helyeslés,) és hogy jelenleg, tekintsünk bár hova, 
igen sok ügy, mely előbb tisztán s kizárólag 

egyes nemzetek által rendeztetett el, most több 
nemzet által közösen intéztetik el. 

így tehát az én felfogásom szerint azt, hogy 
bizonyos tárgyak közöseknek tekintetnek, s hogy 
ezen tárgyak közösen határoztatnak el, az önál
lás feladásának tekinteni magában véve még 
nem lehet. 

Az önállóságnak mérlege, nézetem szerint, más, 
és pedig először a mód, mely szerint ezen viszony 
támad, másodszor a mód, mely szerint ezen vi
szony gyakoroltatik. S valamint p. o. joggal mond
hatjuk, hogy oly nemzet, melynek bizonyos ügyei, 
hozzájárulása nélkül, egy más nemzettel közösek
nek deciaráitatnak; vagy mely oly ügyek elinté
zésére, melyek őt is érdeklik, az őt megillető be
folyást nem gyakorolja, önállásától csakugyan 
megfosztatott: ugy nem mondhatja senki azt, hogy 
a nemzet önállásáról mondott le csak azért, mert 
saját belátásából, bizonyos tárgyaknak közös ke
zelését ezélszerünek ismerve el, azt saját akaratá
ból elhatározta ; főképen akkor, ha ezen ügyek 
kezelésénél az őt illető befolyást gyakorolja, azon 
mérvben, melyet maga megszabott. (Helyeslés.) 
így tehát a közös ügyek, bocsánatot kérek, ha 
talán előadásom kissé száraz, (Felkiálltások: Hall
juk!) mondom a kérdés tárgyalásánál a közös 
ügyek létezése mennyiben veszélyezteti nemzeti 
önállásunkat ? az első kérdés. 

Az első kérdés tehát az, hogy az illető nem
zet szabad akaratával, s megegyezésével fogadta-e 
el azokat ilyeneknek vagy nem? 

A második kérdés pedig az, vajon a nem
zet ezen ügyek elintézésében bir-e az őt megillető 
befolyással ? 

Es ha e két tekintetet veszszük mérlegül, 
nem hiszem, hogy a közös ügyek létezésének és 
közös kezelésének ürügye alatt valaki hazánk 
önállását tagadhatná, vagy csak kétségbe von
hatná : mert nem hiszem, hogy valaki létezzék, 
a ki azt állítaná, hogy Magyarország akkor, mi
dőn államjogi viszonyaink rendezésének ujabb 
módját elfogadta, bárki által erre kényszerítve 
lett volna, sőt még azt sem fogja senki állítani, 
hogy azon nagy törvényhozási majoritás, mely az 
ezen viszonyok rendezését magába foglaló törvényt 
alkotta, akkor bármely hatalomnak befolyása alatt 
állott volna, és igy a nemzetnek akaratát nem 
fejezte volna ki tisztán. Hisz kormány, mely e 
befolyást gyakorolhatta volna, akkor nem is lé
tezett. (Elénk helyeslés johh felöl.) A mi pedig a 
befolyást illeti, melyet ő felsége lajtántuli tarto
mányai egyrészről, másrészről Magyarország a 
közösügyek elintézésére gyakorolnak, e tekintet
ben hivatkozom azokra, kik a delegatióban részt 
vettek, s ők el fogják ismerni, hogy Magyaror
szágnak befolyása a közös ügyek elintézésére 
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bizonyosan semmivel sem csekélyebb, mint a 
birodalom másik feléé. (Elénk helyeslés johh felől.) 

De ez csak elmélet, ezzel még nincs bizo
nyítva semmi. Nem elég megmutatnunk, hogy bi
zonyos ügyek közössége által az önállás és füg
getlenség nem adatik fel, mert még mindig azon 
kérdés marad fen ; vajon czélszerü volt-e, és 
Magyarország érdekében fekvő volt-e az, hogy e 
viszony életbe le'pjen? mert végre is a magyar 
törvényhozásnak s a magyar kormánynak feladata 
nem más, mint hogy Magyarország érdekeit 
tartsa szeme előtt. (Helyeslés.) 

így tehát a kérdés az: vajon a viszony, 
mely ő felségének lajtántuli tartományai és ha
zánk között létezik, megfelel-e Magyarország ér
dekeinek ? 

Ugy hiszem, senki sem fogja tagadni, hogy 
a nemzet érdekei közt egyik legfontosabb a külső 
biztonság, és hogy, miután, fájdalom! a civilisá-
tióban még nem emelkedtünk oly magasra, hogy 
a jog maga egyes kisebb nemzeteknek is teljes 
biztonságát megszerezhetné, mindenek felett ér
dekében fekszik minden nemzetnek, hogy magá
nak megszerezze azon eszközöket, melyek által 
saját külbiztonságát minden körülmények közt 
megoltalmazhassa. Mert miután a világ törté
nelmi kifejlődése ugy hozta magával , hogy Eu
rópa nagy részében óriási államok alakultak, 
melyek mindent inkább követnek, mint az örök 
békének politikáját; miután más nemzetek lé
teznek és fen akarnak állani, melyek a hatalom 
anyagi eszközeire nézve e nagy hatalmakkal nem 
mérkőzhetnek : hol keressük az eszközt, mely ál
tal ezek is magoknak külső megtámadások ellen 
teljes biztosítékot szerezhetnek: ha nem abban, 
hogy a közös ezélra egymással egyesülnek ? (Elénk 
helyeslés jobb felől.) 

Es ez az, mi, az én nézetem szerint, ha 
egészen abstrahálunk is a közöttünk és ő felsége 
többi tartományai közt létező jogviszonyoktól, 
szoros összetartásunkat okszerűvé teszi. E tekin
tetben ismét azzal vigasztalom magamat , hogy 
e ház másik oldalán is sokan egyetértenek ve
lem : mert, miután azon külön vélemény, mely a 
múlt országgyűlés alatt a 67-es bizottságnál be
adatott , sok oly férfiú által Íratott alá, kiket 
most is körünkben tisztelni szerencsések vagyunk, 
és meg vagyok győződve, hogy ők e tekintetben 
nézeteiket nem változtatták meg; és miután a 
külön véleményben kimondatik, miként „ czélsze
rüség szempontjából kívánatos, hogy mindazokra 
nézve, mik a közbiztonság valósítására okvetet
lenül szükségesek , egyetértőleg intézkedjünk, 
milyenek a külügy, a hadügy — annyiban a meny
nyiben mindaz, mi ő felsége egész hadseregének, 
és igy a magyar hadseregnek is vezérletére, ve
zényletére, belszervezésére vonatkozik — és a fen

tebbi két tárgyra szükséges költségek" ; miután; 
a mint mondom, nem gondolom, hogy ezen t. 
férfiak azóta nézeteiket e részben megváltoztat
ták: azon kellemes helyzetben látom magamat, 
hogy azon állításomra nézve, miként a kölcsönős 
és közös védelem fentartása és azon ügyek egyet
értő elintézése, melyek annak eszközei, a mi ér
dekünkben is fekszik, még a ház másik oldalán 
sem állok egészen olyak nélkül, kik velem egyet 
ne értenének. (Tetszésnyilvánítások jobb felöl.) 

Es igy, — a kérdést mindig összebbre szo
rítva, — végre oda jutunk, a mit t. barátom 
Vukovits Sebő beszédében kimondott: hogy a 
közöttünk fenálló nézetkülönbség lényege egye
dül abban áll, vajon a delegatio intézményének 
fentartása czélszerü-e vagy nem? S e kérdésre 
fogok tehát szorítkozni. (Halljuk!) 

En részemről a delegatiókat nem tartom az 
emberi institutiók legtökéletesbikének; (Halljuk! 
halljuk!) sőt tovább megyek, és azt mondom, 
hogy tökéletes institutiókat alkotni nem is Jehet. 
Minden institutió tökéletessé válik a gyakorlat 
által, minden institutió Pygmaleon szobra, mely
nek lelke hiányzik és melybe lelket csak a nem
zet lehellhet. (Helyeslés.) Es azért meg vagyok 
győződve, hogy, ámbár igen sok ellenvetés téte
tet t a delegatio institutió ja ellen a ház másik 
oldaláról, ha a discussió még hat hétig folytat-
ta t ik , a ház másik oldalán még mindig fognak 
találkozni olyanok, kik a dolgot ismét uj szem
pontból tekintve, uj és ismét uj theoretieus oko
kat fognak a delegatiók ellen felhozni. Sőt ajánl
kozom, ha méltóztatnak más institutiót tűzni ki 
a discussió tárgyává, nem a házban, hol az pénz
be és időbe kerül, hanem privát társalgásban, én 
kész vagyok akármily institutió ellen theoreti-
kailag igen plausibilis, igen erős ellenvetéseket 
felhozni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

A kérdés nem az, vajon tökéletes-e a dele
gatio intézménye? hanem az: 

először, vajon a delegatio intézménye meg
felel-e azon czélnak, a melyre felállíttatott? 

másodszor, vajon van-e valami, a mit a 
delegatio helyébe tehetünk, és a mi által ugyan
azon czél épen oly jól elérethetik ? végre 

Harmadszor vajon a delegatio intézményéből 
következnek-e mindazon bajok és veszélyek, me
lyeket némelyek a delegatio intézményében lát
nak? (Halljuk!) 

A mi a delegatio intézményének czélj át illeti, 
kérdem: mi az? A delegatio czélja semmi más, 
mint az, mi az általam már idézett külön véle
ményben előadatott: hogy azon ügyekben, me
lyeknek egyértelmű elintézése közös biztosságunk ér
dekében szükséges, ezen egyértelmű elintézés le
hetővé váljék. A delegatiók resultatumai azon 
meggyőződésnek, hogy a czélszerüség szempontjá-

26* 
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ból kívánatosnak ismerjük el, hogy mindazokra 
nézve, mik a közbiztonság valósítására okvetle
nül szükségesek, egyértelmüleg határozzunk ő 
felsége lajtántúli tartományaival. 

Közös védelemről levén szó — lehetnek kö
rülmények, a hol a helyzet bizonyos ügyek sür
gős elintézését teszi szükségessé és ezért egy oly 
institutio, mely ily esetekben az egyértelmű el
intézést lehetővé teszi, közös biztonságunk érde
kében nélkülözhetetlen. S ez első czélja a dele-
gatiónak. A második az, hogy ily ügyek elinté
zésénél Magyarország semmivel ne birjon keve
sebb befolyással, — mint ő felségének lajtántuli 
tar tományai ; a harmadik az, hogy mindezen 
kérdések alkotmányos utón intéztessenek el. 

És én részemről elismerve, hogy a delega-
tiók nem képezik épen a tökélynek ideálját, azt 
hiszem, hogy a delegatiók mostam formájukban 
is, amint a tapasztalat bebizonyította, ezen czél-
nak tökéletesen megfelelnek. 

Magától értetik, hogy ez csak addig szól
ha t a delegatiók mellett, mig valaki nem lép 
fel, a ki egy más institutiót hoz indítványba, 
mely által ugyanazon czél épen oly jól elérhető 
(Felkiáltások a jobb oldalon: A melylyel jobban 
elérhető!) Vagy csak épen oly tökéletesen, én ezzel 
is megelégszem, mert utoljára is varietas delectat 
és én csak azt óhajtom, hogy azzal a czél ép 
oly jól éressék el. 

E kérdésnél, megvallom, ismét nagy nehéz
séggel találkozom. 

Azon institutio, mely mellett szót emelek, 
ismeretes, két esztendő óta működött, s egyetlen 
egy hiánya sem lehet olyan, a mely eddig föl 
nem tűnt volna; holott azon institutiót, melyet 
ennek helyébe állítani akarnak, [Felkiáltás bal fe
lől: Nem mondta senki, hogy mii akarunk helyébe 
állítani!) fájdalom! nem ismerem. Gyanítanom 
kell, hogy a háznak (A bal oldalra mutat) ezen 
oldala e kérdésre nézve talán nem lesz egészen 
egy véleményben. Azt se állíthatom bizonyosság
gal, hogj^ a közösügyek tárgyalásának azon módja, 
a mely ama többször említett külön vélemény
ben előadatott, képezi-e most is azt, a mit e 
ház egyik oldalának egy része a delegatió he
lyébe állítani akar. Nekem tehát csak feltevé
sekről, lehetőségről lehet szólanom, s ezt kisértem 
meg. (Halljuk!) 

Ha azon meggyőződésből indulunk ki, hogy 
bizonyos ügyeknek egyetértő elintézése, Magyar
ország érdekében is kívánatos: gondoskodnunk 
kell valamely módról, a mely által ezen egyet
értés eszközölhető. Ily elintézési mód pedig csak 
kettő lehet : vagy az alkotmányos tárgyalás ; 
vagy az, hogy ezen ügyek elintézése, a fejede
lemre bizatik. 

Az alkotmányosság szempontjából — mi taga
dás benne — elismerem, hogy a delegatió intézmé
nye, azon követeléseknek, melyeket fontosabb 
kérdések constitutionális elintézésére nézve tenni 
szoktak, nem mindenben felel meg. Tudjuk vala
mennyien, mennyire ragaszkodtak, még Washing
ton korában, az egyes észak amerikai államok, 
államiságukhoz; és mégis mindamellett azoD 
tárgyakra nézve, melyeknek közös elintézésén 
szükségesnek tar tatot t , a eongressus állíttatott 
fel; ugyan ezt tettték Svajcz cantonjai; ugyan 
ezt teszik északi Németország oly államai is, 
melyek között még personal unió sem létezik. 
Ha tehát az átalános constitutionális fogalma
kat veszszük, a mint azok in theoria felállíttat
nak, kétségen kívül a delegatiók nem felelnek 
meg azoknak: mert ezeknek csak a central par
lament felelne meg. De azt hiszem, hogy a t . 
házban nem szükséges kifejtenem azon okokat, 
melyek miatt mi central parlament felállítását 
nem tartjuk czélszerünek. (Élénk helyeslés jobb 
felől) 

Marad tehát a másik mód, mely abból áll, 
hogy mind azon ügyek, melyeknek egyértelmű 
elintézése hazánk érdekében szükséges, a fejede
lem által határoztassanak el. Én méltánylom 
mindazon fontos okot és tekintetet , melyek 
az utolsó törvényhozás folyama alatt, e ház ak
kori kissebbségének nagy érdemű tagjait, ennek 
indítványozására bírták; de én részemről ezen 
indítványt nem fogadhatom el. Nem fogadhatom 
el pedig két okból: először mert nem tartom 
megegyeztethetőnek az alkotmányos elvekkel; 
másodszor, mert veszélyesnek tartom a monar
chiái érdekek szempontjából nézve. (Elénk helyes
lés jobb felöl.) Habár egész kiterjedésében elfo
gadom azon nézetet, melyet t . barátom Debre-
czen város érdemes képviselője, vagy inkább ő, 
és elvtársai az általuk benyújtott javaslatban elő
adtak, habár — mondom — egészen elfogadom 
azon nézetüket, hogy a fejedelmi hatalom kapocs, 
meby erősen összetart, de nem szorít: ugy va
gyok meggyőződve, hogy ez csak épen azért van 
ugy, és csak addig maradhat ugy, mig a feje
delmi hatalom a parlamenti vitatkozások körén 
kívül áll és fontos érdekek végleges eldöntésére 
nem kényszeritetik (Elénk éljenzés a jobb oldalon). 
Én részemről ezen elvet valamint alkotmányos 
tekintetben, ugy monarchicus tekintetben sem fo
gadhatom el semmi esetre. (Helyeslés.) 

Ezek után csak még a harmadik kérdés 
megfejtése marad fen. 

Bocsánatot kérek, ha fölötte hosszura nyúj
tom beszédemet. (Zajos felkiáltások minden ol
dalról: Halljuk! Halljuk!) 

Következik mondom a harmadik kérdés : va
jon a delegatiók intézménye maga után fogja-e 
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vonni mindazon káros és veszélyes következményt, 
melyet tőle némelyek várnak? 

Á mennyire itt is — tömegesitve az egyes el
lenvetéseket — kivehettem, ismét három veszély 
az, a melyet a delegatiő intézményében rejleni 
vélnek. (Halljuk!) 

Az első, melyet t, barátom Vokovics Sebő 
képv. előadott az, hogy a delegátiók intézmé
nye által a magyar törvényhozás fontosságától 
megfosztatik, mit azután Ludvigh képviselő ur 
azzal tetézett, hogy a delegátiók intézménye ál
tal a magyar országgyűlés másodfokú választó 
testületté sülyedue le. 

A második az, hogy hazánknak a delegá
tiók intézményemellett nincs nyújtva semmi ga-
rantia arra nézve, hogy érdekei ott képviseltetni 
fognak, és hory a legfontosabb ügyek nem fog
nak eldöntetni nemcsak a magyar törvényhozás 
nézetei ellen, hanem olyanok által, kik utoljára 
nem is fiai a hazának; mert hisz csak egyet 
kell megnyerni a magyar delegatióból, és a leg
fontosabb ügy ellenünkre dül el. 

A harmadik, mit ismét tisztelt Vukovics ba
rátom mondott, az, hogy mig többi alkotmányos 
intézményeink olyanok, melyekhez a nemzet ra
gaszkodik, a delegátiók intézményéhez nem ra
gaszkodik senki, ugy, hogy az elfújható anél
kül, hogy csak nyoma is maradna. 

A mi az elsőt illeti, hogy a delegátiók által 
a magyar törvényhozás egy másodfokú választó 
testületté sülyedne le: nem akarok a kérdés tár
gyalásába hosszasan bocsátkozni. Erre elő kel
lene sorolnom mind azon teendőket, melyek most 
is kizárólag a magyar országgyűlést illetik; elő 
kellene sorolnom azt, mit a magyar országgyűlés 
az utolsó törvényhozás alatt tett, és azt, mi tőle 
a jelen ülésszak alatt váratik. Egyébbiránt meg 
vagyok győződve, hogy t. barátom Vukovics, 
kinek alkotmányos érzelmeit már előbb ismer
tem, mielőtt a hazát elhagyta, ki azóta Európa 
iegalkotmányosabb országában lakott, azt, hogy 
a magyar törvényhozás fontosságát elveszti, maga 
sem számítja a lehetőségek közé: mert oly tör
vényhozás, mely a nép ily széleskörű választá
sából lép ki, mely a népnek érzelmeit, meggyő
ződéseit képviseli, melynek körében a népnek 
minden óhajtása és minden kivánata nyilvánul, 
az ily törvényhozás csak akkor veszthetné el fontos
ságát, csak akkor sülyedhetne le, ha a képvise
lők és a nép egyiránt megfeledkeznének kötele-
ségeikről. (Helyeslés jobb felől.) Nem az, a mi a 
chartában mint a törvényhozás joga felírva áll, 
hanem azon összeköttetés, melyben a törvény
hozás a nemzettel áll, az, hogy a mi a törvény
hozás körében kimondatott, a nép nyilatkozatá
nak tekintetik, szerzi meg mindenekelőtt a tör
vényhozásnak fontosságát. (Helyeslés a jobb olda

lon.) Hogy pedig e részben a ház másik olda
lán is ismét többen, — sőt ugy hiszem, sokan 
— velem egyet értenek, arra nézve hivatkozom 
a benyújtott válaszfeliratokra, hivatkozom több 
érdemes képviselőnek, — mások között Cserna
tony Lajos tisztelt képviselőtársunk — nyilatko
zatára, ki a külügyekről és a békéről szóló pas-
susnak megváltoztatását épen azért tartja fontos
nak és épen aze'rt kívánja, mert meg van győ
ződve, hogy egész Európában nem találkozik 
egy státus-férfiú, egy ember sem, ki a magyar 
törvényhozásnak fontosságot ne tulajdonítana, és 
ki azt egy másodfokú választó testületnek tar
taná. (Helyeslés jobb felől.) 

A második ellenvetés (Halljuk!) az, hogy a 
delegatiókban nem birunk semmi garantiával arra 
nézve, hogy Magyarországnak érdekei kellőleg 
tekintetbe fognak vétetni. Hisz a delegatiő 60 
magyarból és 60 lajtántuli tagból alakulván, ha 
a magyar tagok közöl csak egy is megnyéretik, 
Magyarország érdekei ellen dönthet a többség. 
Felelhetném erre, hogy ugyanazon veszély talán 
a lajtántuliakat szintúgy, sőt valamivel inkább 
fenyegeti; de — elismerem — hogy ez nem vi
gasz. Szomorú volna, ha, midőn jogainkat veszé
lyeztetve látjuk, avval kellene vigasztalni magun
kat, hogy másoknak jogai szinte veszélyben 
forognak. Garantiák kellenek. Es vajon nyujta-
nak-e a delegátiók ily garantiákat? El fogom 
sorolni a módot, mely szerint a delegátiók ala
kulnak. A magyar delegatiő választatik a magyar 
törvényhozás által, tanácskozik nyilvánosan, és 
miután tanácskozott, tagjai visszalépnek azon helyre, 
melyet előbb elfoglaltak. (Helyeslés jobb, mozgás 
bal felől) Már kérdem, mily foka a merészség
nek szükséges arra, hogy valaki a delegátiókban, 
ismerve hazájának érdekeit, ismerve a nemzet 
óhajtásait, saját hazájának érdeke ellen az Őt 
megbízó törvényhozás ismert akarata ellen sza
vazzon. (Helyeslés jobb felől.) 

Elismerem, hogy az emiitett veszély ellen a 
főgarantiát csak a becsületben találjuk és emberi 
természetünknek azon tulajdonában, mely a bá
torságot, melyet az erős meggyőződés ad, a szem-
telenségtő) megtagadta. De mondhatjuk-e, hogyT 

oly instítutio, melynek főgarantiája a becsüle
tességben fekszik, a szükséges garantiákat nélkü
lözi? (Helyeslés jobb felől.) Mert végre nem ez 
képezi-e alapját egész parlamentalis rendszerünk
nek, s vele minden alkotmányosságnak 1 mely 
azonnal lehetetlenné válik, ha a bizalom, melyet 
egvesek becsületességében helyezünk, garantiául 
nem fogadtatik el. A nemzet megválasztja kép
viselőit, megválasztja azon meggyőződésből, hogy 
kötelességüket fogják teljesíteni, és mindenben 
a nemzet érdekeit fogják szem előtt tartani. 

És vajon hát nem tartözik-e a lehetőségek 
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közé, hogy e képviselők a bennük helyezett bi
zalomnak nem felelnek meg? és vajon azért az 
e^ész képviselői rendszer nem nyújt semmi ga-
rantiát, mert annak tulajdonképen utolsó garan-
tiája szintén a becsületesség és semmi más ? (Elénk 
helyeslés, éljenzés és taps a jobb oldalon.) 

Még egy ellenvetés emeltetett a delegatio 
ellen t. barátom Vukovics Sebő által, ki azt ál-
litá, hogy a . delegatio intézménye nem népszerű, 
hogy az a nemzet életébe nem ment át, hogy 
mig más intézményeink mind olyanok , me
lyekhez a nemzet ragaszkodik, igy például a 
megyei rendszerhez, az országgyűléshez, a dele-
gatók még nem vertek gyökeret a nemzet alkot
mányos meggyőződésében. Tökéletesen áll t. ba
rátomnak ezen észrevétele; de ezen észrevétel 
végre csak azt bizonyítja, hogy institutiók, mi
előtt a nép által soká gyakoroltattak volna, két 
rövid év alatt a nép életével nem forrhatnak 
össze (Igaz! ügy van! a jobb oldalon); és ezen 
ellenvetés áll jóformán minden ujabb institutióról, 
minden reformróL En legaiább meg vagyok 
győződve, hogy ha például azon időben, midőn 
elődeink — még akkor csak a nemesség — a 
Rákoson összegyűltek, és azután magok helyett 
csak követeket küldöttek az országgyűlésre, ha 
valaki azt mondta volna, hogy ezen institutio 
még a nép életébe nem ment át, alkalmasint 
akkor is két esztendővel az uj rendszer megkísér
tése után helyesen mondhatta volna : hogy 
csak egy szó kell, hogy a nemesség ismét összes
ségében gyűljön össze a Eákoson és ne szóljon 
senki arról, hogy egy megye két vagy több 
követet küldjön az országgyűlésre. (Élénk he
lyeslés jobb felől.) 

Ki vagyok fáradva és félek, még inkább ki
fárasztottam a t. házat (Zajos fölkiáltások min
den oldalról: Nem! Nem! Halljuk!) 

Csak még egyről kell szőlanom. (Halljuk!) 
Mondatott, hogy a közös ügyekre nézve ho

zott törvények által a nemzet jövője veszélyez
tetve van. En részemről mélyen tisztelem azon 
hazafiúi aggodalmat, mely mindenekelőtt a haza 
jövőjéről gondoskodik. A ki oly ügyben, mely 
a haza jövőjével összeköttetésben van, vagy csak 
lehet, személyes hiúságát vagy érdekeit veszi te
kintetbe, nem érdemli meg, hogy e körben ül
jön. És ha a magyar nemzet a lehetőleg legked
vezőtlenebb helyzetben századokon át föntartotta 
magát ; ha az ittolső szomorú idők alatt, midőn 
a fergeteg után még kínosabb szélcsend követ
kezett be, a magyar nemzet feltartotta életerejét, 
azt annak köszönjük: mert azon vádat, hogy 
legfontosabb érdekeinket a jövőnek feláldozzuk 
nem vettük semmibe. (Helyeslés a jobb oldalon.) 
Biztosítani kell a jövőt; ez első legszentebb kö
telességünk. De mikép fogjuk biztosítani a jövőt? 

Mindenekelőtt, ha tekintetbe véve helyzetünket, 
erőnkről nem teszünk fel többet, mint a mi at
tól kitelik. (Helyeslés jobb felől.) Másodszor ha 
nem feledjük el, hogy —miután, mint Iránya kép
viselőtársunk tapasztalásai nyomán elmondá, a 
magasabb polcz, melyre más nemzetek emelked
tek, miveltségöknek, tudományuknak, munkájuk
nak és mindenekelőtt polgári szabadságuknak 
eredménye — első kötelességünk arra törekedni, 
hogy nemzetünk mind e tekintetben velők egy 
fokra emelkedjék. (Helyeslés jobb felől.) De vajon 
ezt az által fogjuk-e elérni, ha a helyett, hogy 
munkához fognánk, ismét és ismét politikai vi
tatkozásokkal foglaljuk el időnket; mig végre 
elértük, ho<_>y egy czikkelydyel több legyen tör
vénykönyvünkben, mely jogainkat állítólag bizto
sítja, mig a nemzet megakadályoztatva haladásá
ban, nélkülözi mind azt, mi arra szükséges lenne, 
hogy létét és jövőjét valósággal biztosítva lát
hassuk ? (Élénk helyeslés jobb felől.) Erős meg
győződésem, hogy nemzetünket jelenleg kevesebb 
veszély fenyegeti, mint előbb. Nézetem szerint 
oly nemzet, mely parlamentalis kormánynyal és 
alkotmánynyal bír, s melynek törvényhozása nem 
kiváltságokra, hanem az egész népre támaszko
dik, egy oly nemzetnek alkotmányos jövője ve
szélyeknek kitéve nincs, habár alkotmányos szer
vezetében némely hiányTok fordulnának elő. 

De vannak más veszélyek, veszélyek, me
lyek e hazát csakugyan fenyegetik. (Halljuk!) 
T. képviselőtársunk Irányi felhozta azokat, me
lyek a hazát, a határaink közt lakő különböző 
nemzetiségek részéről fenyegethetnék. En részem
ről e veszélyektől nem félek, nem félek pedig 
azért, mert visszatekintve multunkba, megnyug
vást látok ezen nemzetiségeknek mind ekkoráig 
tanusitott magoktartásában, és mert érzem ma
gamban, és meg vagyok győződve a képviselő
ház minden tagjának azon elhatározásáról) hogy 
hazánkban lakó minden polgárnak meg fogják 
adni mindazon szabadságot, mely arra szükséges, 
hogy magát erősen kötve érezze e hazához. 
(Atalános élénk helyeslés.) 

Nem félek én a forradalomtól sem. (Hall
juk !) Azt gondolom, ismerem e nemzetet, isme
rem múltját, és azért tudom, hogy e nemzet 
nem olyan, mely ok nélkül forradalomra hagyná 
magát ragadtatni, és tudom, hogy a forrada
lomra ok adatni nem fog: azért teljesen meg 
vagyok győződve, hogy midőn tegnap Irányi 
képviselő ur azon meggyőződósét fejezte ki, 
hogy e hazában senki nem forradalmi, csakugyan 
nagy igazságot mondott. (Helyeslés.) 

De vannak más veszélyek is, külső veszé
lyek s habár bizonyos tekintetben helyeslem és 
mindenesetre irigylem t. képviselő társunk Irá
nyi Dániel urnák azon meggyőződósét, hogy egy 
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15 millióból álló nemzet mindennek ellenállhat; 
részemről azonban nem vagyok egészen meggyő
ződve arról, hogy azon erőmegfeszités, mely arra 
szükséges, hogy egy 15 millióból álló nemzet 
egy 60 millióból álló ellenségnek ellent álljon, 
hogy ezen erőmegfeszités örökké tarthasson 
(Élénk helyeslés) és épen azért tartom szüksé
gesnek, hogy ezen eshetőségek ellen magunkat 
máskép is biztosítsuk; és ámbár t. barátom Ko
márom város érdemes képviselője azon nézetét 
is osztom, hogy Magyarország egy maga épen 
oly jól meg tudná magát védelmezni, minden 
külellenség ellen, mint ő felségének lajtántuli 
országai, meg vagyok győződve arról is, hogy 
azt együtt még sokkal jobban tehetjük s hogy 
azért mindkettőnknek érdekében fekszik, hogy 
együtt védelmezzük magunkat. (Helyeslés.) 

Ebben fekszik oka, miért tartom én szüksé
gesnek, hogy a múlt országgyűlés által eszközölt 
közjogi kérdések megoldásához ragaszkodva, ezen 
kérdéseknek újbóli feszegetésétől tartózkodjunk. 

A nemzetnek jövője főként magától a nem
zettől függ, függ azon erélytől és határozottság
tól, melylyel a polgári szabadság és mivelődés 
ösvényén előbbre halad; és igy jövőjéről, meg
győződésem szerint, azok gondoskodnak legjobban 
kik őt ebben elősegítik s mindent, mi haladá
sának akadályául szolgálhatna, elhárítanak ; nem 
pedig azok, kik azt hirdetve, hogy hiszen úgyis 
minden el van már veszve, a nemzetnek bizal
mát önmagához és törvényhozásához megrontják 
s a helyett, hogy a nemzetet munkára intenék, 
azt oly czéiok elérésével kecsegtetik, melyeknek 
elérhetéséről ők, legalább hosszú ideig, magok is 
kételkedtek. (Hosszasan tartó élénk éljenzés a 
iobb oldalon.) 

N é m e t h A l b e r t : T. ház! (Zaj. Sza
vazzunk! Halljuk!) 

E l n ö k (csenget): Méltóztassanak helyei
ket elfoglalni, Németh Albert képviselő ur szólni 
akar. 

N é m e t h A l b e r t : T. ház! Az előttem 
szólott igen tisztelt képviselő társam Buda város 
képviselője intésének, miszerint ne terjeszkedjünk 
olyanokra, melyek mellett jobbról is balról is 
ujabb érveket felhozni ahg lehetséges, szívesen 
engednék, de az intés reám nézve felesleges. 
Mert ime kezdem felemlitésével egy kis szeren
csétlenségnek, (Halljuk]) mely épen e pillanat
ban rajtam történt. En t. i. egyike lettem 400 
képviselő társunk közt azon 611 képviselőnek, 
ki Gubody t. barátom múltkori felemlítése sze
rint fiókja kulcsát elvesztette (Ataldnos derült
ség, nevetés) és igy bármennyire sajnálom is, 
ha nem is lenne szándékom követni Buda város 
érdemes képviselőjének czélszerü és helyes útmu
tatását, már nem is lennék többé azon helyzet-
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ben, hogy elmondhassam dictiómat, melyet a 
fiókba zártam. (Zajos átalános derültség.) Ha 
méltóztatnak azonban megengedui, meg fogom 
mondani, miként én abban felhasználni igyekez
tem sok jeles érvet , melyeket i t t mindkét 
részről összehalmozott a politikai bölcseség és 
hazafiúi hűség: mert ha nincs is egy egy ember
nek egyszerre minden tudomány megadva, ha az; 
állambölcseséggel egyik vagy másikunk nem bir 
is, hazafiúi hűségében valamint ez oldalon bár
melyikünkében is kétkedni nem engedhetünk: ugy 
a túlsó oldalon is a t. képviselők bármelyikében, 
legyen bár politikai véleménye, eljárása és múltja 
bárhová ágazó, kétkedni nem szabad, nem lehet. 
{Átalános helyeslés.) Összehalmoztam, mondom, 
oly érveket, melyeket a 61-ki országgyűlés köny
veiből mindkét részen elmondottakat ismerek, 
és legközelebb azon érveket, melyek a 65-ki or
szággyűlés tartama alatt leginkább a túlsó olda
lon igen döntő érvekkel, erős logikai következe
tességgel és ritka ékesszólással, mondattak el, 
bebizonyításául annak, miszerint Magyarország 
államléte, Magyarország önállósága és független
sége nem azon opportunismus politikának követése 
által érhető el, melyet Bartal képviselő ur akkor 
előterjesztett, hanem az 1848-diki törvényeknek 
megtartandó szilárd jog alapján. (Helyeslés bal 
felöl.) És ha a most mondottakat összehasonlítom 
az akkor elmondottakkal — bocsássanak meg a 
túlsó oldalon ülő képviselő urak — nagy ellentétet 
találok az akkor elmondottakban, és a kivívott 
eredményben. (Közbeszólás jobbról: Semmi kü
lönbség !) Hogv azonban rövideden én is meg
üssem azon hárt, mely minden alkalommal dis-
sonantiát kelt köztünk és önök közt, t. képviselő 
társaim! hogy tudniillik mi államjogi viszonyaink
nak nemzedékek korán át függőben volt kérdé
seinek megoldásában igen is veszélyeztetve lát
juk Magyarországnak jogi alapját, a mit önök 
veszélyeztetve nem, hanem igenis boldogitó szí
nekben tüntetnek fel. Méltóztassanak megengedni 
ha a nagy Némethon bölcsének, a nagy Göthé-
nek aphorismáiból egy hasonlatossággal igyeke
zem helyzetünket, politikai jogállapotuukat illus-
trálni. (Halljak!) 

Egy kies szép kertben egy nagy sereg ma
dár különféle színezetű, különféle természetű és 
alakú, de mind egy czélra törekvő, t. i. örülni 
az életnek az ő módjuk és értelmök szerint: 
egy pompás fényes, nagy kalitkába zárva tápiál-
tatott kedvelőik által. Hogy ne legyek kénytelen 
ismétlésekbe bocsátkozni, a szereplők beszédeit 
fogom elmondani e's e tekintetben közöttünk a 
főszónoknak személyiségét szükségképen identi-
ficálnom kell azon t. képviselőtársam és régi jó 
barátom személyével, a ki nem is azért, mert 
önmaga a nemzetnek egy ékes kalitkájában la-
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kik, (Élénk derültség), nem is azért, mert a gyer
mekkoromból oly annyira kedvelt Mitterbacher 
szerint, Goethe szereplő madara, hogy mondjam 
csak hirtelenében: „Ein angenehmer zwitschern-
der Singvogel;" (Derültség) hanem aze'rt, mert 
az indítványt ő tévé meg, szükségképen t. bará
tomat Pulszky Ferenczet (Hosszas derültség) va
gyok kénytelen mint az ott beszélő első mada
rat szerepeltetni. (Derültség.) 

„Ugvan nézzétek társak — monda a főszó-
nok — nem irigylésre méltd-e ez a mi sorsunk t 
Nézzétek, mily gyönyörűen csörgedez lábaink 
alatt a fövényen végig az üdito patak, mily fris
sek ez élőfák, körülvéve arany drótozatu korlá
tokkal, mint suppeditálják nekünk természeteink 
és kivánalmainkhoz képest a különféle étkek ne
meit a mi gondos ápolóink : és mégis vannak itt 
köztünk olyanok, a kik azt merik állitani, hogy mi 
itten foglyok, hogy mi itten feltartóztatva, kalit
kába vagyunk zárva. Mire azt feleli neki másik 
madártársa, a ki sajnálatomra én magam nem 
lehetek azért, mert én egyátalában nem habozok 
soha, hanem tartok inkább azon öreg veresbegy
gye], a kit Göthe utoljára szerepeltet, azt mondja 
tehát neki erre eyy másik madártársa: „Ugyan 
kérlek szépen, hát, mert a te vágyaid kielégítve 
vannak, azt hiszed, hogy tökéletes szabadságnak 
örvendesz ? íme repülj, csak egy kissé odább, majd 
meglátod, hogy midőn az arany drótozatu korlát
hoz érsz, beleütöd fejedet és tapasztalni fogod, 
hogy szabad repted gátoltatik. Azt mondja erre 
ismét az első madár: igen haszontalan beszéd 
biz ez, hiszen a drót korlát épen azon gondos
kodásból van oda állitva, hogy bennünket meg
védjen a ragadozó madarak ellen. (Derültség a 
Bal oldalon.) Hanem ha már akarod tudni vol
taképen te együgyű szegény madár, hogy hát ki 
az, a ki kalitkában van, nézd ott a pavillon fa
lára függesztett kalitkában az együgyű veresbe
gyet : ki vannak mérve neki alig 5—6 hüvelyk
nyi ugráló fácskái, melyeknek ha egyikéről a 
másikra ugrik, rögtön vissza ugrani kénytelen, 
nehogy leessék, és a másikon kelljen keresnie 
ismét súlypontját. De mindjárt utána megszólal 
a vere'sbegy. (Halljuk! Halljuk!) „Bolondság 
mindez, hagyjátok el a hosszas vitatkozást hely
zetetek felett, engem pedig ne bántalmazzatok 
azért, hogy kalitkába vagyok zárva, mely a fa
lon csüng, mert hiszen én már megadtam maga
mat sorsomban, én csak várok, és várok addig, 
míg a vihar a kalitkát egyszer leszakitván a 
falról, annak rétegei összetörnek és a várt sza
badságot visszanyerhetem, tinektek pedig, madár
társaim, azt mondom, hogy ne vitatkozzatok a 
felett: vajon a kalitkába vagytok-e zárva valóban, 
vagy az csak ugy látszik nektek: mert kinek az 
a helyzete, hogy ezen kérdés felett még csak vi

tatkozásnak helye is lehet, hogy e kérdés felett 
még csak vitatkozni is szükséges, annak sorsa 
olyan, mintha a kalitkában valósággal benne volna. 

Még röviden át akarok térni a kérdés má
sik oldalára, a mely nem tréfás, hanem igen 
komoly, és ez az, hogy e jogalapon elveszte 
Magyarország a hadügy, pénzügy és külügy feletti 
független rendelkezését. Igen is, kiadtuk kezünk
ből a nemzetnek legpraegnansabb, legsarkalato-
sabb jogait, mert a mely nemzetnek kardját egyik 
kezében, pénzes erszényét a másik kezében tartja 
egy harmadik, az a nemzet nem rendelkezik sor
sáról, az a nemzet nem független, nem önálló 
nemzet, hanem e helyett korlátlanul, függetlenül 
rendelkezik felette az, a ki kardját és pénzes er
szényét kezében tartja. 

T. ház! Igen t. barátom s képviselő társam 
Ghyczy Kálmán, a tegnapi napon az osztrák-ma
gyar állam helyzetét Janus kétképü istenhez ha-
sonlitá. Engem e tekintetben még ma sem szűnt 
meg egy fájdalmas emlék gyötörni. — Tudjuk 
ugyanis, hogy Hellasz költőjét, e két arczu Isten
ség bámulatra ragadá, kérdvén tőle: 

Ede simul causam, cur de coelestibus unus 
Sitque quod a tergo, sitque quod ante videt ? 

Hát én mit mondjak e kétfejű erőről, s an
nak működéseiről? Azt mondom, hogy fordította 
volna egyenlő arányban figyelő arczának minden 
tulajdonait két felé és akkor Magyarország most 
boldog és kielégített ország, Ausztria pedig nagy 
és hatalmas volna; hanem a régi osztrák politika 
szerint nem tekintve soha Magyarország viszo
nyaira, Magyarországot nemcsak nem ismerve, de 
ismerni sem akarva, sőt megvetve, két fejének 
minden erejét az osztrák örökös tartományok bol-
dogitására fordította s azok javára Magyarország 
érdekei alárendeltettek. (Igaz! a szélső Bal ol
dalon.) 

Nem akarok hosszas lenni, t ház! de kény
telen vagyok magára a felelős kormányra vonat
kozólag — bár annak csak egy tagját vagyok 
szerencsés e teremben most láthatni — azon meg
jegyzést tenni, hogy Magyarországnak felelős 
kormánya ugy tekinti magát, mint az első felelős 
1848-ki kormánynak hagyományosa. (Ellenmon
dás a joBB oldalon.) Méltóztassanak megbocsá
tani, de én az első magyar felelős minisztérium 
és a mostani közt nagy és lényeges különbséget 
látok. (Igaz! a joBB oldalon.) Az első magyar 
kormány kifejezte a magyar népnek osztatlan bi
zalmát, hozzájárulását, sőt, ha őszinték akarunk 
lenni, a magyar nép osztatlan kívánalmának ma-
nifestatiója volt az, mely őt kormányra juttatá. 
Es kiket juttatott kormányra? Azokat, kik egy 
ember életén végig personifikálva voltak azon re
form-törekvésekben , melyek életre keltek Szat-
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mármegyében és melyek, mint a szathmári 12 
pont, hazaszerte ismeretesek voltak, s melyek 
nem is voltak egyebek, mint az 1791-ki 10-dik 
t. ez. amplificatiója e's a mivelt kor haladásához 
és annak külformáihoz idomított átváltoztatása, 
e's igen jól fogunk emlékezni, hogy midőn a ma
gyar ügy először jutott diadalra a márcziusi na
pokban, akkor Pest város szögletén mindenütt 
lehetett olvasni proclamatiókat, melyekben fel 
voltak jegyezve azoknak nevei, kik ezen reform
törekvésekkel ugyanazonositva vannak, lehetett 
olvasni azon hazafiak neveit, kikről tudták haza
szerte, hogy ezeket ki vauja a nemzet miniszte
reknek. 

És ime most, t. ház, a nélkül, hogy az 
egye'neknek detrahálni merészelnék, én részemről 
azt állítom, hogy ezen minisztérium nem az or
szág kívánalmainak manifestatiójára lépett a kor
mányra ; hanem midőn 12 esztendő alatt a jog
folytonosságot postulálta az összes haza, s mi
dőn annak nyomán Magyarország rehabilitatiója 
közelebb állott, mint valaha, akkor ők kétségbe 
esve ez intézmény kivihetősége felett, a körülmé
nyekkel megalkudtak (Igaz! jobb felől) és a jog
folytonosság megszakításával kormányra jutottak. 
(Zajos ellenmondás a jobb oldalon.) 

T. képviselőház S Elismerem, épen az általam 
felhozott különbségnél fogva, a jelenlegi kor
mány kényes helyzetét; de épen azért kétszeres 
kötelessége volna a mostani igen t. kormánynak 
az uj institutiókat simán, szépen átplántálva a 
nemzet életébe, azoknak gyakorlatilag rokonszen
vet szerezni. De kérdem : hogy történik-e ez ? 
Felelet : nem! Nem történik pedig azért, mert 
a kormány nem birt kibontakozni azon lánczok-
ból, melyeket a hagyományok politikája lábaira 
vert, azon bilincsekből, melyeket maga után 
vonszol ugyan, de melyektől megszabadulni nem 
képes, mert két évi működésében nem látok 
egyebet, mint következetes legornbolyitását ama 
sértő processusnak, melyet 20 év alatt itt-ott in-
tercalaris csekély szeliditésekkel pillanatra ugyan 
szünetelni, de ismét és ismét helyreállani szo
morúan tapasztalunk. 

És azért én a t. kormány helyzetét, mint 
mondom, nehéznek látván, soha sem tartoznám 
azok közé, kik reerimináló élességgel támadnák 
meg őt, hanem a kinek ha merészelnék is itt-ott 
ellenében egy-egy szót felhozni, mindig eszembe 
juttatná a kormány elnökének, Andrásy Gyula 
grófnak Várady barátom előadására adott vá
lasza a vox domini fremit instantis virgamque te-
nentis-t; s mert a t. túlsó oldalnak nagy, hatal
mas acclamatiója justificálta azon tanokat, melye
ket miniszterelnök ur vallott (Természetes! a jobb 
oldalon), igen természetesen elénk szabta azon 
korlátokat, melyek mellett mi óhajokat, deside-
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riumokat hangoztathatunk, ha akarjuk, és ke
gyesen meghallgatnak; de kívánságaink, érveink, 
bármi bölcsen hozassanak is fel — nem általam, 
mások által — bizonyára eredményre jutni épen 
ugy nem fognak, mint nem jutottak a múlt or
szággyűlés alatt. 

E tekintetben tehát, mondom, elismerve a 
túloldali képviselőtársaink számszérinti hatalmát, 
nem marad egyéb hátra, mint azon óhajom, 
hogy a reformtörekvések, melyeket mi ellenezni 
soha sem fogunk, általuk szerencsésen keresztül
vitethessenek is, hogy teljesüljenek az írás ama 
szavai, hogy „a munka terhe alatt kölcsönözzön 
erőt önöknek azon tudat, hogy népek boldogsága 
az, mi öaök kezébe van letéve ;* mondom, kí
vánságom, hogy gyümölcsözzék e szép kívá
nat, de méltóztassanak megengedni, ha én önök
nek ehhez szerencsét kívánva, még sem hiszem, 
hogy az gyümölcsöző lehessen; mert a ki ho
mokra épít, nem magának épít. 

Pártolom az általam is aláirt, és Simonyi 
képviselőtársam által beadott 3-ik számú felirati 
javaslatot. (Elénk helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Z i c h y J e n ő g r . : Mélyen tisztelt ház ! 
Midőn a ház elé terjesztett négy felirati javasla
tot érdemleges figyelemmel végig olvastuk, min
den bizonyára azon meggyőződésre kell hogy 
jöjjünk, hogy a mint egy részt a bérreformok 
kérdésében az elvileges eltérést csakis a prakti
kus kivitelben és applicatióban találjuk a diffe-
rentiát, ugy másrészt szembeszökőnek találjuk a 
vélemények eltérését azon pontban, mely a múlt 
országgyűlésen elfogadott közjogi alap további 
föntartását avagy átidomitását, vagy teljes el-
mellőzését tárgyalja. De, ha a belreformok el-
odázhatlan szükségességét valamennyien elismer
jük, kérdem: lehetőnek képzeljük-e, miszerint ott 
belreformokról és belszervezésekről lehessen szó
lani, hol még magáról az alapról sem akarunk még 
tisztában lenni ? Ne feledjük el, hogy ezen meg
támadott közjogi alap csakis egy Európát vég
sarkaiban megrendítő politikai esemény megelőzte 
után jött és jöhetett csak az akkori körülmények 
között létre. Bizony ezen uj állami pactum nem 
csak reánk, de horvát testvéreinkre és felséges 
urunk örökös tartományainak nemzeteire is köte
lező ; s hogy e nagy munka megszüíemíése 
mindezek által teljes mérvű elismerésre talál, bi
zonyltja azon tény is, hogy a reichsrath utolsó 
zár-ülése alkalmával az elnök, Kaiserfeld,. a le-
mult sessio végeredményét reassummálva, a létre
jött állami egységre utalván, azt oly vívmány
nak jellegzé, mely bizonyára sok és nagy áldo
zatba került, de a melyet mindig szentül meg
tartva látni kivan, mert az magában hordja a 
közös alkotmány fónmaradásának garantiáját; s 
csodálkozásomat kell kifejeznem a felett, hogy 

27 



210 17. országos ülés május 26. T8S9. 

azon messzelátó szem, mely atyai gondoskodá
sában a csehek érdekeit alkotmányos irányban 
megóvatni ohajtá, ezen oly közel fekvő és elvi
leges esetet szem elől téveszté. 

Van még egy pont, a melyben erősebb 
vagy gyengébb hangnyomatékkal valamennyi föl-
iiafban hasonló kívánságnak adatik kifejezés; ez 
azon óhaj, miszerint a határőrvidék kivételes ál
lami helyzetéből kiemeltessék és a közös alkot
mány vivmányaiban részesittessék, és hogy az 
oly soká az anyaországtól elszakított Fiume és 
Dalrnátia is újból visszacsatoltassék; — gondol
ják-e uraim, hogy valami roppant jő benyomást, 
hitelt és egyezkedési kedvet keltenénk mi e nem
zeteknél, ha a jelen országgyűlés munkásságát 
mindjárt azzal inaugurálná, hogy a lemult évek 
fáradságos és súlyosan megszülemlett vívmá
nyait azonnal halomra döntenők ? 

Bár ki mit mondjon, az utolsó években oly 
rögtön beállott nemzetgazdasági fölvirágzásunk 
ha nem is egészen, ugy bizonyára nagyrészt a 
létrejött egyességnek és kibékülésnek tulajdonitható; 
a magyar nemzet a válságos pillanatokban oly 
tiszteletreméltó higgadtságot tanusitott, mely a 
nemzetnek, a hosszú alkotmányos harcz és vita 
alatt előbb bizonyitott szívósságával és kitartásá
val a külföld sympathiáját és azzal bizalmát és 
hitelét megnyeré; de ez utóbbi egyedül állandó 
és rendezett viszonyok közepett fog itt megho-
nofulni. Igaz, uraim, hogy az elvállalt terhek 
nagyok, de az állami vagyon okszerű gazdá-
szata és szigorú ellenőrködése mellett nem sza
bad, hogy állami pénzkezelésünkben a kívánt 
súly egyen előbb utóbb be ne következzék, főkép 
ha a normális viszonyok közepett, a kereskede
lem és közgazdaság okszerű kiviteli módok te
rén a folytonos gyarapodásnak indult neruzetgaz-
dászat hazánknak naponta uj jövedelmi forráso
kat nyitand, és igy annak adóképességét neve-
lendi és gyarapitandja. 

En tehát óhajtom az 1865 —1868-iki ország
gyűlés által elfogadott egyesség alapját föntar-
tani, mert a mint egyrészt nem bizom abban, 
hogy tudnánk-e ezen módozatnál czélszerübbet és 
olcsóbbat s minden érdeknek inkább megfelelő 
módozatot találni, és azt a jelen politikai con-
juncturák között ki is vívni: ugy másrészt, a mint 
e közös pactumot szövetségeseink által teljesen 
óhajtom tiszteletben tartatni, ép ugy mindenekelőtt 
óhajtanám, hogy mi magunk járjunk elől a jó 
példával, és tartsuk fönn azon basist, mely a 
magyar-osztrák kettős birodalom alkotmányos 
alapját, dogmáját képezi. 

Elfogadom tehát az országgyűlés által ki
küldött bizottság fölirati javaslatát. De engedje 
meg a t, ház, hogy még egy pár pillanatra 
igénybe vegyem türelmét, egy pár, túlsó barátaink

tól fölállított elvre és nézetre kell felelnem. 
(Halljuk!) 

Ghyczy Kálmán azt állítja, hogy financziális 
állapotunk teljes deroute-ban van, pedig egy kü
lönvált had- és külügy drága vívmányaival akar 
bennünket boldogítani. Simonyi Ernő a miniszteri 
collegiumot ajánlja, melyet én magában Angliá
ban is elavult institutionak tartok, ha szerinte 
menne a dolog, ugy kettős diplomatiánk egyes 
tagjai a miniszteri collegium által nyerné meg 
az instructióit; de azt kivitelben lehetetlennek 
képzelem; mert tegyük föl, hogy ha a párisi ud
varnál létező és tán franczia eszméktől elraga
dott követ mellé egy oly egyén jönne, a ki más, 
tegyük föl, porosz eszmékért lángolna, ugy min
den bizonyára a legszebb és czélszerübb institu-
tio mellett a meghasonlás bekövetkeznék. S te
kintve, hogy kettős diplomatia roppant terhekkel 
járna, csodálkozom a felett, hogy nem ajánlja 
mindjárt az elszegényedési miniszteri collegiumot, 
mely Angliában szintén szokásban van. 

A noninterventio eszméjét ugy, mint a min
den áron való békét nem helyeslem; óhajtom a 
békét, de nem ugy, hogy oly testté alacsonyuljunk, 
mely mozogni sem bírna. Tudja meg Európa, hogy 
a békét kívánjuk átalakulásunkra, de tudja meg 
azt is, hogy egy erős nemzet vagyunk, mely 
magával nem hagy játékot űzni, s mely ha kell, 
megvédi magát. 

A delegatío elvét nem tudom, mint Simonyi 
mondja, olyannak, hogy általa az állami függet
lenség veszélyeztetik: ez a méltánylás és jogosság 
elvét képviseli, mert a kettős állam egyik ré
szét sem állítják a másika fölé. 

Azt mondja Mednyánszky Sándor barátom, 
hogy forradalmat nem akar a magyar nemzet: 
igen, nem akar ; de nem azért, mint ő mondja, mert 
jó és türelmes, hanem azért, mert józan, és okult az 
1849-iki eseményeken. A nemzetek életében szük
ségnek nem szabad lenni, különben bekövetkezik 
a reactio. Neveljük és érleljük meg tehát nem
zetünket, hogy képes legyen elbírni azon refor
mokat, melyeket nekik nyujtandunk, nehogy ugy 
járjon, mint az a szegény éhenhaló, kit egyszerre 
pástétomokkal látnak el, miket nem bír meg
emészteni s elvész. 

En, mint mondám, a bizottság felirati ja
vaslatát fogadom el. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

M ó r i c z P á l : T. ház! A múlt országgyű
lésen létesített államjogi kiegyezkedés nem sze
rezvén általános megnyugvást, annak czélszerü 
megváltoztatása iránti törekvésünket a válaszfel
iratban jeleztetni óhajtom. Ifem szándékozom azon 
érveket ismételni, melyek itt a kiegyezkedés el
lenében már többször felhozattak. En csak azon 
akadályokat, nehézségeket kívánom feltüntetni, 
melyek a trónbeszédben kiemelt reformkérdósek 
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létesítése ellen a kiegyezkedés és a delegatio sok 
tekintetben gördített. 

Tagadhatatlan, t. ház, hogy a felsőház re
formja a nemzet régen táplált óhajtásai közé tar
tozik, s ha országgyűléseink történelmére, külö
nösen 1825-től 1847-ig visszatekintünk, azon szám
talan üzenetváltást emlékezetünkbe hozzuk, me
lyeket a karok és rendek a felsőházhoz siker
telenül intéztek; meg kell vallanunk, hogy hátra 
maradásunknak sok tekintetben a felsőház, és an
nak rendezetlensége volt oka. A felsőház rende
zésétől méltán rnegvárhatnók, hogy, az alsóház 
tényező befolyásának fentartása mellett, annak 
csak mérséklő hatáskör jelöltessék, hogy az or
szággyűlés törvényhozó tényezői közt oly ösz-
hangzó működés állapittassék meg, mely nélkül 
sem a szabadság, sem a parlamentalis kormány 
tartósan fen nem állhat. 

Nem volna helye a felsőház rendezéséről 
ez alkalommal tüzetesen szólani; de a mennyi
ben azt akarom kimutatni, hogy a felsőház ren
dezésének főczéljára, annak a törvényhozásra gya
korlott túlságos befolyását korlátolni a delegatio 
miatt nem érvényesítjük: kénytelen vagyok a 
rendezésre vonatkozó némely átalános elveket ezút
tal megérinteni. 

Nem kétlem, t. ház, hogy azon feltétlen 
visszavetési jog, melylyel a főrendek régibb idő
ben visszaéltek, a ház bölcsesége által korlátol
tatni fog, nem kétlem, hogy a kezdeményezés 
kiváló joga az alsó háznak fog fentartatui, sőt 
arról is meg vagyok győződve, hogy az 1848-
iki III . törvényezikk 33. és 34-ik §-ának azon 
helyes intézkedése, mely szerint a miniszterek 
vád alá helyezése esetén az alsó ház intézkedik, 
a felsőház pedig a birák választását eszközli, 
továbbra is fen fog tartatni. Mivel azonban a de
legatio sajátságos intézmény, mert ha a népkép
viselők küldöttei szorosan együvé tartanak, az 
esetben a felsőház bizottsági tagjai mérséklő be
folyásukat nem érvényesíthetik; ha pedig az al
sóház küldötteinek felejöii hajlő részével a felső
ház tagjai külön többséget alkotnak: akkor a 
képviselőház tényező befolyása megsemmisül. — 
És ha méltóztatnak visszaemlékezni az 1867. 
XII . törvényezikk 51 . 52. szakaszára, mely sze
rint a felsőház tagjai a közös miniszterek vád 
alá helyheztetésére, valamint a birák megválasz
tására egyiránt befolynak — a 44. szakasz sze
rint pedig a kezdeményezést mindazon fontos kér
désekben , melyek a delegatio elé tartoznak, 
érvényesíthetik, kétségtelen, hogy a felsőházi ta
gok a delegatióban a népképviselők eminens jo
gait gyakorolván, a rendezésnek teljes sikerét 
nem várhatjuk. 

Felemlítette több képviselő társam a trónbe
szédnek azon részeit, melyek a reformtörekvé

sekre, a takarékosság helyes elveire, és az állam
háztartásbeli sulyegyen fentartására vonatkoznak. 

Az adóreformot czélszerűen csak ugy lehetne 
keresztül vinni, ha nagy disponibilis összegekről 
rendelkezhetnénk. Mert, t. ház, az oly adóreform, 
mely egyik adózó terheit könnyítené, a másikét tul-
terheltetése daczára nevelné, sem megnyugvást, sem 
terheink könnyitését nem eszközölné. És, méltóz
tassanak felgondolni, hogy a nép terheinek némi-
kép az adóreformok által várná könnyitését. 

Méltóztassanak megengedni, hogy ez alka
lommal némely megjegyzéseket tehessek előttem 
szólott t. képviselőtársam előterjesztéseire. (Hall
juk !) 

Pulszky képviselőtársam fölemlité, hogy a 
fejedelem ez alkotmányra tette le esküjét, a hor
vátokkal ezen alapon egyezkedtünk, és hang
súlyozta az adott szó szentségét. Igen, de ha 
mi a fejedelemmel és horvát testvéreinkkel mint 
a magyar törvényhozás kiegészítő részével együtt 
megváltoztatjuk ama törvényeket, lehet-e a 
nemzetet szószegéssel vádolni 1 Detegyébiránt le
hetnek valakinek igen szép, igen fenkölt fogal
mai a becsületről s az adott szó szentségéről, 
a magán életben — én ezeket csak tisztelni tu
dom, de ha valaki azon elveket a politikában 
akarja érvényesíteni — a gyakorlati politikusok 
és diplomaták által idiotasága miatt kinevettetik. 

Pulszky képviselő ur emiitette azt ie, hogy 
a külföldi tőke felénk milyen bizodalommal for
dul. A tőke nem sympathiák ós antipathiák sze
rint megy vagy közeledik, a tőke megy oda, hol 
a nyerészkedésre tért talál; és mert jelenleg ná
lunk ugyan csak van tér a nyerészkedésre, tehát 
önkényt jön felénk. Méltóztassék csak az auszt
riai közelebbi viszonyokat tanulmányozni, visz-
szamenvén az 50-es évekre. Akkor Ausztriában 
szokatlan pénzbőség volt, vállalatok emelkedtek, 
társulatok, vasutak e'pültek, Bécs városa emel
kedett, a házbér feljebb ment, az érték növeke
dett; de az állam azért koldus lett, s a mi pénz
ügyi helyzetünk jelenben annyira rósz, hogy ne
künk irigylenünk kell azon hasznot, melyet szom
szédaink az államadósságok kamatainak leszál-
litása által húztak. 

Még egy pár szót Bánó képviselő urnák. 
Méltóztatott mondani, hogy azon nézetben van, 
hogy a közjogi ellenzés naponkint halványabb, 
halványabb lesz, és én ugy fogtam föl, hogy ő 
azt hiszi, hogy ha a kérdést jelenleg elhalasztjuk, 
az idővel magától elenyészik. A t. képviselő ur
nák azon megjegyzéssel vagyok bátor felelni, 
hogy a forrást el lehet temetni, el is lehet rö
vid időre fojtani; de a forrás föld alatt keres 
magának utat, s hol a nem is remélik, felüti 
csillámló fejét, és erősebben fog felbuzogni, mint 
valaha. Ezen kérdést, uraim, el lehet halasztani; 
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de azzal a közjogi kérdés örökre eltemetve nem 
lesz ; fel fogja az koronkint ütni csillogó fejét, 
e"s mindannyiszor meg fogja ingatni a kormány 
állását. Hogy Magyarország van, hogy ha még 
Magyarország független szabad ország lesz, az azon 
politikának és államférfiaknak lesz köszönhető, kik 
a haza függetlenségét minden körülmény között 
föntartani igyekeztek. Ezen oknál fogva t. bará
tom Tisza Kálmán fölirati javaslatát pártolom. 
(Éljenzés a bal oldalon.) 

M a j l á t h I s t v á n : Igen érzem helyzetem 
kényelmetlenségét, midőn a válaszfelirati vita any-
nyira előre haladt stádiumában vagyok kényte
len felszólalni. Nincs is szándékomban, elméleti 
fejtegetéssel taglalni az előttünk fekvő válasz
feliratokat, annál kevésbé, mert az álláspontot, 
melyet e részben én is elfoglalok, tisztelt bará
tom Zichi Nándor gróf teljesen, s szerintem ál
lamférfiúi éllel fejtette ki, és csak a vita folya
mában kifejtett némely állításokra lesz egykét 
észrevételem. 

A válaszfelirati javaslatok érdemére nézve, 
egyedül azt nem hagyhatom említés nélkül, mi
szerint Debreczen város érdemes képviselőjének 
feliratában én következetlenséget is látok. 

Elismeri ugyanis, hogy egy nemzetnél az 
életerő kifejtése a kor és szabadság igényeinek 
megfelelő belreformoktól függ, és késznek nyilat
kozik egész lélekkel megtenni mindazt, mit e 
részben hazánk java követel. Miért tehát a je
lenség mégis, hogy néhány sorral alább a lélek 
azon egész készségét már csak fele erőre, nem 
akarom mondani féllelküségre devalválva találjuk, 
kimondatván, hogy az összes erőt a benső átala
kulás nagy munkájára fordítani mégsem le
het, mert a közjogi viszonyok megoldása egészen 
meg nem nyugtató1? 

Az érdemes képviselő ur e részbeni néze
teit körülbelül igy állítja fel: tagadhatlan, hogy 
életerőt a nemzetnek csak cultura és vagyon ad
hatnak.; vagyis egy nemzet azon arányban élet
erős, a mily arányban áll a civilisatio magasla
tán, mivel e tekintetben hazánk java még sokat 
követel, kötelességünknek ismerjük ugyan, hogy 
minden erőnket a haza azon érdekeire kell for
dítanunk, melyektől életereje függ: de mégsem 
fogjuk ezt tenni, mert más tekintetben sok van, 
a mi nekünk nem tetszik. Én ezen deductiót a 
logikai syllogismus világosságával megegyezőnek 
nem találhatom. Bárha ugy nem tesz e tekin
tetben a tisztelt képviselő ur, mint tenne az 
orvos, ki betegének hízelegni akarván, mert a 
kór megfosztá testét az üdeségtől, a baj gyöke
res orvoslása helyett, az arczára külső tetszető
ségét iparkodnék mindenek előtt elővarázsolni, 
meg nem gondolván, hogy a betegség kiirtásá
val, az önmagától is elő áll. Hogy jól fogtam 

fel nézeteit igazolja az: mert előadásában nem 
is késik belügyeink rendezettlensége daczára fő
súlyt fektetni az államügy külső kellékeire, hang
súlyozni, hogy ő államiságunkat diplomaticailag 
elismertnek nem is tekintheti addig, mig külön 
külügyminiszterünk nincs. De be kell vallanom, hogy 
a külügyi kérdés gyakorlati megoldhatása mód
jában az érdemet elvonja előle Simonyi Ernő kép
viselő társunk, kinek az mindenesetre érdeme, 
hogy nyíltan és leplezetlenül szólott. Elismerem 
a theoria elméleti szépségét, az aspiratió vonzó-
ságát, de kételkedem gyakorlati czélszerüségében, 
és különösen tagadom, hogy az európai államok 
sorában mit sem fog addig számítani nemzetünk, 
mig külön külügyminiszterünk nem lesz, s befo
lyásunk is a békére vagy háborúra szintén csak ettől 
van föltételezve. 

Minek, uraim! ily komoly kérdésben az illu-
sió, mely mulhatlanul szomorú csalódásra vezet
ne? Az európai irányt adó államok kabinetjei
ben, az egyes államok nem névleg vétetnek szá
mításba, hanem erejök és képességök mérlegel
tetik. Lehet egy államnak kettőnél több kül
ügyminisztere is, ha ezen államban, főkép ha az 
többféle néptörzsekből áll, a visszavonás, egyenet
lenség dul, ha ezen állam, szövetséges, de e szö
vetségnek nem kölcsönös érdek-azonosság ad szi
lárdságot és erőt, vagy ezen érdekek félreisme
rése gyöngíti azt; az ilyen államokat legfeljebb 
ezéljainknak időszakonkinti eszközéül használand-
ják fel, az erősebbek vagy az annexionalis poli
tika alkalmas tárgyául tekintendik. Ellenben, 
uraim, egy tömör, mind culturai, mind gazdasági 
fejlődésben és erőben a kor színvonalán álló nemzet 
valódi erejét meg fogják ott ismerni külügymi
niszter nélkül is, és azt értéke és ereje szerint 
veendik figyelembe: mert a mai reális kor kivá
lóan számit, és csak eszmékben lehet csalódni, 
számokban nem. 

Mink a második minisztériumtól több ered
ményt várunk. 

Ezen meggyőződésemtől áthatva csak azt 
csodálom, hogy Pécs város érd. képviselője a 
tegnap elszavalt bünlajstromból saját azon leg
nagyobb bűnét felejté ki, miszerint Európa leg-
miveltebb nemzeteivel 18 éven át való érint
kezéseiben magának több gyakorlati élettapasz
talást és vílágnézletet nem szerzett. Tudhatná 
igen jól, hogy Európában 15 milliónál nagyobb 
s a leggazdagabb nemzetek sem tehetik meg 
csak ugy könnyedén, a mi nekik tetszik, annál 
kevésbé a pénzügyi nehézségekkel küzdők. Tud
hatná, hogy a nagy hadsereg az államok jólété
nek megölője, s hogy azon 500,000 honvéd, 
melylyel az éjszaki Colossus ellen akar sikra szállni, 
leghamarabb változtatná e hazát a Kárpátoktól 
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az Adriáig siralom völgyévé. De ő nem számit. 
(Ugy van!) 

Még csak a bácsi kerület érdemes képvise
lőjének beszédére van egy-két észrevételem. Be
szédéből három tárgy ragadta meg különösen 
figyelmemet, és pedig: 1-ör azon finom tapintat 
és tehetség, melylyel a sorok közt tud olvasni, 
2-or a régi jó idők apotheosisa, 3-or a delegatiók 
definitiója. 

A mi az elsőt illeti, arra nézve el kell is
mernem, hogy valamely okiratból megmagyarázni 
azt, a mi benne nincs, valakinek szándékát ki
találni azokból, a miket nem mondott, ahoz igen 
szép képzelő tehetség kívántatik; de hogy ildo
mos és parlamentáris dolog legyen, a képzelő te
hetség sugalta föltevést valóságnak venni, s mint 
dyennek alapján mondani ki valaki felett az íté
letet, azt a sérelmi politika iskolájának minden 
érdeme daczára, még az igen tisztelt képiselő 
ur irányában sem ismerem el, s szélmalmok el
leni harcznál egyébnek alig tekinthetném. Szólott 
a t . képviselő ur a kormány eentrahsta tenden-
tiáiról; jóllehet, e törekvés nemcsak hogy nincs 
megjelölve a trónbeszédben, nincs megemlítve a 
bizottság válaszfelirati javaslatában, hanem el
lenkezőleg, a múlt országgyűlés folyama alatt, 
kormányunk férfiai nyíltan és világosan kijelen
ték, miszerint az önkormányzati elv korszerűsé
gét és hasznosságát elismerik. 

A másodikra nézve azt hiszem, nem roszul 
használtam az apotheosis elnevezést, miután a 
t. képviselő ur a régi kor dicsőítésére oly melegen 
szentelt szavakat. Pedig én ellenkezőleg azt hi
szem, hogy épen azon régi idők sérelmi viták
ban gazdag országgyűléseire ragadt a közmon
dás : de verbis quantum vis, de opere nihil. 
(Ugy van!) Nem vonom kétségbe, hogy a sérel
mi politika sok jeles szónokot képezett, kik igen 
szépen el tudták mondani, mi a baj, épen ugy 
mint ma is sokan tudják ezt; de a bajt magát 
nem tudták megszüntetni: mert mindig csak az 
államiság külső kellékein csüggöt figyelmök, 
mint sokaknál még ma is, a helyett, hogy te
remtettek volna virágzó ipart , kereskedelmet. 
emelték volna a föld értékét és jövedelmét a Kár
pátoktól az Adriáig, a helyett hogy az államiság 
eonditio sine que nonját, az államháztartási joggya
korlatot megszerezték volna; nem is említve a 
társadalmi korszerű reformok életbe léptetésének 
elmulasztását. Mindezekből, kérdem: sok pium de-
siderium-e már az ezen oly szerencsétlennek mon
dott közösügyes alkotmány teremtette viszonyok 
között ? 

Egyébiránt azt hiszem, az érdemes képviselő a 
sok szóért aligha neheztel, mert nyiltan kijelen
té beszédében, hogy őneki három év alatt egy trón
beszéd nem elég, ő minden esztendőben szeretne 

egyet. Megengedem, igy igen sokat conversál-
hatnánk e teremben, de egyszersmind osztozom 
aggályaiban, hogy ily módon a legmagasb trón-
beszédben megjelölt reformokból csakugyan nem 
sokat léptetnénk életbe. 

Nem vala szándékom, az elmúlt korszakok 
politikai tévelyeinek bírálatába bocsátkozni, nem 
kárhoztatom azokat, mert érzem, hogy mély ke
gyelettel tudok meghajolni az elődök porai előtt ; 
de látom egyszersmind lelkem előtt felmagaslani 
ama szent czélt, mely az ő czéljuk is vala, 
melyért szivök oly hevesen lángolt, melyért 
annyi véiáldozatot és szenvedést ismertének: a 
haza boldogságát és szabadságát. De czél és 
eszköz közt különbség van: ne téveszszünk e ket
tőt össze. Ha a tények és események, conver-
satióval el nem vitatható logikája azt igazolja : 
hogy eszközeik megválasztásában tévedtek , egy 
kötelességgel több nehezül reánk: a czél elérésére 
biztosabb utat választani, és ha sikerre vezettük 
szándékaikat, azt hiszem, ezzel dicsőítők meg leg
inkább az elődök emlékezetét. — Enélküli bár 
mi szép apotheosisunk ömlengésnél egyébb alig 
ha lesz. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

A mi harmadik észrevételemet, t.. i. a dele
gatiók . definitiójára vonatkozót illeti, lett volna 
ugyan érdemileg is egy-két szóm a delegatió lénye
gére nézve, miután azonban a vallás és közokta
tási miniszter ur oly behatóan, annyi megyőző 
világossággal és az ékesszólás annyi szépségével 
fejtette ki azon nézeteket, melyeket én is maga-
méimnak vallok, és melyek helyességéről mélyen 
meg vagyok győződve, elállók e részben a bővebb 
fejtegéstől, tisztán csak magára az érd. képviselő 
ur által elmondott defmitióra, s ezen törvénynek 
részérőli magyarázatára szorítkozván. 

Mellőzve azt, hogy a t. képviselő ur a de-
legatiót intézménynek nevezte, mert én azt csak 
az ]867-ik évi XII. t. czikk némely szakaszában 
meghatározott közös érdekű viszonyok elintézési 
módjának ismerem; ez tehát nem intézmény, ha
nem törvény. (Zaj a bal oldalon. Felkiáltások : Ezt 
nem értjük.') Bocsánatot kérek: e között kü
lönbség van. 

Ha továbbá a t. képviselő azt mondja, hogy 
„a delegatió a nemzet legszentebb jogai felett 
idegenek korlátlan rendelkezésének legalizálása :u 

én, uraim, azt hiszem, hogy a törvénynek illyetén 
magyarázása félszeg és valótlan, és ezen állitá
som helyességét be is fogom bizonyítani. (Hall
juk!) Mik képezik a nemzet legszentebb jogait? 
Hosszasan nem szólok erről, mert tudjuk, hogy 
az alkotmány és a törvényhozás foglalják maguk
ban a nemzet legszentebb jogait. Azt értem, hogy 
arról lehet beszélni: vajon a delegatió törvénye 
czélszerü-e vagy nem ? de hogy az által, hogy 
a magyar törvényhozás a delegatiót alkotmányos 
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jogainál fogva megalkotta, ez által legszentebb 
jogait feladta volna: ezt nem értem, mert most 
is meg van azon joga, hogy ha szükségét vagy 
czélszerüse'gét látná, ugy a mint megalkotta, azt 
meg is semmisíthesse, (Ugy van! jobb felől.) Mi 
csorbát szenvedett tehát a magyar törvényhozás 
jogköre ? s kérdem vajon a delegatió Magyaror
szág eme legsarkolatosabb jogát gyakorolja-e, 
miután az nem egvébb, mint némely a közös 
érdekekből az országot terhelő kötelezettségek tel
jesítésének mikéntje meghatározásával megbizott, 
tehát hatáskörében alárendelt szerepű küldöttség, 
a melynek formai részét nem változtatja az, hogy 
sok oly dolog felett is határoz, melyek orszá
gunk fontos érdekeivel szorosan kapcsolatosak. 

Kérdem továbbá, helyes magyarázata-e az a 
törvénynek, midőn a törvény értelmében szövet
séges társak idegeneknek neveztetnek, (Helyeslés 
a jobb oldalon.) kiknek nem Magyarország ma
gán, hanem az őket is érdeklő ügyekhez egyen 
jogú hozzá szóllhatásuk mindenesetre méltányos 
is. Továbbá helyes magyarázata-e az a delegatió-
nak, midőn az korlátnak, hatalomnak állíttatik, 
holott éppen a törvényben van illő határvonala 
megvonva, és hatásköre megállapitva. (Helyeslés 
a jobb oldalon.) Ily állítás helytelen és nem 
egyéb, mint a törvény félszeg és valótlan ma
gyarázata. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) El
fogadom Komárom városa érd. képviselője azon 
állításának igazságát, hogy azon eszmék, melyek 
itt kimondatnak, magot képeznek, a mint azt a 
vallás és közokt. miniszter ur is elismeré, mely 
termékeny földre találva, életre fog ébredni. En 
azonban aggódva nézek ama jövőnek eléje, 
melyben a törvények valótlan magyarázatának 
magvából kelt élet gyümölcsözni fog. Elismerem 
minden képviselőnek azon jogát, hogy a hazára 
nézve károsaknak vélt törvényeknek megváltoz
tatására tehetsége szerint közreműködjék; de el 
nem ismerem azon jogát, hogy a létező törvé
nyeket Magyarország törvényhozó teremében va
lótlanul magyarázza, (Helyeslés.) mert mi követ
kezik ebből? Az, hogy mind azon polgártársaink, 
kik nincsenek azon helyzetben, hogy a törvény
ről önmagok szerezzenek maguknak meggyőződést, 
azokéak magyarázata után indulnak, kiket bizal
mukkal megajándékoztak, és következik ebből az, 
hogy a polgárok millióinak meggyőződése tév-
tanok által megrendül, és megrendül szivükben 
a törvények iránti tisztelet, meit helytelenül van
nak felőlük értesülve, és azt hiszik, hogy csak
ugyan olyast foglal magában a törvény, a mi 
benne nem foglaltatik. (Helyeslés.) 

Az ellenzék szónokai közöl egyik sem mulasz
totta el a megvesztegetések felemlitését; én azonban 
az hiszem, hogy a megvesztegetés kétféle : anyagi és 
erkölcsi. En Magyarország törvényhozó termében 

törvényeinknek félszeg és valótlan interpretátióját 
és félremagyarázását erkölcsi megvesztegetésnek 
tekintem : (Elénk helyeslés a jobb oldalon) mert 
ebből nem származhatik egyéb, mint bizalmat
lanság, mint a megerősödésre és előrehaladásra 
szükséges összeműködésnek megzsibbasztása, és 
nem származhatik egyébb, mint visszavonás a pol
gárok sorai között. (Helyes! bal felül.) 

És ha önök azt Eiondják, hogy a kormány
nak csak pressio által sikerült megnyernie a több
séget, (Zaj a bal oldalon) akkor én a meggyő
ződésnek sokkal erősebb hangján azt válaszolom, 
hogy önök soraik némi szaporodását csakis ilye
tén erkölcsi vesztegetéseknek köszönhetik. {Zajos 
éljenzés a jobb, ellemondás és felkiáltások a bal 
oldalon: Mi hivatalokat nem osztogattunk! Zaj.) 
Megvallom, hogy én is érzem magamban azon 
erőt, hogy az erkölcsi megvesztegetésekért, ha 
jelen lenne, t. képviselő társunk Irányi Dániel, 
mint tévé, a szónoklat hevélye—pathosával—vissza 
tudnám sújtani a kárhozat szavát. {Helyeslés) 

Ezek voltak észrevételeim a bácsi kerület 
érd. képviselője állításaira. 

Az idő előhaladottságánál fogva nem akarok a 
ház türelmével visszaélni; (Halljuk !) mind a mellett 
nem lehet, hogy ismételten meg ne emlékezzem 
azou lehető szomorú következésekről, melyek tár
sadalmi tekintetben ily tévtanok folytán és a tör
vények félremagyarázásából származhatnak. 

Ha mi boldogulásunk valódi föltételeinek 
tanulmányozása és üdvös összeműködés helyett 
folytonosan csak a helyzet nehézségeit mérlegel
jük, sőt a fenálló viszonyokkal szemben gondat
lanul azt mondjuk, hogy a nemzet, mert egykét 
oly törvény létezik, mely ki nem elégítő, hogy 
azért a nemzet lemondott szabadságáról, függet
lenségéről, jogairól és alkotmányáról : akkor, azt 
hiszem, helyesen semmikép sem cselekszünk. 

Értsük meg egymást. Mit tesz az egy nem
zetre nézve : jogairól lemondani ? 

Szerintem lemond azon nemzet önmagáról, 
mely nehéz és szerencsétlen constellatiók között 
a létező viszonyok feszélyével szemben elveszti 
szellemének ruganyosságát, a multakba menek
szik vissza, s azok emlékein bánatosan elborongva, 
fájdalmát legfeljebb jogainak és aspiratioinak nagy 
szavak hangoztatásával enyhiti, de e mellett tét
lenül várja, míg a véletlen, a jó szerencse, a 
nemzet istene, vagy valamely más hatalmas és 
lovagias nemzet lándzsát tör mellette, és utat 
nyit neki az olcsó boldogulás Eldorádójába. 

De , a mely nemzet, minden körülmény 
közt, megteszi mindazt, a mit az adott körülmé
nyek közt önhasznára megtehet, az nem mond 
le önmagáról, az tettekkel igazolja életrevalósá
gát, igazolja,* hogy alkotni, tehát élni akar és élni 
képes, hogy az életre érdemes. 
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Félre tehát az illusiókkal, uraira: a mai kor 
a gyakorlati életképesség kora, emeljük törvé
nyeinket, társadalmi intézményeinket, országunk 
belszervezetét a mai kor miveltségének szín
vonalára ; ez által erőssé s ereje által függetlenné 
téve nemzetünket, s igy biztosítva lételünket és 
jövőnket, sokkal büszkébbek lehetendünk, ha a 
mivelt népek öszhangzatos közvéleménye mondja 
ki rőlunk tetteink alapján, hogy politikailag érett 
nemzet vagyunk, mintha fenhéjánzó szerényte
lenséggel, önajkaink hirdetik azt. (Elénk helyeslés 
a jobb oldalon.) 

S z a k á c s y D á n i e l : Miután az előttünk 
fekvő felirati javaslatok mellett és ellen azoknak 
előadói és benyújtói a maguk ajánló beszédeiket 
elmondották, minket illet a kötelesség azokat 
tárgyalni. Ámde, hogy ily négyféle felirati javas
lat tárgyaltassék, erre tapasztalat szerint szónok
latok és eféle eljárások nem elegendők; mert a 
négyféle felirati javaslatban, a mint azt a túlsó 
oldali szónokok is elismerték, vannak pontok, 
melyek iránt mindnyájan egyetértünk. Tehát azon
nal feltűnik, hogy szükséges e négy feliratbői 
olyat alkotni, illetőleg szerkeszteni, a mely a 
mennyire lehet, mindnyájunk nézetének megfe
leljen. (Halljuk!) A házszabályokban ugyan kü
lön ide vágó szakasz nem találtatik, de van benne 
egy hasonló, a mely ily esetben eligazíthatja a 
a t. házat. Nevezetesen a 111. §. azt mondja: 
„hogy a ház bármely tárgyának tüzetes tanul
mányozása az a fölötti véleményes jelentés ké
szítése végett külön bizottságot választhat." Hogy 
tehát ennyi vitatkozás után czélt érhessünk és 
csakugyan tettben nyilvánuljon az ellenvélemé-
nyüek ama jóakaratú nyilatkozata, miként a 
haza ügye előmozditásában nem pártérdek, 
hanem közös egyetértés vezérel bennünket, 
mondom, hogy czélt érjünk, szükséges és né
zetem szerint lehetséges is, hogy az országos 
bizottsági javaslat készítőiből és az ellenkező 
oldali javaslatok előállítóiból alakítson a t. ház 
azonnal egy bizottságot (Derültség) s küldje ki 
azt a végre, hogy fontolőra vévén mind a négy 
javaslatot, a mi az egyikből kimaradt, iktassa 
bele a másikba. (Derültség.) Szóval szerkeszszen 
a négyből egy uj válaszfelirati javaslatot. (De
rültség! Ez lenne az ötödik.) és ez esetben a még 
hátralevő szónoklatoknak útja lenne vágva. (De
rültség.) 

Ha pedig ez, a mint látszik, nem tetszik, 
(Derültség.) nincs egyéb hátra, mint a beterjesz
tett javaslatok felett szónokolni. Én is élek ezen 
jogommal és én részemről a Tisza és elvtársai ál
tal benyújtott javaslat mellett fogok szónokolni. 

Pulszky Ferencz képviselő ur azt mondotta, 
hogy hisz másszor is volt már Magyarország ily 
helyzetben; hozott a többség máskor is oly tör

vényt, a mely nem tetszett mindenkinek e hazá
ban, nevezetesen 1687-ben és 1723-ban,- hanem 
később, azt mondja, hogy lassan-lassan megszok
ták azokat. Nem tudom, hogy abból az 1687-iki 
törvényből melyiket értette tiszt, Pulszky Ferencz 
képviselő u r : azt-e, a melyik az eperjesi mészár
széket eltörölte, a hova az igaz hazafiak hurczol-
tattak az emberiségnek és ama kornak örökös 
megbélyegzésére ? (Derültség.) Azt nem bánta 
meg, azt hiszem, senki, hogy eltöröltetett, mert 
valamint az az emberiség szempontjából igazság
talan és méltánytalan volt, ugy igen igazságos 
vol^ midőn eltöröltetett. Gondolom tehát, és ugy 
hiszem, hogy értette emiitett képviselő ur annak 
az 1687-ik törvénynek közjogi oldalát, miszerint 
Magyarország akkori rendéi az akkori uralkodó
nak fiágára kiterjesztették az uralkodást ,• 1723-
ban pedig a mostani ausztriai ház leányágára 
is kiterjesztették. Nem nagy loyalitást tanusitott 
tehát Pulszky Ferencz képviselő ur, midőn azt 
monda, hogy azokat a törvényeket is sokan el
lenezték annak idejében. Mi részünkről itt a bal 
oldalon nem bántuk meg azon törvényeket, mert 
a mi alapunk is valóban e törvényekben gyökere
zik. Nevezetesen mi a felséges uralkodó ausztriai 
ház kormánya alatt akarunk maradni és tovább 

I haladni. Következésképen az általam pártolt vá
laszfelirati javaslat sokkal loyalisabb, sokkal illen
dőbb, mint a milyent ő pártolás végett előter
jesztett. 

Továbbá azt mondják némelyek, hogy a vá
laszfelirati javaslatot azért nem lehet elfogadni, 
mert az vissza megy a közjogi alapokra. Igenis , 
megemlíti azokat, de nem akarja felforgatni. Hol 
van az abban egy szóval is kimondva? A m i pe
dig azt illeti, hogy kimaradt — mert felteszem 
hogy csak kimaradt — a legmagasabb trónbe
szédből a közösügyes törvényeknek megemlitése, 
a t. háznak jogában ál], a válaszfeliratban meg-
emliteni, hogy egy kis megilletődéssel vettük, 
hogy ezen fontos átmeneti történeti munkának 
megemlitése a legmagasabb leiratból kimaradt. 
És ezen nincs mit csudálkozni, hiszen a t. ház
nak túlsó oldali tekintélyes szónokai közöl sokan 
teljes őszinteséggel bevallották, hogy ezen közös
ügyi megoldás bizony nem tökéletes és lehetne 
benne némi módosítást, némi változtatást tenni. 
Mi sem akarunk egyebet, csak épen bizonyos 
módosítást és változtatást kívánunk tenni. Ha 
tehát annyit akarunk megemlíteni ő íalségének, 
„hogy majd annak idejében" mind ő felségét, 
mind az országot, mind a lajtántúli testvér nem--
zetiségeket meg fogjuk nyugtatni egy általunk elő-
terjeszendő módositványi javaslat tal : ez nem 
volna valami különös ő felsége előtt sem. Ebben 
nincs semmi illoyalitás, és az általunk pártolt 
felirati javaslat is csak e körül forog, csak idáig 
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terjed. Azt csak el lehet mondani az országgyű
lésnek, hogy híjába, tökéletesen nem vagyunk 
megelégedve a közösügyi dolgoknak eddigi meg
oldásával, és azért azt hiszem, hogy nem sértjük 
meg a lajtántúli nemzeteket sem : mert valamint 
ezen válaszfelirat, ugy én is elismerem: hogy a 
szomszéd és az arra méltó müveit nemzetekkel 
való szövetkezést előnyösebbnek tartom a haj
dani fejedelmi szövetkezéseknél. Nagy államböl-
esekrég óta-foglalkoztak már azon eszmével: mi-
képen lehetne az emberiségnek oda jutnia, hogy 
midőn századokan keresztül csak egy néhány 
uralkodó tar t eongressust és kötnek szövetséget, 
a népek milliói nélkül, valahára a népek és nem
zetek is érintkezzenek egymással ? En részemről 
szintén nyereségnek tartom azon müveit nem
zetekkel való szövetkezést, a kikkel már geogra-
phiai tekintetben is összeköttetésben, szomszédság
ban vagyunk; csak hogy ugy az ő, mint a ma
gam nemzete érdekében megkívánom, a nemzeti 
önállást és függetlenséget. Es ha mi meggyőzzük 
őket arról, hogy mind ez meg lesz és apránkint 
el fogjuk érni, ha a közösügyes egyezmény hiá
nyait kijavítjuk, ezzel bizonyára jó szolgálatot 
teszünk mind magunknak, mind azoknak. 

Ezeknek elősorolása után. . . (Mozgás, nyugta
lanság.) Én, mondom, elállók a szótól; de nem tet
szett fönebb emiitett szerény javaslatom, és az
ért kénytelen vagyok másokat a beszédben 
követni. 

Nevezetesen igen érdemes képviselő Ghiczy 
Kálmán ur valóban nagy böleseségü és minden 
színezet nélkül áhítatosan meghallgatott beszé
dét oly megfoghatatlan módon vette bírálati alá 
Zsedényi érdemes képviselő ur, a mit én részem
ről tőle nem vártam volna. Nevezetesen azt 
monda, hogy minél inkább meg van gyökerezve 
az érzelemben a meggyőződés — olyan t. L, 
minő Ghyczy Kálmán képviselő uré — annál ve 
szélyesebb az, különösen a nemzetre nézve. 

Ezen meggyőződést, a hazafi meggyőződését, -
én oly szentnek tartom, mint a vallásos meggyő
ződést. Vajon midőn Zsedényi képviselő u r l 8 5 9 -
ben a vallási pátens visszautasításában és meg
támadásában oly vallásos szent meggyőződéssel 
buzgott és azért mártyrságot: elfogatást, elzára-
tást szenvedett, jól esett volna-e Zsedényi kép
viselő urnák, ha vallásrokonai, hitfelekezetének 
tagjai azt mondották volna: ugy kell neki! mert 
nincs veszélyesebb, mint a vallásos szent meg
győződés? így kell meggyőződve lenni a hazafi 
kérdések és ügyek irányában is. Ezt tehát kor
látozni és az ilyen hazafi meggyőződéstől félteni 
a magyar népet, a magyar nemzetet, valóban 
fölösleges. 

Higye el Zsedényi képviselő u r , hogy a 
magyar nemzet is épen azon nép, melytől ugy 

féltette az ilyféle szent érzelmek nyilvánulását, 
igen jól tudja, hogy ő a magyar nemességnek 
köszöni azt, a hová jutott. Az egész müveit világon 
legnagyobb műveltséget tanúsított magyar ne
messég, minden kényszerűség nélkül emelte ma
gához a nép millióit 1848-ban. Megismerte ezt 
hálával, és elfogadta azt ; és a magyar nemzet 
tudja, micsoda szellem vezérelte azon férfiakat, 
hogy őket az emberisé :et lealázd jobbágyságból 
felemelte önmagához. Tudja a nép, mire töreke
dett az akkori nemesség, nevezetesen arra töre
kedett , hogy egyrészt szellemileg felemelje ön
magához a népet; másrészt anyagi tekintetben 
is segítsen raj ta: nevezetesen az addig általa 
viselt terheket megoszsza. Azelőtt a nép egy 
kilencz tized részét birta vagy használta a haza 
földének, és annak viselte mindenféle terhét; a 
nyolcz kilenczed részt használt nemesség és 
aristokratia pedig terheket nem viselt. Tehát 
ugy gondolkodott a nép és ugy is tanította a 
nemzet nagy embere Széchenyi István, hogy 
azért fogadja el a közterheket a nemesség, hogy 
ez által a népen segítsen. A nép tehát várta, 
hogy adója kevesebb lesz; és mit tapasztalt? 
Azt, hogy ámbár ez a magyar nemesség épen 
ugy megadóztattatott, mint az örökös tartomá
nyok alkotmánytalan népe, az ő adója most 
mégis sokkal több, mint azelőtt volt. Tehát esz
mél ez a magyar nép és tudja igenis jól, a nél
kül , hogy szólana neki valaki, hogy milyen 
keserves dolog az, ha a családból kihal a ke
nyérkereső gondos édes apa, még az nem elég, 
hogy nincs miből eltakarítani, hanem eljön a 
financz és megfinanczoija a nyomorult szegény 
embert. 

Nem kell azt a népnek szónoklatokkal ma
gyarázgatni, tapasztalásból tudja azt a nép. És 
miért tulajdonítja az a nép ezen ő előtte alig 
ismeretes delegatiói intézménynek mindezen sze
rencsétlen állapotot? Mert fel tudja fogni, mikép 
hiába, máskép kiegyezni nem lehetett, tömérdek 
terhek jöttek közbe, és a minden tekintetben 
nemes és lovagias nemzet többsége jónak látta 
lovagiasságát bebizonyítani mindnyájunk rovására. 

Ezt még csak eltűri a nép, bár nehezen; hanem 
azt, a mi pénzbe nem került volna, bizony rósz 
szívvel veszi, nevezetesen azt, hogy 48-ban hir
dették e nép millióinak, hogy ti egyenlők vagy
tok, van egyenlőség, szabadság, testvériség. Ezt 
hirdették annak a népnek, hát meg is volt győ
ződve tökéletesen abban és ha az isteni gond
viselés akkor továbbra segítette volna a törvény
hozást, okvetetlen be is következett volna a tel
jes egyenlőség és testvériség; de most nem kö
vetkezett be, pedig ugy gondolja a nép, hogy a 
kormánytól kiadott egy utasítás mellett ez is 
épen olyan könnyen megtörténhetett volna, mint 
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mikor egy vármegye önkormányzata szabad fo- I 
lyását megszüntető rendeletet ad ki a kormány. 
Nevezetesen azt mondja a közpéldabeszéd: egyen
lőség, testvériség; hát mi egyenlőek volnánk, 
mert ez a derék magyar nemesség a népet ön
magához emelte. Azonban mit tapasztal a sze
gény nép szülötte fia? Azt, hogy ha őt becsü
letéből kiveszi valaki, hát neki 20 frtot Ítélnek 
akkor, mikor egy vele kapáló testvérének 100 
frtot Ítélnek, mert az nemes. Megölik az egyik 
jobbágyot, és családja, özvegye kap 40 frtot, a 
szomszédjáé pedig kap 200-at. Igaz, hogy már 
ezt meg nem tudja az egyenlőséggel egyeztetni, 
és miután 61-ben az akkori esztergomi értekez
let ideiglenes törvénykezési útmutatást adott 
a törvényszékeknek és a kúriának, hogy a ne
messég magához emelvén a népet, egyenlően 
kell eljárni a büntető ügyekben, igen könnyen 
alkalmaztathatott volna az, hogy ily esetekben 
egyforma bírságot Ítéljenek a feleknek, annyival 
inkább, mert az 1720. 57. t. ez.-ben nincs meg
írva, hogy nemes, nem nemes, vagy miféle; ha
nem csak a becstelenség! bírság van 100 frtra 
téve, és ezen senki sem botránkozott meg. Ha 
tehát van valami, a mit a mostani kormánykö
zegeknek, különösen az igazságügyi miniszté
riumnak a nép részéről nehézségül lehet előállí
tani, nézetem szerint, ez az. És ezen épen ugy 
segíthetett volna, s könnyithetett volna, a mint 
más részről segitett sokkal fontosabb tárgyban, 
nevezetesen az eskü tárgyában: mert a múlt or
szággyűlés alkalmával oly gyönyörű esküformát 
készített, mely az egész világnak bírálatát ki
állja, s ugyanilyet készített az igazságügyi mi

niszter is, az nj polgári perrendtartásnak életbe 
lépő szabványaiban, s mégis senki sem botrán
kozott meg bennök, pedig a corpus jurisban 
akárhányféle esküforma foglaltatik. Hát épen 
igy el lehetett volna érni a czélt azzal, s ekkor 
a nép megelégedett volna. 

Meg tudja az ítélni, miképen van, hogy 
terhelve van; de csakugyan halad a belreformok 
dolgaiban a mi kormányunk előre, s ez bizal
mat gerjesztett volna bennök okvetetlen. Azon
ban, t. ház! minthogy a jobb oldalról mindig 
oly engesztelő politika hangjai szólnak, tessék 
bebizonyítani, a mint i t t már mondva volt: miké
pen fognak haladni a belreformok kiórdésében? 
Meg lehet győződve, a mint t. képvselőtársarn 
Ghicz}r Kálmán mondta, hogy mind a jobb oldalt 
mind a kormányt a legnagyobb készséggel fogjuk 
támogatni. 

Ezeknek elmondása után tovább már a kü
lönben is megüresedett ház figyelmét fárasztani 
nem akarván, egyszerűen kijelentem, hogy a Tisza 
Kálmán és elvtársai által benyújtott válaszfélirati 
javaslatot pártolom. 

E l n ö k : A dunapataji választás megvizs
gálásával megbízott három képviselő ur meg fog 
eskettetni, u. m. Thury Sámuel, Zichy-Ferraris 
Viktor és Kis Lajos. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az 
esküformát, melynek szavait a terem közepén álló 
fennevezett képviselőit utána mondják.) 

E l n ö k : Holnap az ünnep miatt nem lesz 
ülés. A legközelebbi ülés holnapután 10 óra
kor lesz. 

Az ülés végződik d. u. 2l/i órakor. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 18Í4-. *• m 



18. országos ülés 
1869. május 28-kán 

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

Tárgyai: Az illető biráló bizottságok jelentik, hogy Drágfy Sándor választása vizsgálat alá bousáttatoit, 
Degenfeld Béla gr. igazoltatott, Halász Boldizsár választása pedig megsemmisittetett. Kérvény bemutatása. Jókai 
Mór a salgó-tarj áni köszénbányai társulat iránt interpellálja a kormányt, mely azonnal válaszol. A válaszfelirati 
vita tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedeko-
vics Kálmán, Gorove István; későbben Andrásy 
Gyula gr., Eötvös József b., Horvát Boldizsár, 
Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim 
Béla. 

Az ülés kezdődik d. e, 10 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni és a jegyzőkönyvet meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a május 
26-kán tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Nincs észrevétel ? (Nincs !) A jegy
zőkönyv hitelesítve van. 

Következik a II. biráló bizottság jelentése. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a II. 

biráló bizottság jelentését, mely szerint Drágfy 
Sándor Vácz kerületi képviselő megválasztása 
tárgyában vizsgálat rendeltetett el.) 

E l n ö k : Az állandó igazoló bizottság je
lentése a kiküldendő tag iránt megváratik, és 
akkor iogunk határozatilag intézkedni; külön
ben a jelentés tudomásul vétetik. 

Következik a Vl-dik biráló bizottmány je
lentése. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a Vl-
dik biráló bizottság jegyzőkönyvét, mely szerint 
Degenfeld Béla gr. szatmármegyei krassói ke
rületi képviselő igazoltatott.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik; a költségek 
megtérítése iránt pedig az elnökség intézkedni 
fog. 

Következik a nyolczadik biráló bizottság je
lentése. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a VIII-

dik biráló bizottság jelentését, mely szerint Ha
lász Boldizsár Pest megye alsó-dabasi kerületében 
történt megválasztását megsemmisítette, mert az il
lető választó bizottság az 1848. V. t. ez. 7-ik és 
26-ik §-aiban körülirt hatáskörén messze tul 
menve s a törvényhozó hatalom jogkörét magának 
tulajdonítva, e szakaszokat önkényesen magyarázta, 
több szakaszt módositott és azon fölül több uj sza
kaszt beigtaiott. Miután pedig ezáltal többen a 
választók közöl á szavazati jogtól megfosztattak, 
mások ellenben szavazati joggal illetéktelenül fel 
lettek ruházva, végre minthogy az összeíró bizott

ságnak számos tagja Halász Boldizsár közel ro
kona volt, és eljárásában is részrehajló volt: a 
választást meg kellé semmisíteni; egyszersmind a 
pestmegyei központi választmány tarjai, kik a vá
lasztási törvény megváltoztatásába befolytak, 350 
forint perköltségben elmarasztaltattak.) 

P a p L a j o s : T. képviselő ház! A VlII-ik 
bíráló bizottság elnökének épen most felolvasott 
jelentéséből nem tűnik ki, hogy volt a bizottság
ban oly tag, ki nem osztozott a felolvasott in
dokokban ; ennél fogva kénytelen vagyok kije-
leD teni, hogy én mint azon biráló bizottság tagja, 
(Felkiáltások: Nem ide tartozik!) merőben ellen
kező nézetben levén, külön szavazatomat és kü
lön véleményemet jegyzőkönyvbe igtattattam. Ezt 
kívántam kijelenteni. (Helyeslés bal felől.) 

I v á n k a Z s i g m o n d : Nem tudom, szük
séges-e e tekintetben szót emelni? Én azt hi
szem, nem volt több joga a más véleményen levő 
birótársnak, mint hogy külön véleményét a jegyző
könyvbe bevétesse. Ez megtörtént, hogy ennek 
az ítéletbe is be kell-e jönni, annak szükségét 
nem látom. Különben az Ítélet hitelesítésénél je-
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len volt, ha e tekintetben kivánalma lett volna, 
azt kijelenthette s a biráló bizottság belenyugo
dott volna. 

M a d a r á s z J ó z s e f : T. képviselő ház! 
Az előttem szólott képviselők s biráló bizottsági 
tagok nyilatkozata folytán a nélkül, hogy a bíráló
bizottság ítéletének érdemleges tárgyalásába bo
csátkoznám, mégis e tárgy következtében van 
szerencsém a t. képviselő házat egy határozati 
javaslat előterjesztése által, egy határozat hoza
talára felhívni, mely igy szól. (Olvassa:) „Tekin
tettel a ház rendszabályainak 56. §.-ra, mely 
azt rendeli, hogy a biráló bizottságok tagjai élő 
szóval szavaznak, és mindegyik bizottsági tag
nak ; szavazata, indokaival együtt, ha ezeket is 
feljegyeztetni kívánja, jegyzőkönyvbe felveendő; 
de tekintettel főleg a 48. §.-ra, mely megrendeli, 
hogy „mindegyik bizottság a ház elé terjesztendő 
jegyzőkönyvének vezetésére jegyzőt választ: illő 
tisztelettel kérem fel a képviselőházat e hatá
rozat hozatalára: „A képviselőház oda utasítja a 
biráló bizottságokat, hogy jegyzőkönyveiket a 
ház rend szabályai 48-ik§.-a világos rendelete kö
vetkeztében a ház elé terjeszszék". 

J u s t h J ó z s e f : T.ház! A Madarász kép
viselő ur által javaslatba hozott határozat, vé
leményem szerint tökéletesen felesleges. Miért? 
mert a biráló bizottságok addig, mig eljárásukat 
be nem fejezték, jegyzőkönyveiket nem hozhat
ják be a házhoz. Holnap lesz szerencsém az én 
jegyzőkönyvemet, mely most iratik le, a ház 
asztalára letenni, a mint hiszem, hogy minden 
biráló bizottság, mihelyt eljárásával készen lesz, 
ugyanazt fogja tenni. (Helyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : Egyszerűen azt vagyok 
bátor kérni, hogy a háznak bemutatott határo
zati indítvány a szabályok szerint kinyomatni 
rendeltessék, és ezután kell majd intézkedni a 
napirend felől; tehát ne vétessék most rögtö
nözve tárgyalás alá. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Az első tárgyra visszamenve, a 
ház tudomásul veszi a jelentést, ennek folytán 
Pest megye központi bizottmánya utasítandó lesz 
uj választás eszközle'sére az alsó-dabasi kerület
ben; a költségek behajtása iránt az elnök fog 
intézkedni. 

Az imént beadott határozatokra nézve töké
letes igazsága van, véleményem szerint, Tisza 
képviselő urnák, hogy azt, a házszabályok szerint, 
ki kell nyomatni1), napirendre tűzni, és azután 
tárgyalni. 

Egyéb irományok nem jelentettek be, ha 
csak a képviselő uraknak nincs valami bejelen
tésük. Ugy tudom, Makray képviselő ur akar 
szólani. 

') Lásd az I r o m á n y o k 15-ik számát. 

M a k r a y L á s z l ó ; T. ház! Hunyad ms-
gye nemességének azon osztálya, mely az erdé
lyi részekben a határszéli katonaság egyik részét 
képezte, folyamodást küldött hozzám azon czél-
ból, hogy azt a képviselőházhoz benyújtsam. A 
folyamodás tárgya az, hogy, miután Magyaror
szágon ugy az erdélyi részekben, szintúgy Há
nyad megyében megszüntettetett a szélbeli kato
naság intézménye, a kérelemben megnevezett ha
vasokat, melyeket a bécsi katonai kormány azért 
Vont felügyelete alá, hogy az ezredeknek egyön
tetű öltözetök felett intézkedjék, most, miután a 
bécsi katonai kormány főhatósága alól a kor szel
leme őket felszabadította: kérik a t. házat, hogy 
nekik, mint a leszármazott családok tagjainak 
megillető birtokaik visszaadatása iránt intézked
jék. A folyamodásban a havasokra nézve felho
zott jogaikat a múlt hagyományaiból merítik a 
kérelmezők. Ugyanis azt állítják, hogy a csalá
dok már akkor birtokában voltak a havasoknak, 
mikor a fő- és többi nemességgel a magyar al
kotmányból eredő kötelezettséget együttesen tel
jesítették ; már akkor, midőn azon élő kőfalnak, 
mely délkelet és kelet felől elválasztotta a ma
gyar államot keleti szomszédaitól, a török biro
dalomtól, már akkor, mielőtt jogaikat megtámadva 
a bécsi kormány ezen intézményt felállitotta 
volna. Ennélfogva vissza kivánják a havasokat 
mint tulajdonukat, s kérik, hogy ha másképen 
nem lehet, ugy intézkedjék a ház, hogy köz
nevelési alapul adassanak vissza, hogy gyerme
keiket neveltetve visszakapcsoltassanak a nemzet 
testéhez. 

E l n ö k : A felfolyamodás a kérvényi bizott
ságnak adatik át. 

J ó k a i M ó r : A t. közlekedési és kereskedel
mi miniszter úrhoz óhajtanék interpellatiót intézni. 
Holnap lesz a salgő-tarjáni kőszénbányatársulat 
közgyűlése. Ezen bányatársulat igazgató tanácsa 
ellen több rendbeli panaszok fordultak elő a részvé
nyesek részéről, melyek sokszoros összeköttetés
ben állnak a pesti gyár-iparosok érdekeivel. Abból 
állanak t. i., hogy a hiányos kezelés miatt szám
talanszor nem kapni kőszenet Pesten semmi áron, 
ugy, hegy néha napokig megáll a munka a leg
nagyobb gyárakban és malmokban. Ezért bátor 
vagyok az iránt interpellálni a miniszter urat : 
méltóztatik-e ezen bánya társulatnak holnapi köz
gyűlésén magát képviseltetni, nem biztos által, 
hanem csakis inforinatió vétele végett ? 

G o r o v e I s t v á n k ö z g a z d a s á g i m i 
n i s z t e r : T. ház! Miután a dolog, melyet előt
tem szóló t. képviselő ur előadott, sürgős, köte
lezve érzem magamat a kérdésre azonnal vála
szolni. A mióta, szerencsém van az ország köz
gazdasági ügyeit vezetni, a részvénytársulatoknál 
előbb szerepelt úgynevezett országfejedelmi biz-
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tosokat megszüntettem, és azóta semmiféle tes
tületnél a kormánynak más felügyeleti jogát gya
korlatba nem veszem, mint azt, hogy, ha az illető 
társulati tagok, különösen a részvényesek részéről 
panasz fordult elő, hogy érdekeikben akár a ke
zelés hanyagsága, akár pedig az alapszabályok 
meg nem tartása miatt sértve vannak, ez iránt 
magamnak hiteles tudomást szerezzek. Miután a 
t. szőnok urnák előadása szerint okom van hinni, 
hogy ezen társulatnál is fordulhatnak ilyen dol
gok elő, igenis, nem mint biztost, hanem hogy 
magamnak e részben teljes és biztos meggyőző
dést szerezzek, nem fogom elmulasztani a társu
lati tagok, a részvényesek érdekeinek megóvása 
tekintetéből küldöttet nevezni a holnapi közgyű
léshez. 

J ó k a i M ó r : Az adott válasz tökéletesen 
megnyugtat. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzökönyvét Fodró-
czy Sándor fogja vezetni, a szólani kívánókat 
egy részről Széll Kálmán jegyző ur, más rész
ről Jámbor Pál jegyző ur jegyzi. 

K e r k a p o l y K á r o l y : T. ház ! Ha, da
czára annak, hogy ösmerem az idő értékét, a már 
is tulhosszura nydlt vitához én is hozzá szólok; 
nem azért teszem azt, mintha védeni akarnám a 
legközelebb múlt országgyűlés által teremtett 
azon közjogi alapot, a mely a differentiáknak itt 
e házban köztünk és künn az országban, hogy 
ugy mondjam, tengelyéül szolgál. 

Ezt tenni nem szándékzom, nem szándéko
zom azért, mert alig hiszem, hogy van még va
lami, a mit amaz alap mellett, a mit amaz alap 
ellen elmondani lehet, és még elmondva, illetőleg 
megírva ne lett volna, és ha kit az eddig elmon
dottak, ha kit az eddig megirottak meg nem győz
tek annak jóságáról, erősen hiszem azt most itt 
meggyőzni nem lehet és legkevésbé hízeleghetek 
magamnak én azzal, hogy nekem sikerül azon 
capaeitatió, a mely nem sikerült mindeddigelé. 

Erősen meg vagyok győződve én is, érzem, 
tudom, hogy a közjogi kérdésekben oly határo
zott körvonalok választanak el egymástól ben
nünket, mikép arról, hogy a capaeitatió még itt 
és ez úttal sikei üljön, szólni sem lehet. 

Meg vagyok győződve, hogy embernél ha
talma, abb érvelőre van e czélból szükség, hogy 
az érvelő nem lehet más, mint az élet maga, az 
élet, a mely nyújtandó tanúságaival — és erről 
ismét meg vagyok győződve — majdan igazolni 
fogja azoknak várakozását, a kik, mint, például 
Pulszky barátunk, épen tőle várják, hogy meg
hozza azon megnyugvást, a mely eddig eszközöl
hető nem volt. Meghozza, mint mondám, sőt 
merném állítani, részben már meg is hozta azt, 
jóformán a nélkül, hogy csak észre is vettük 

volna. Keménylem, ennek kimutatására lesz alkal
mam visszatérhetni még e beszéd folyamában. 

En részemről ezen bizonyítást, melyet egy 
pártatlan biró, az élet nyujtand majd, nyuga
lommal várom. Óhajtom, hogy hasonló nyuga
lommal várja a tulfél is, annyival inkább, mert 
annyi tagadhatatlan, Logy az alap megteremtése 
óta, az államélet terén felmerülő jelenségek ed
digelé legalább legkevésbbé sem igazolják azon 
aggodalmat, melynél fogva a megteremtett alap 
— ha hosszasabban fenállana, mint mondva 
volt — a részben és névleg visszaállított állam-
élet vég enyészetére vezetne. 

Ezt joggal mondani csak akkor lehetne, ha 
annyira felfordult volna a világ, hogy a pezsgő 
élet szinte példátlan jelenségei az enyészetnek 
volnának jelei. Ez, gondolom, mégis lehetetlen. 

Mert ezt mondani nem lehet; azt hiszem, 
joggal koczkáztathatok én is viszonzásképen egy 
kérést Debreczen városa érdemes képviselőjéhez, 
azon kérést t. i. hogy addig, míg az idő, addig, 
mig az élet bevégezte bíráskodását, addig enged
jék meg, hogy ezen közjogi kérdésekben táu 
mégis ők tévedhettek, ők, a kevesebbség. 

Várják meg ezt annyival inkább, mert mint 
ugy hiszem, mindnyájunk előtt tisztán áll, egyes
egyedül az által menthetik fel magukat azon 
kényszerű helyzet alól, melyre tegnapelőtt a köz
oktatási miniszter ur oly találóan mutatott, és a 
melyben reformerek, bár nem reformálhatnak, 
nehogy a theoretice felállított azon tételt, hogy 
ez alapon sikerrel reformálni nem lehet, tettleg 
megczáfolják, nehogy azon alapot, melyet a haza 
érdekében felforgatandónak vélnek, az azon léte
sített reformok által erősítsék. 

Igaz, t. ház, hogy a károsaknak ismert 
törvényeknek megváltoztatására törekedni, haza
fiúi kötelesség ; de az is igaz, hogy a nemzeti 
akaratnak, azon nemzeti akaratnak, mely forma-
szemen és jogérvényesen csakis törvényben nyi-
latkozhatik, a puszta hideg engedelmességnél 
többel is tartozunk. Tartozunk jelesül azzal, 
hogy azon kérdés felett, ha a meghozott törvé
nyek egyike vagy másika valóban káros-e, saját 
magunkon kivül is i&merjünk el birót, nem el
lenfeleink valamelyikét, de az életet, a mely 
pártatlan. (Helyeslés.) 

Azok sem győztek meg engem a közjogi 
kérdések feletti viták czélszerüségéről és termé
keny voltáról, melyeket ez irányban Komárom 
városa érdemes képviselője mondott. Hiszen, 
mint előbb mondám, én nem mondhatnám, hogy 
akár ezen oldalt, akár a túlsót ama mulasztás 
vádja terhelhetné, hogy nem mondotta, nem ér
vényesítette volna mindazt, a mit a maga iránya 
javára érvényesíteni lehet; és ha eddig mindent 
már érvényesített, el van vetve a mag, melynek 
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csírázatát várjuk, és a mostani vetéssel, miután 
csak azt vethetnők, mi már úgyis a földben 
van, a jövő aratása nem gazdagodhatik. (Élénk 
helyeslés jobb felől.) 

Ha ez indokokból helyén kívülinek nem lát
nám is a közjogi kérdésekben való capacitatio 
megkisértését, akkor is azon helyzetben találnám 
magamat, hogy azon speciális tárgyat illetőleg, 
mely, ha nem esalődom, az itt folyt vitáknak 
eminens tárgyát képezte, t. i. az országnak a 
külső államok irányában való helyzetét, azon 
helyzetet tekintve, mely önállóságát vagy önállót-
lanságát legpregnansabban hozza kifejezésre, fő
leg Komárom városa érdemes képviselőjének 
kellene válaszolnom, még pedig azért, mert azon 

» nehézségekre, melyeket ezen irányban Debreczen 
'városa érdemes képviselője tett, az én felfogá

som szerint, (xhyczy Kálmán barátunk tökélete
sen megfelelt. 

Debreczen városa t. képviselője ugyanis 
többesben szólva, vonta kétségbe, hogy ne olya
nok kezelnék ezen közjogi alapon a haza kül
ügyeit, kiket a törvényhozásnak feleletre vonni 
nem lehet. Többesben — ismétlem — és jól 
tette, hogy többesben beszélt, mert egyesben e 
kérdésről helyesen beszélni nem lehet : miért? 
azért, mert mint Komárom városa t. képviselője 
kifejté, nem egyre van bizva a külügyek keze
lése. Igaz, hogy egy a külügyminiszter — ez a 
közös — de meg van mondva az általa nagyon 
jól idézett törvényben, hogy a külügyeket csak 
a másik fél minisztériumának beleegyezésével és 
annak egyetértésével vezetheti. Ezeket mindegyik 
fél — tehát mi a mienket — igenis, felelősségre 
vonhatjuk, nem azért, hogy ugy intézték a kül
ügyeket, hanem azért, hogy beleegyeztek abba, 
hogy azok ugy intéztessenek. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) Ezt oly jól kifejté Komárom érdemes 
képviselője, mint embernek csak kifejteni lehet, 
és ebbeli fejtegetése közben a túlsó oldal helyes
lésével találkozott. 

De azon éles elemző elme, melylyel tisztelt 
képviselő ur meg van áldva, keresett, és mert 
keresett, talált ezen tekintetben egy másik nehéz
séget, nevezetesen azt: hogy hiszen a jog meg 
van adva> de nincs bizíositva : mert lehet oly 
eset, mikor a magyar kormány megteszi, a mit 
törvény szerint tenni joga és a mi a haza érde
kében kötelessége is : óvja a fejedelem külügyi 
tanácsában a haza érdekét; de Injába óvja, mert 
attól eltekintve, a külügyminiszter ellenkező irány
ban jár el . Mit akkor? ugy szól. Hiszen 
a külügyminisztert az országgyűlésen utólagosan 
felelősségre vonni csakugyan nem lehet. S ebben 
ad igazat Debreczen városa képviselőjének; mi
után azon felelősségre vonás, mi a delegatióban 
töríénik, nagyon terméketlen, legtöbbször illuso-

rius egyszerűen azért, mert megvalósítani, sulyo-
sitaui nem engedi azon delegatió, melynek érde
kében járt az el, a mi minisztériumunk nézeté
vel szemben. 

Ezen okoskodás egészen plausibilisnak lát
szik; de azt hiszem, oly föltevéseken alapszik, 
melyeket megengedni teljesen lehetetlen. (Halljuk ! 
Halljuk!) 

Az első föltevés, a mit megengednünk nem 
szabad, hogy: lehet azon eset, melyben a magyar
nemzet jól tolmácsolt érdekei ellen intézvén a 
közös külügyminiszter a külpolitikát, ez a túlsó 
fél erdekében lenne. A tulsó félnek egyetlen ge
nerális érdeke van — speciális lehet akármennyi 
— és pedig az, hogy azon politika, melyet ér
dekében visznek, sikeresithető politika legyen. 
Már pedig azt, hogy nincs politika, melyet a mon
archiában sikeresiteni lehetne, ha Magyarország 
jól tolmácsolt érdeüei ellen van az irányozva, e 
háznak épen túloldaláról annyiszor megmondták, 
hogy arról mind mi, mind az országban, sőt a 
birodalomban mindenki, és talán a külügyminisz
ter is, meg lehet győződve. (Elénk tetszés a jobb 
oldalon.) 

Az lehetetlen — ismétlem — hogy a kül
föld érdekében lehessen oly politikát vinni, mely 
azon tizenöt mrlliónyi nemzetnek, melynek mér
legbe vethető nagy súlyáról annyit hallottunk, 
épen érdeke ellen van: de lehetetlennek tartom 
azt is, hogy ezen igazságot az egész világ tudja, 
csak épen a külügyminiszter nem. (Elénk helyes
lés jobb felől.) 

Nem arról van szó, tisztelt ház, hogy for
mákat keressünk, melyek lehetetlenné tegyék a 
politikának érdekeink ellen vezetését, olyan for
mák — meg vagyok győződve róla — nincsenek. 

Ha csakugyan lehetséges volna, az egyik 
fél érdekében a másik érdeke ellen vezetni a 
külpolitikát, azt nem fogná megakadályozni azon 
módozat, melyet a 67-es bizottság kisebbsége ho
zott javaslatba; a mely in ultima analysi elvégre 
is az uralkodóház házi ügyeinek minisztere 
kezébe tenné le a külügyek vezetését, mely eset
ben nagyon is kirína, hogy ugy fogjuk fel az 
állam külügyeit, mint házi ügyeit az uralkodó
nak, melyek pedig végre is a nemzet ügyei, mi
után az, mit most tehetne a közös miniszter, a 
ki mégis, mert közös, a mi miniszterünk is, nem 
csak az uralkodó házé: azon föltevés szerint te
hetné a mi minisztériumunkkal az uralkodó ház
nak minisztere. (Elénk helyeslés jobb felől.) A 
dolgon tehát ez nem változtatna. 

De nem segítene ezen azon módozat sem, 
melyet Simonyi Ernő tisztelt képviselőtársunk 
ajánlott, t. i. a kettős külügyminisztérium; nem. 
segítene, de sőt rontana azért, mert szemközt 
állítaná két országnak külügyminiszterét; a föl-
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tevés szerint két ellenséges érdek szószólóját, 
minden közvetítő nélkül. Most is szemközt álla
nak az általam el nem fogadható föltevések sze
rint, de közvetítő köztük, a közös külügyminisz
ter, kinek nem érdeke az, mi az egyiké, nem 
érdeke az, a mi a másiké", hanem érdeke az, mi 
mindeniké. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Azt hiszem, a két fél külügyminisztereinek 
szembeállítása — érdekösszeütközéseket föltéve 
és megengedve — biztositása volna az összeüt
közésnek, de nem a kiegyezkedésnek. 

Azt hiszem, ha nem abból indulunk ki, hogy 
formákat keressünk, melyek meggátolhassák, 
hogy a másik fel érdekében a mi érdekünk ellen 
legyen vezethető a külpolitika, hanem ha keres
sük azon módot: miként lehessen meggátolni, 
hogy ne legyenek összeütköző érdekek, de hogy 
azok kiegyenlittessenek azért, hogy lehetséges 
legyen irányt követni mind két félnek megnyug
vására és javára? akkor ezen módozatnál, mi 
ellen annyi aggály keltetik és mi ellen még több 
kifogás te'tetik, jobbat híjában keresnénk: akkor 
én azt hiszem, hogy azon állapot, melyet a kö
zösügyes törvény teremtett, bátran néz szem
be minden kritikának ; csak mértékül ne hasz
náltassak valami oly ideál, melyet az elvontság 
világában mozgó elme ugyan megteremthet, de 
a melyet az élet, épen mivel ennek világa nem 
elvont, de konkrét, minden szépse'ge daczára 
szörnyű inpraktikusnak bizonyít. (Élénk, tetszés 
a jobb oldalon.) 

Azt hiszem, ha mindig az a czélunk. hogy 
nem meggátoljuk az érdekünk elleni procedúrát, 
hanem hogy kiegyenlítsük az érdekeket, a kiegyenlí
tésnek ezen módozata és az ellátásnak ezen for
mája egyátalában minden kritikát kiálland. Én 
legalább nem érzem magamat indíttatva arra, 
hogy azon állapot helyett, melyet megteremtett 
ama közjogi törvény, kívánjam, óhajtsam — akár 
még a finnekét is. 

Megengedem, hogy. azon állapot valósággal 
oly szép, mint azt Ludvigh képviselő úr a túl
oldalról elénk rajzolta ; hanem egyet meg tudok 
mutatni: hogy annak az alapja nem jó, mert alapja 
az: mivel ugy akarja a czár, és az addig tart, 
míg akarja a czár, s mihelyt az másként akarja, 
mindjárt olyan lehet, mint Lengyelországé. (Za
jos tetszés jobb felöl.) Én a mi ócsárolt állapo
tunkat jobban szeretem, mert ennek más alapja 
is van. 

Ismétlem, hogy ha a capacitatiót a közjogi 
kérdésekben feleslegesnek nem tartanám, akkor 
mégis Komárom város érdemes képviselőjéhez 
kellene szólanom, mint a ki megtalálta ezea má
sik nehézséget, de a melyről azt hiszem, kimu
tatnom sikerült, hogy alapjául egy meg nem 
engedhető föltevés szolgál csak. És valóban, a 

mint a t. képviselő úr elhagyja azon tért, me
lyen a feltevések alapjáról beszél, miket, mint 
mondám volt, nem engedhetünk meg, azonnal 
egészen másként jár el; mihelyt t. i. egyszer 
oda fordul, hogy a tényekről kérjen magának 
tanácsot, és azokat kérdezze meg, hogy miként 
állunk : én legalább azonnal oly helyzetben ta
lálom magamat, hogy tökéletesen egyetérthetek 
vele. Azt mondja a t. képviselő úr, hogy állam
jogi kérdéseinknek megoldása iránt hozott tör
vények megalkotása után még létezik az osztrák 
császár birodalom oly értelemben, hogy a laj
táninneni , és lajtántuli országok egyiránt ré
szeit képezik, akkor Magyarország alkotmánya 
nincsen az 1848. és 1790. esztendei törvények 
értelmében visszaállítva; akkor államjogi kérdé
seink megoldása nem biztositása az ország tör
vényes önállásának, és függetlenségének, hanem 
innentul már törvényesített beolvasztása Magyar
országnak az osztrák birodalomba. (Felkiáltások 
a baloldalon: Helyes !) Helyes! Én is azt mon
dom, és örülök, hogy e tétel a túlsó fél helyes
lésével most újra találkozik, épen meg akartam 
jegyezni, hogy ezen helyeslést nem tagadta meg 
a túlsó oldal akkor sem, midőn e szavakat elő
ször hallotta. 

Én is teljes lelkemből osztozom azokban ; de el
várom Komárom város érdemes követének és párt
jának igazságérzetétől, hogy a magok fölállított 
tételét a log\kai törvények kellékei szerint, tehát 
egész érvvel megforditottan, szintén elfogadják, 
s el fogják ismerni, hogy, ha pedig az államjogi 
kérdéseknek megoldása iránt hozott törvények
nek alkotása után oly osztrák császári birodalom 
már nem létezik, mindannak ellenkezője áll, a 
mi következnék azon esetre, ha oly birodalom 
még mindig léteznék. Gondolom, ez tiszta. (Elénk 
helyeslés jobb felöl.) 

És ha ez tiszta, ugy bátor vagyok a biro
dalomtanácsnak május 4-ón tartott 196-ik ülésére 
és az abban hozott azon határozatra utalni, me
lyet a más napon megjelent hivatalos bécsi új
ságból ime olvashatok, a mely szerint ott hatá
rozatikig kimondatott, és pedig a túlsó fél minisz
tériumának belenyugvásával mondatott ki, hogy 
az osztrák császári birodalom alatt jövőre csak 
is a birodalomtanácsban képviselt országok és 
tartományok értendők, a birodalomnak keleti fele 
a magyar királyságot tévén; utalok azon indo
kolásra, melyben az mondatott, hogy annak oka, 
miért hogy egy ott akkoron tárgyalt törvényja
vaslatban, mely a birodalmi tanácsban képviselt 
országokra vonatkozólag érvényes törvények ki
hirdetése módjáról szólott, nem lett kimondva 
más eredetileg i s ; hogy a lap, mely azokat köz
li, nem összbirodalmh, hanem csak osztrák csá
szársági lap, csak az, mivel ezt a minisztérium 
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magában érthetó'nek íar tá ; utalok azon kijelen
tésre, mely szerint a czimnek kivánt megszorí
tását a kormány azért nem ellenze', mivelhogy 
az a tényállásnak megfelel. 

Épen ennél fogva nézzünk szembe a való* 
sággal, ne'zzük az életet. 

Azon sokat ócsárlott, de nem kevesebb 
aggodalommal kise'rt közösügyes állapot már is 
megteremtette azt, hogy ma nem mi mondjuk, 
mint mindig és joggal mondottuk, hanem épen 
azok mondják, kiktől restellettük, hogy eddig nem 
mondották: hogy a magyar királyság nem benne, 
hanem mellette van az osztrák császárságnak. 
(Élénk helyeslés jobb felől.) 

De azt mondja beszédének további folyamá
ban a t. képviselő ur, hogy, ha a dolog nem ugy 
áll, mint 6 aggódva feltévé, sőt ellenkezőleg, ha 
a mint ezen oldalról ismételve állíttatott, állam
jogi kérdéseink létesült megoldásának a múlt or
szággyűlés alatt elfogadott közjogi alapnak való
ságos értelme az, hogy ezáltal hazánk önállása s 
függetlensége, ugy a mint törvényeink kívánják, 
azon kapcsolatban és sértetlenül fentartatik, mely
ben hazánk ő felségének többi országaihoz áll : 
akkor e viszonynak, azon viszonynak, hogy ő 
felsége két önálló állam fölött uralkodik, hogy 
ezek mindegyikében külön gyakorolja felségi jo
gait, hogy ezek mindegyikének nevében és részé
ről érintkezik a vila'g hatalmasságaival, kifejez
tetni, és érvény esittetni kell, az államélet minden 
mozzanataiban, ugy a nemzetközi szerződésekben, 
mint nem csak saját kormányunknak, hanem ő 
felsége többi országai minisztériumának s törvény
hozásának minden ide vágó nyilatkozatában, ren
deletében és fellépésében. 

Miképen történhetett meg, kérdi továbbá : hogy 
midőn Magyarország országgyüle'se az 1867. évi 
decz. 27. kelt, decz. 28. már e helyen kihirdetett 
legfelsőbb királyi leiratban arról értesitetett, hogy 
a törvények értelmében a közös, mondom a közös 
minisztérium kineveztetett, és ez értesítés folytán 
a múlt évi delegatiót még az nap decz. 28-kán 
meg is választotta : akkor négy nappal előbb 
decz. 24-kén kelt, de a bécsi hivatalos lapban is 
csak decz. 27-kén kihirdetett, a magyar hírla
pokban pedig még később, decz. 29-kén, 31-kén, 
közzétett legfelsőbb kéziratban, a közös minisz
térium egyenesen, határozottan birodalmi minisz
tériumnak neveztetett ki? 

Miképen történhetett, hogy a közös minisz
térium e czimének használata, és ily gyakorlat 
általi elismertetése a delegatiókban komolyan meg-
kiséreltetett ? 

Miképen van az. hogy a közős pénz- és had
ügyminiszterek kiadott rendelvényeikben folyvást 
e czímmel élnek jelenleg is? 

Nincs miért nekem felelnem ezen kérdéseire: 

mert ezen kérdéseket tette már a t. képviselő ur az 
első delegatióban is, és ott sokkal competensebb 
száj, t. i. a külügyminiszter ur felelt erre, mond
ván, hogy ez azért történt, mert a monarchiával 
egyértelműnek vétetett a „birodalom" szó, a t. 
képviselő ur pedig ma is megnyugszik a biroda
lom szó használatában, mihelyt egy értelemben 
vétetik a monarchia szóval. Ismétlem, az a kül
ügyminiszter felelete volt, és ha ezen értelemben 
vétetett és megkísértetett ezen czim használata és 
a gyakorlat általi elismertetése, mindig feltéve, 
hogy ezen értelemben kisértetett meg, ugy vélem, 
nincs miért megbotránkoznunk rajta. (Helyeslés 
jobb felől.) És ha azon miniszterek mindig azon 
értelemben, hogy birodalom és monarchia egyet 
jelentenek, azon czimet magát ma is használják, 
ismétlem, ha mindig azon értelemben használják, 
és ha azt meg is mondják, a mint meg is mond
ták, nem látok benne bajt. (Helyeslés jobb felől.) 

De sajátságosabb ennél a t. képviselő ur 
azon kérdése, melyet beszéde további folyamában 
tesz, kérdvén: Mit jelent az, hogy azon legfel
sőbb kéziratban is, mely a czimkérdésre nézve 
múlt év nov. 14-én adatott ki, az ő felsége ural
kodása alatt álló minden országok összegének 
megnevezésére ezen czim : „osztrák-magyar monar
chia", és ez „osztrák-magyar birodalom" felváltva 
rendeltetik használtatni ? . . . A mi jelentheti azt, 
hogy birodalom aequale monarchia, de jelentheti 
azt is, monarchia aequale birodalom ; jelentheti 
azt is, hogy Magyarország és Austria egy feje
delem, egy monarchia alatt állnak; de jelenthet-
azt is, hogy Magyarország is Austria egy biro
dalmat képeznek. 

Mit jelent ? — Hogy mit jelenthet, azt 
meg lehet mondani, ha nem igényli az ember 
magának, hogy azt ki birja mondani, mit jelent 
valóban. Jelentheti azt, hogy teljesiteni akarták 
azon kivánatot. melyet az első delegatiónak már-
czius 6-án tartott ülésében épen a tulső oldalnak 
egyik méltán tisztelt vezérférfia, Tisza Kálmán, ki
fejezett, mondván : „ha ő felsége két állama 
együtt említtetik, vagy osztrák császárság és 
magyar királyság vagy osztrák-magyar biroda
lom néven volna czimezendő." És ebben egyet
értettünk akkor mindnyájan, magával Komárom 
városa érdemes képviselőjével együtt, kinek be
széde szintén itt van a Naplóban. Mit jelenthet 
az? Azt, hogy a t. képviselő úrral együtt ma
gunk kértük azon kifejezés használatát, melyet 
akkor magában véve is jónak tartottunk — nem 
akarom magunkat jobbaknak felmutatni, mert 
mi is jónak tartottuk — de melyről később, 
mert prókátor-nemzet vagyunk , eszünkbe jutott, 
hogy kétértelműségre adhatna alkalmat. Keres
tünk tehát sinonimot, mely nem lehet kétértelmű, 
hogy megkössük azon értelmet, melyet szere-
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tünk és lehetetlenné tegyük azt, melytől tarthat
nánk. Azért mondtuk, hogy felváltva „osztrák
magyar monarchia" és „osztrák-magyar birodalom" 
legyen használva. Ha tehát semmi aggály nem 
lehet ezen alternatív kifejezés miatt, azt hiszem, a t. 
képviselő ur talán azon aggálya is el fog oszolni, 
melyet benne az osztrák aranyak felirata, és azt 
illetőleg a tulfélen hozott törvény keltett. Azt 
hiszem, miután maga is mondta, hogy csak a czim-
kérdésnek ily módon lett megállapítása mellett, 
a midőn még nincs ugy, mint kellene a világ 
előtt, határozottan eonstatálva a jogilag valóban 
létező azon törvényes viszony, hogy a birodal
mi tanácsban képviselt országok képezik az oszt
rák császári birodalmat — mint bátor voltam 
kimutatni, ez már eonstatálva van — melynek 
kivüle és mellette a magyar korona birodalma 
áll, kelt benne aggályt ama határozat : azt hi
szem, aggálya, mint feltételes, önkényt elenyé
szik az ellenkező esetben, melyben a mondot
tak eonstatálva vannak. Ez esetben, ha még 
érvelők szükségét látná , érvelőre tehetünk 
szert a magyar királyságról tanúskodó magyar 
aranyakban, melyeknek száma •— adja isten — 
minél nagyobb legyen. (Elénk tetszés a jobb 
oldalon.) 

Daczára annak, hogy a t. képviselő ur ag
gályában a mondottak folytán nem osztozom, 
tökéletesen egyetértenék vele, ha feltevése álla
na ; és H köztünk fenforgo véleménykülönbség
nek az az oka, mert én hiszem, merem mon
dani, tudom, hogy feltevése nem áll, és mert ő 
meg az ellenkezőből indult ki. 

A t. képviselő ur, midőn ezen aggályos ál
lapotnak okait kereste, arra helyezett súlyt, hogy 
annak bizony az az oka egyfelől, hogy ezen 
nemzettől sok oly jog elvétetett, mivel a kül
ügyi politikára való befolyását valóvá tenni, 
biztosítani birná; ilyen az ujonczmeg'szavazás-
nak, a hadügyi költségek megajánlásának és a 
mozgósításra való befolyásnak joga, melyeknek 
elvesztésével fagypontra szállott alá Magyaror
szágnak a külügyi politikára való befolyása. Azt 
hiszem, ezen jogokkal a tul fél sem bir nagyobb 
mérvben, és igy annak befolyása sem lehet na
gyobb^ ugy hogy végre sem tudom, kinek befo
lyása alatt áll hát a külpolitika? 

Ez az egyik, a mit mondani akartam, a 
mihez hozzáteszem még azt, hogy annak tagadá
sába és illetőleg bizonyításába, hogy ezen jogok 
nem vétettek el tőlünk, nem bocsátkozom, azért, 
mert ez már sokszor megtörtént; hanem igenis 
várom az élettől, hogy győzze meg azokat, a 
kik azt még szükségelik ; meg is győzendi majd, 
midőn tettleg megszavazzuk az ujonezokat, meg-
győzendi akkor, a midőn majd — ne adja isten 
— a hadi költségeket is megszavazzuk hitel for

májában : mert a háborús költségeket lehetetlen 
máskép megszavaznunk, azon egyszerű okból, 
mert nincs miből; zsebünkbe Idába nyulunk, ab
ban, ha keresnénk is, nem találunk erre elegen
dőt; a hitel megszavazásának joga pedig kizáró
lag ezen törvényhozást illeti , Magyarország 
terhére. 

A harmadik pontról, t. i. a mozgósítás jogá
ról nem szólok, mert elismerem, hogy az ellen, 
hogy valami könnyelmii háborúba bele ne vi
tessünk, nagy garantia volna, ha a seregek moz
gósítását az országgyűlés tudta nélkül nem le
hetne eszközölni; de az iránt meg épen nem volna 
benne garantia, hogy mig a mozgósítás fölött ta
nácskozunk, ön állásunk és függetlenségünk idegen 
hatalomnak ne jusson martalékul; már pedig 
nekem részemről mindegy, bármerre veszítsük el 
önállasunkat, akár az osztrák császári birodalom, 
akár bármely más birodalom által. 

Előbb mondottam, hogy az élet már is ne
vezetesen meggyökereztette az emberekben — 
bár nem vették azt észre — azon hitet, hogy 
bizony még sem oly rósz ez a közös ügyes álla
pot. En legalább oly tüneményeket, minőket i t t 
láttam, másként megmagyarázni nem tudok. Lehet
nek képviselő urak a baloldalon, kik azokat más
ként is meg birják érteni : én nem. 

Várady t. képviselő úrtól hallottunk itt 
kérdéseket intézve az egyes miniszterekhez, a 
melyekben elősorolá: mi mindent nem tett 
meg a kormány; pedig kívánva volt tőle, inter
pellálták érte és azóta már két év is elmúlt. 
Fölemlite helyivel közben oly dolgokat is, melye
ket 300 éven át szorgalmaz a nemzet, minden 
siker nélkül. E 300 éves sikeretlenség a világnak 
nem tűnt fel mivel érzé, hogy az ország akkori hely
zetében az emiitett dolgokat nem lehetett sikere-
siteni. Az érdemes képviselő ur már — talán 
joggal — csodálkozik azon, hogy ugyanazokat 
két év alatt nem lehetett sikeresiteni, gondolván 
hogy Magyarország ily helyzetében két év több, 
mint elég arra. (Hosszasan tartó tetszésnyűatko-
zás a jobb oldalon.) 

Azt hiszem, nagyobb dicséretet a jelen hely
zetre nem mondhatott volna. 

Ghyczy Kálmán t. képviselő ur előadásának 
azon része, melylyel a miniszterelnök ur által 
épen a Váradynak adott feleletre válaszolt, magá
ban véve nagyon szép, s nem tagadom sok igaz 
van benne, csak egy baja van, t. i., hogy nem 
a te t t kérdésre felelt: mert a miniszterelnök — 
ha jól értettem nem azt neheztelte, s nem azt 
vetette okául annak, hogy több nem történt a re
formok terén a múlt országgyűlés folyama alatt, 
hogy a képviselő urak nehézségeket csináltak, a 
mikor azt hitték, hogy az elfogadott alap elle
nére akar valami a nemzet rövidségére történni. 
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Ez természetesen kötelességök volt, és a mint ő 
hivatkozott a bizottságokban jelen lenni szokott 
és ott működött tagokra, veszek magamnak bá
torságot s én is hivatkozom ő reá, hogy mi sem 
maradtunk mögöttük, midőn arról volt szó, hogy 
az alap, mely megteremtetetfc, valóban is befo
lyással birjon az életre s ne vonassanak abból 
más conseetáriumok, mint az abból természettel 
folyók. A miniszterelnök ur azt neheztelte, hogy 
maga az alap ellen, a melyből oly jó fegyvere
ket tudtak kivánataik javára formulázni, azon, 
az érveket oly bőven adó alap ellen tőnek kifo
gásokat, és e kifogásolást illetőleg nem hallot
tam semmi motiválást. 

Már előbb meg kellett volna említenem, 
hogy nem érthetek egyet t. Zsedényi képviselő 
úrral abban, hogy Komárom városa érdemes 
képviselője beszédében coneilians elemeket nem 
vélt felfedezhetni, mert én valóban azt is nagyon 
concillians elemnek veszem, ha a teljes meg
nyugvást e házban és e házon kivül az ország
ban oly feltételhez köti, mely tulaj donképen már 
teljesedésbe ment. Azt tévé pedig, a midőn monda, 
hogy higyjük mi az innenső oldalon, és higyjék 
el ő felsége többi országai, hogy ezen nemzetnek 
megnyugvására semmi sem lesz annyira alkalmas 
mint az ország önállásának, függetlenségének hi-
mezetlen nyilt elismerése: midőn azt monda, 
hogy az sok meghaladhatlannak látszó nehézsé
get eloszlatand. Ez azonban, mint a mondot
takból is látható, megtörtént, és ennek folytán 
ugy vélem, szabad számitanunk a kilátásba he
lyezett megnyugvás bekövetkezésére. (Helyeslés 
jobbról.) Beszédében még más concillians elemet 
is látok. Annak további folyamában ugyanis azt 
monda az érdemes képviselő ur, hogy annak oka, 
hogy most is, az 1867. XI I . t. ez. megalkotása 
után is Magyarország állami önállása iránt azon 
bizonytalanság, azon kétértelműség létezhet, mely 
valóban létezik, annak oka mondom azontúl, 
hogy a magyar országgyűléstől az általa kiemelt 
jogok elvétettek, még abban is rejlik, hogy a ne
vezett törvények szerkezete hiányos, hogy nincs 
abban minden részlet kellőleg kiemelve. Hogy a 
kérdések és jogok országgyűlésünktől elvéve nincse
nek, azt kimutatnom, ugy vélem, sikerült. Ha a 
törvény szerkezete csakugyan hiányos: hiányainak 
ki kell javíttatni, s a kihagyott részleteknek, ha 
csakugyan volnának olyanok, pótoltatni kell. Az 
élet folyama épen arra való, a fejlődés épen ab
ban áll, hogy pótolja, ha mi meg nem történt, 
és a t. képviselő ur maga elismerte, hogy a czim-
kérdés megoldása által már is történt nevezetes 
előhaladás, nevezetes pótlás. Azt hiszem, ha va
laki azon positióról, hogy döntsük fel az alapot, 
arra áll, hogy az alap szerkezetének hiányait javít
suk, s a mi netán a törvényből kimaradt, azt 
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időnkint pótoljuk, az nagy közelítést te t t azok
hoz, a kik az alapon állanak, a mit csak elis
meréssel fogadhatunk. (Zajos tetszésnyilvánítás a 
jobb oldalon.) 

E téren, biztosithatom az érdemes képviselő 
ura t , hogy együtt megyek vele, s tán nem 
koczkáztatom a megezáfoltatást, ha azt mondom, 
hogy mi (A jobb oldalra mutat) együtt megyünk 
a képviselő úrral. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

íme, én számot adtam azokról, a melyek 
miatt se gyümölcsözőnek, se szükségesnek nem 
tartom igazolni az általunk teremtett közjogi 
alapot. Hiszen igazolja ezt maga a tulfél : ön
kénytelenül elárulva annak érzetét, hogy bizony 
igazolja azt az élet napról napra már is. (Zajos 
helyeslés a jobb oldalon.) 

Csupán csak arra akarok még egy észrevé
telt tenni, hogy ezen közjogi alapon nyugvó ál
lapot bátran kiállja, mint mondám, a kritikát, 
és pedig nemcsak akkor, hogy ha azon tényle
ges állapottal mérjük egybe, a melyről Irányi 
Dániel azt mondotta, hogy az 300 éves törvény
sértés vala; hanem akkor is , hogy ha azt a 
törvényes állapottal hasonlítjuk össze : és pedig 
nemcsak azon 300 év alatti törvényes állapottal, 
a melyről ö azt mondotta, hogy tényleg abusivus 
va la , hanem magával az l848j9-iki törvényes 
állapottal is. 

Nem tudnám hamarjában elősorolni azon 
törvényeket, a melyek fokról fokra tanúsítják, 
hogy a nemzet mindinkább és inkább meggyő
ződött arról, hogy oly hatalom ellen küzd, a 
mely ellen minden emberi erő gyönge, erőtlen: 
a dolgok természete ellen, melynél fogva köve
teléseit mind lejebb szállitá. Először azt köve
telte, hogy az országnak legyen külön külügyi 
politikája és külön követsége; majd látva, hogy 
a dolog átalában nem megy, követelését csupán 
a keletre szorította, átalánosságban csak annyit 
kívánván, hogy ő felsége birodalmi tanácsába 
magyarok is neveztessenek ki. Ha daczára azon 
kívánatnak, hogy ő felsége a magyar dolgokban 
csak magyar tanácsosok tanácsával éljen, egy
szersmind azt is kívánta, hogy a cabinetben ül
jenek magyarok i s : annak oka az volt, hogy a 
cabinet joggal csak nem magyar dolgokat inté
zett, de mégis olyanokat, a melyek minket is 
nagyon közelről érdekelnek, tehát közöseket. De 
arról, hogy mily számban legyenek ott és mily 
sulylyal birjanak szavaik, a törvény gondoskodni 
felejtett. Ama 300 évvel tehát, ha nem is a 
sérelmesnek mondott tényleges, de az akkor tör
vényes állapotot veszem mértékül, ismétlem, bátran 
kiállja a versenyt a jelen állapot. Sőt merem 
mondani, hogy az 1848. és 49-ki állapottal is 
kiállja az az összehasonlítást. 

N y á r y P á l : A 49-el is? 
29 
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K e r k a p o l y K á r o l y : Ha az akkori 
törvényes állapottal mérjük össze, igen. Mert 
Simonyi Ernő képviselő ur ugyan azt mondotta, 
hogy nem nemesi diplomák osztogatására nevez
tetett ki az ő felsége személye körüli miniszter, 
a mit én elismerek, sőt tudok, miután a törvény 
megmondta, mire nevezték ki, t. i. arra, hogy 
ügyeljen azon ügyekre, melyek köztünk és ő 
felsége többi országai közt közösek. (Felkiáltás 
balról: Befolyjon!) Ha ugy tetszik, hogy azokba 
befolyjon, hogy azokban, felelősség mellett, kép
viselje az országot. De hogy mekkora legyen e 
befolyás1? arról megint nem szólott az irás, pe
dig egy századrész befolyás, az is befolyás. (Elénk 
tetszés jobbról.) Sőt többet mondok, maga azon 
kifejezés, hogy ezen ügyek vitelére befolyt, egye
nesen magában foglalja, és a ki magyarul tud, 
aligha kétkedik azon, hogy a kérdéses ügyeket 
más intézze, mert a mit én magam teszek, arra 
nincs befolyásom, arra lehet másnak befolyása. 

így hangzik a 48-ki törvény. Hogyan szól 
a mostani? 

Véletlenül azt mondja, hogy egyetértésével, 
beleegyezésével, tehát a nélkül nem. Es ez nem 
tréfa, nem véletlen. Mert hiszen ez a paritásból 
egj^enesen következik, azon paritásból, a miből, 
ha egyéb semmi nem volna is, tudnám, hogy 
Magyarország nem integráns része az osztrák 
birodalomnak, hanem állam. Hiszen csak állami 
minősége jogosítja arra, hogy paritást követeljen 
szemben 20,000,000-val 15.000,000-t, szemben 
70°|fl-kal 30°Jo-ot. (Élénk tetszés a jobb oldalon.) Mi
helyt államközösségről van szó, legyenek annak 
tagjai egyesek vagy erkölcsi testületek, mi tö
kéletesen mindegy, akkor ezen államközösségen 
belül tökéletesen áll, hogy: egyenlő teher, egyenlő 
jog; megfelelő teher, megfelelő jog. Csak akkor 
nem áll ez, ha állam állammal, individuum in
dividuummal áll szemben. És hogy hazánkat a 
paritás joga megilleti, noha az mennyiségi mér
vek szerint meg nem illetné, ez kétségtelen bi
zonysága állami életünk elismertetésének. (He
lyeslés jobb felől.) En jobban szeretem azon 
alapot, melyben az van mondva, hogy beleegye
zésünkkel, egyetértésünkkel történhetik csak valami, 
mint azt, hol meg van engedve, hogy befolyást 
gyakorolhassunk. (Helyeslés jobb felől.) 

Nem akarok a közjogi kérdésekről tovább 
szólani. (Halljuk! Halljuk!) Azt gondolom, az 
eddig mondottak is indokolják azon kijelentése
met, hogy a felirati javaslatok közöl azt fogadom 
el, mely a közjogi alapot nem helyteleníti, azt, 
a mely azt mondja, hogy megnyugvással vesz-
szük a közjogi kérdések megoldását. Ez idő szerint 
beszélünk mindig; mit hoz a jövő? csak Isten 
látja be előre. 

Én erősen hiszem, hogy mig a jelen helyzet 

fönáll, addig ezen alap a legtökéletesebb, hogy a 
formán nem kell változtatni, mig a helyzet nem 
változik. Ha az, tán hozzájárásunk nélkül is, 
egyszer megváltozik, megfelelőleg meg kell majd 
változtatni a formát is. De a válaszfehrati ja
vaslatok másban is eltérnek egymástól. Mindenik 
felirati javaslat, — nem számítom a basahidi kerü
let képviselőjéét — tanúsítja a reformokra való 
készséget; ebben tehát nincs különbség. De kü
lönbség van abban, hogy a kiküldött választmány 
által készített és beterjesztett felirati javaslat 
irányt nem jelöl ki, mig a másik kettő teszi ezt. 
E n részemről it t is az előbbivel tartok, s nem 
látom sem szükségét, sem hasznát annak, hogy 
a reformkérdésekre nézve az irány kijelöltessék, 
s épen azért nem járulhatok hozzá. 

Nem látom szükségét azok után sem, a mi
ke t Tisza Kálmán t. képviselő ur felhozott, a ki 
az t szükségesnek annálfogva tartja, mert maga a 
trónbeszéd praeoccupálja némileg a kérdéseket, 
amennyiben itt-ott már irányt jelölt ki. Nem 
vettem észre és nem láttam ezt, következőleg az 
általam nem észlelt tény által Ítéletemben ma
gamat nem határoztathatom. A t. képviselő ur 
jelesen a megye rendezésére és az önkormány
zatra vonatkozó helyeknél látja ezt, arra hivat
kozik, hogy a trónbeszédben ki van mondva, hogy 
a megye-rendszer és a központi kormányzat közt 
elvi ellentét forog fen. Hanem az elvi ellentétet 
a trónbeszéd, ha jól érteni, nem a törvényható
ságok jogkörét illetőleg mondja fönforgónak, a 
miként ő véli. Ezt, tudtomra, senki sem állítja; 
hanem a jogok megvalósításának módja más ott, 
mint i t t ; és azt a t. képviselő ur sem fogja ta
gadni: i t t a személyes felelősség elve, ott a dol
gok dicasteriális ellátása. Ez képezi az elvi ellen
té te t ; maga a t. képviselő ur másutt kifejezést 
adott azon véleményének, hogy amaz elvi ellen
tét kiegyenlítendő, még pedig ugy, hogy a sze
mélyes felelősség elve oda is kiterjesztessék. 

Ez mit a trónbeszéd kíván, mikor az 
ellentétek kiegyenlítéséről szól. Ugyanezt az u. 
n. 48-as párt a maga felirati javaslatában egye
nesen elismerőleg hangsúlyozza is. Ismételve mon
dom, szükségét nem látom s hasznát még kevésbbé: 
hogy a reformkérdésekben irán}d jelzünk, még 

mielőtt a tanácskozások folyamában bekövetke
zett volna azon állapot, a mikor a sok értelem
ből egy lett, a mi a tanácskozásoknak egyedüli 
czélja. 

Azt hiszem, elég az, hogy készségünket fe
jezzük ki a reformok iránt; mely irányban járunk 
el, azt meg lógjuk mondani, ha megvitattuk a 
dolgot. (Felkiáltások: Természetes!) Ez, kérem, 
nemcsak természetes, de azt gondolom szüksé
ges is. 
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Bizonyítékul csak egy példát akarok föl
hozni. 

A bal oldal mindkét árnyalata részéről, az 
úgynevezett bal közép és a szélső báliról (Fel-
Máltások a szélsőbalon: Nincs szélső bal!) A terem 
szélén ülnek, csak annyiban értem egyaránt hal
lottunk nyilatkozatokat, a melyek elutasítják ma
guktól azori föltevést, hogy a választói törvények 
reformja a választási jog megszorítására vezessen. 
Ezt én is elutasítom magamtól; de ők ez eluta
sítást megtoldották azzal, hogy ezen jognak ki
szélesítését vélik szükségesnek. Hogy elvégre én 
ezt szükségesnek vélem-e ? azt most nem tudom, 
azt az ellene és a mellette felhozandó okok sú
lyától föltételezem. Annak szorgalmazását, hogy 
a külebb terjesztés szüksége már most kimon
dassák, megvallom, legkevésbé vártam az u. n. 
48-as párt férfiaitól. Mert melyik az a bázis, a 
mely ki fogna terjesztetni? ugy-e az, a mit a 
48-iki törvény teremtett? szűkkeblűséggel vádol
ják-e azon törvényhozást, hogy aem eléggé szé
les basist alkotott e házban a választásokra? 
(Igen, igen! a szélső balon). Ha igen, akkor igen 
előre haladt pártot képezhetnek az urak, hanem 
véleményem szerint intaet 48-as pártot nem. 
(Elénk helyeslés jobbról.) Ez oly radikális pont, 
melyre nézve ha valaki eltér a 48-tól, azzal ma
gát nem azonosíthatja. Tudom, hogy mit lehetne 
mondani erre, s miután magamat mystiíicálni 
nem szeretem, ha tudom, hogy valamit ugy is el
mondanának, inkább elmondom azt magam. (Hall
juk-!) Azt fogják kétségtelenül mondani, hogy 
nem vádolják a 48-iki törvényhozást szűkkeblű
séggel; azok viselik, a kik 48-asoknak nevezik 
magukat, és mégis joggal, e nevet, bár el kíván
nak térni az akkori törvénytől, mivelhogy tisztán 
annak szellemében akarnak eljárni; és valamint 
az szélesbitette akkor az alapot, ugy ők is most 
az idők folytán azt szélesbiteni kívánják. (Helyes
lés a szélső balon.) Tudom, hogy ezt fogják mon
dani ; de erre azt felelem, hogy azon kérdésre, 
milyen széles legyen a választási alap, vagy mily 
keskeny, ab invisis nem lehet felelni, hanem csak 
akkor, ha megnézzük az ország helyzetét, a nép
nek intelleetuális és morális állapotát, és ahoz 
mérjük a választási jognak többé-kevésbé kiszé
lesítését vagy megszorítását. (Helyeslés minden 
oldalról,) 

Ha ezt, mint látom, megengedik, akkor én 
nem tudom, hogy azon állapotot, a mi akkor 
nem volt szűk, mi szűkítette meg azóta ? talán a 
közben lefolyt évek emelő hatása? azon hatás, 
mely a nép intelleetuális és morális életére az oly 
gyászosnak annyiszor lerajzolt időben lett gya
korolva? Mert ha ez nem, ugy inkább azt kel
lene elővélni, hogy a mely alap akkor nem volt 
kevéssé tág, tán még ma sem olyan, mivelhogy 

a nép intelleetuális és morális ereje az absolutis 
musnak reá óasulylyal nehezedett két évtizede 
alatt nem növekedhetett, miután az emelő hatást 
soha, és sehol nem gyakorol. Vagy tán a 48-as 
párt hívei igazat akarnak adni azon híres könyv 
írójának, a ki könyve czimlapjára azt i r t a : 
„Rüekblieke auf die letzten 10 Jahre." — s benne 
megírta azon roppant emelkedést, melyet az or« 
szag vagyonossági, értelmi és erkölcsi tekintetben 
nyert volt a Bach-regime alatt? Ha ez igy van, 
akkor kívánságukat ér tem; ha nem igy van, ugy 
nem érthetem azt. (Elénk helyeslés a jobb olda
lon.) Különben hiszen lehetnek érvek, melyeket 
én nem látok, és mihelyt meggyőznek arról, 
hogy azt jó okok kívánják, hozzájárulok; de a 
priori ezt tenni nem merném, s ezért én e kér
désben irányt jelölni ki, korainak tartom. 

Egy másik esetet is hozok fel például. 
(Halljuk!) 

A túlsó fél azon szónokai, kik átalában érin
tek a tárg}irat, mindannyiaD megütköztek azon 
szándok lehetőségén, söt látszatán, a melyet ré
szint a trónbeszéd szavaiból, részint sorai közt, 
részint, mint Debreczen város érdemes képvise
lője mondotta, a kormánynak összes irányából 
kiérezni vélnek: hogy t. i. a miniszteri omnipo-
tentia, vagy nem tudom én mi, akar életre kel
tetni, az önkormányzat rovására, s ennélfogva 
hangsúlyozni akarják azt, hogy legyen megye-
rendelés, de ugy, hogy az önkormányzat veszé-
lyezve és megölve ne legyen. En velők e tekin
tetben tökéletesen egyetértek, és mindjárt hang
súlyoznám az önkormányzat fentartásának szük
ségét, ha meg volnék gj^őződve, hogy mikor mind
ketten ugyanazt mondjuk, azalatt ugyanazt is 
értjük. Mert rég megmondták a latinok: „si duo 
faciunt ideni, tamen non est idem," — mi akkor 
is igaz, ha ugy mondjuk hogy: „si duo dicuut 
idein, tamen non est idem.8 Lehet, hogy az ön
kormányzat alatt én tán mást értenék, mint a 
képv. urak, és mégis ők is, én is a mellett plai-
diroznánk, egészen ugy, mintha mindnyájan ugyan
azt akarnók: pedig nem ugy lenne: mert mind
egyikünk mást értvén a szón, sajátlag másra tö
rekednék. 

Egészen oly eset lenne ez, a minő egy má
sik irányban valóban fenforog. Azon egyetértés
ből ugyanis, melyet ellenünkben azon egész túlsó 
fél tanusit, mikor az alap ostromáról van szó, 
bárki is hajlandó lenne azt vélni, hogy czéljok 
teljesen egy s azon: pedig hát nem ugy van; 
csak a tagadásban egyek, különben mást akar
hat mindenik árnyalat. (Helyeslés, derültség jobb 
felől.) És ez igen fontos: miatta azoD igen sze
rény czél sem lesz elérhető, a melyet válaszfel-
irati javaslatával Tisza Kálmán elérni óhajtott, 
hogy t. i. abból s az itt történtekből tudja meg 
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a világ, s az alkotmányos fejedelem : hogy van e 
házban egy tekintélyes párt, a mely nincs meg
elégedve a közjogi helyzettel és helyette mást 
akar. Nem lesz elérhető, miután azt abból meg
tudni nem fogja sem a világ, sem az alkotmá
nyos fejedelem; miután abból, a mi itt történik, 
nem az látszik k i ; hanem az : hogy van itt há
rom, többé, kevésbbé tekintélyes párt, a melyek 
abban, hogy mit nem akarnak, tökéletesen egyet
értenek, de abban, a mit akarnak, már nem. 
(Élénk helyeslés jobbról.) Ez nagyon fontos mind 
a világ Ítéletére, mind a fejedelem elhatározá
sára : mert ha a fejedelem kénytelen azt mon
dani magának, hogy azon esetben is, ha, a mit 
én nem engedek meg, hogy lehető volna, a bal
oldali törekvéseknek egyik vagy másik árnyala
tukban ez idő szerinti megvalósítása: nem lenne 
megnyugvás, miután a mi kielégíti az egyik 
árnyalatot, nem elégíti ki a másik kettőt, s mi
után az elégedetlen maradt elemhez hozzá jönne 
még a mi csekélységünk: ugy valóban nem tudja, 
hogy a megnyugtatásra törekvésből mi okon vál
toztatná meg a jelen helyzetet ? (Ugy van! Derült
ség jobb felöl.) Attól lélek, a világ is ugy járna 
vele, hogy ha p. o. óhajtással, szive szerinti jó 
kívánattal, oly formával, mint a minővel az u. n. 
48-as párt szolgál Csehországnak, a közjogi alap 
megváltoztatását elő is segitné, kénytelen lenne 
magának megvallani, hogy ezzel mit se nyert : 
miután Magyarországon ismét nincs megnyugvás, 
következve nincs meg azon erő, mit csak az áta-
lános megnyugvás nyújthat, s így nincs mit szá
mításaiban fölvehessen. 

Méltóztassanak meggyőződve lenni; ha a bal
oldali törekvések egyik vagy másik árnyalatuk
ban meg is valósulhatnának, átalános megnyugvás 
csak ugy állana be ; ha resignatióval fogadnák a 
többi árnyalatok, máskülönben nem. E föltét 
alat t még igy is lehető az. 

Mélyre ható törvénynél nagyon természetes, 
hogy azon tény, a mely szerint a számtalan le
hetőség közöl a törvénynyel, mint minden egy 
törvénynyel a lehetőségeknek csak egyike való-
sittatott meg, elégedetlenség kel fel mindazok
nál, a kik más lehetőséget akartak megvalósí
tani. Hogy a lehetőségek tömkelegében, azok 
megszámithatlan sokaságában egyetlen lehetőség 
mellett egyértelműség fejlődjék ki, ezt emberek 
közt kívánni nem lehet. Már az is nagy dolog, 
ha a lehetsegek milliárdjai közöl egy kiválik és 
többségre kerül. Ide járul, hogy azon emberek 
száma mindig fölötte nagy, a kiknek vágyaik, 
óhajaik határozatlanok, nincsenek megelégedve, 
kényelmetlenül érzik magokat; de hogy mi az, 
a mit kívánnának? arról magoknak számot nem 
adhatnak. Ilyen ember több van, ós ezek mindig 
a negatio terén állnak, ezek mindent elleneznek, 

de ezekkel egy partnak sem lehet építenie. Mél
tóztassanak meggondolni, hogy ha azon lehetőség 
lenne is egyszer megvalósítható, a mit annyira 
óhajtanak: vajon, ha a többi lehetőségek hivei 
és a határozatlanok serege azt resignatióval nem 
fogadja, ha nem lesz meg a formaszerün csak 
törvényben nyilatkozható nemzeti akarat iránti 
azon pietás, a mely mellett a többiek megenged
hetnék, hogy ők hibáztak, és ha ennélfogva nem 
mondják, legyen ugy, várjuk a további igazolást 
az élet tanúságától, akkor megnyugvás soha sem 
leszen; pedig s ezt meg én mondom, nincs oly 
emberi institutió, oly alkotmányos intézmény, a 
mi a nemzetek egész súlyának ráfektetése nélkül 
a nemzetnek a kivánt szolgálatot megtegye, ilyen 
nem létezik. 

De visszatérek oda, a honnan eltértem, ne
vezetesen, hogy kész volnék kimondani, hogy ugy 
reformáljunk, hogy ez az önkormányzatnak ká
rára ne legyen, mihelyt tudnám, hogy mit érte
nek az önkormáiryzat alatt azok, a kik ezt szin
tén fentartani kívánják? En az önkormányzat 
alatt p. o. azt értem, hogy, nem említve az egyes 
ember és család dolgát, mi a közönség elé tulaj-
donkép nem tartozik, mindenki kormányozza ma
gát és végezze a maga dolgát. Ha ők is igy ér
tik a dolgot, ugy én velők egyetértek. De ha 
azt értik, hogy a község dolgát e helyett végezze 
szintén a megye, meg hogy az ország dolgát is, 
mint ez legalább a végrehajtás terén eleddig ugy 
tör tént , végezze megint csak a megye (Elénk 
helyeslés jobbról), már ebben én nem érthetek 
egyet. Pedig az ellenkezőt kimondani nem oly 
igen könnyű. En gondolkoztam s számot vetettem 
magammal, mert lelkemből kívánom, hogy az ön
kormányzat valósággá legyen; de számtalan aka
dályt látok azon első helyen nevezett czél elér
hetése útjában: hogy a község végezze a maga 
dolgát. Vajon az intellectualis erővel e czólra 
oly arányban fogunk-e rendelkezhetni, a mint 
szükséges? ezt a következés fogja megmutatni. 
Adja az Isten, hogy ugy legyen; kívánom; de 
nem tudom, s ezért nem merném ezt föltétellé 
tenni a reformra nézve. 

Nem mondom ugyan, hogy nem lehet; de 
ha nem lehet, hát csakugyan nem lehet. 

Mi a kérdés másik felét illeti, 800 esztendő 
bizonyítja, hogy az ország dolgát is, ha nem is 
akarták, kénytelenek voltak a megyék végezni, 
miután 1848 előtt a kormánynak a centrumon 
kívül más orgánumai nem voltak, s ma is csak 
kivételkép vannak. Ha egyátalában akarta valaki 
az ország dolgát elvégezni, ezt a megyéknek kel
lett tenniök. Ez tehát nem oly tiszta kérdés, 
hogy láthatlanban kimondhassuk, hogy jövőben 
ez igy legyen; bár én azt sem akarom már most 
kimondani ez úttal, hogy amúgy legyen. Egyet 
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azonban mondhatok: hogy ez idő szerint csak
ugyan ugy van, hogy a megyék végzik tettleg 
az ország dolgát is. 

* Es mert ez igy van, sajátságosaknak tűn
nek fel előttem azon recriminátiók, mik többek 
által a kormánynak a választások körül elköve
tet t beavatkozásai és visszaélései themája alap
ján felhordattak. Mégis nagy hatalmú emberek 
ezek a mi minisztereink, (Felkiáltás, balról: Bi
zony nagy mesterek !) ha a törvényhatóságok vá
lasztott tisztviselői által, mint a kiket egyedül 
használhatnak — az az egykét királyi komiszárius, 
az egész országot véve, számba alig jöhet — a 
miniszteri omnipotentia javára be tudtak avat
kozni. Hiszen embereik, eszközeik, a melyekkel 
beavatkozhattak volna, nincsenek. A vizsgálati 
adatokat nem ismerem, és igy nem Ítélhetek a 
recriminátiók alapossága felett; nem tartom azon
ban a beavatkozást valószínűnek, mert az a kér
dés : quibus auxiliis ? auxiliumot, hacsak a 
törvényhatóságok választott tisztviselőiben nem, 
másban nem találom. 

A mit szintén nem akarok hallgatással mel
lőzni, bár megtörténhetik, hogy helyzetemben 
azt gondolhatná valaki, hogy Cicero pro domo 
sua: a nűt Simonyi Ernő az erdélyi választásokra 
vonatkozva mondott, a honnan szerencsém volt 
nekem is mandátumomat nyerhetni. Szerinte 
ugyanis az ottani választások nem a nép valódi 
akaratának nyilvánításául tekinthetők, miután 
ott nem a törvény alapján hajtattak végre a 
választások, s miután ott egyátalában nem al
kotmányos, hanem kivételes állapot van. Először 
is én azt, hogy kivételes állapot ellentétet ké
pezne az alkotmányos állapottal, már magában 
véve nem ismerhetem el. Rómában a dictatura 
kivételes állapot volt, de miután az alkotmány 
alapján nyugodott, tökéletesen alkotmányos vala. 
Erdélyben, ugy tudom, az 1848-iki kolozsvári 
tőrvény provideált e tekintetbea, a választásokat 
akkor a gubemium, később az azt felváltó mi
nisztérium által kiadandó rendeletek alapjára 
fektetvén, s igy azoknak alapján volt rendelve s 
törvényesen hajtatnak végre a választások ott 
is. Elismerem, hogy az akkori guberniumi és a 
mostani miniszteri rendelet közt van különbség: 
s ez az : hogy akkor a törvény által megkívánt 
határidő, az idő rövidsége miatt nem tartatha
tott meg; mig most megtartatott . Ha ez nagy 
baj, akkor megadom magamat, noha azt hiszem, 
hogy akkor, mikor a kormány a törvényt meg-

éartja, mivelhogy az lehetséges, ezért neki szem
rehányásokat tenni nem lehet. (Élénk helyeslés a 
jobb oldalon.) 

Legyen szabad összevonnom előadásomat ab
ban, hogy a közjogi alapot a válaszfeliratban 
ostromolni nem kívánom, sőt inkább azt egye

lőre beveszett téirynek veszem : egyelőre: a mit 
ugy értek: hogy a formát nem kell változtatni, 
mig a fest nem változott, hanem hogv ha az 
események hatalma folytán ez majd megváltozik, 
akkor kell megváltoznia annak is, s hogy a re
formkérdésekben ez irány megjelölését akkorra 
vélem halasztandónak, midőn ezen kérdéseket 
megbeszéltük, nehogy praeoccupáljuk a dolgot, s 
ezt annyival is inkább, miután az ellenkező el
járás már csak az általam illustrátióként felho
zott pártkérdés tanúsítása szerint is nehézsége
ket okozna,. 

Ezért részemről mindkét felében a bizottság 
által előterjesztett felirati javaslatot pártolom. 
(Elénk hosszas helyeslés a jobb oldalon és kö
zépen.) 

L a t i n o v i c s V i n c z e : T. ház! A ház 
asztalára letett négy felirati javaslat meghiúsí
totta azon reményemet, mely azon hitben pon-
tosult össze, hogy a felirari viták gyorsan befe
jeztetvén, az annyira összehalmozódott teendők
hez lehet fognunk. Az eddigi vitatkozásnál kép
viselő társaim mindegyike a maga szempontjából 
elemezte és abból pártolta a felirati javaslatot, 
ugy annyira, miként azt hiszem, hogy már nin
csen pártszinezet, mely azt jóformán tökéletesen 
ki nem merítette volna. En nem azért szólok, 
uraim, mintha érvre előttem szólott képviselő 
társaimnál erősebbet mondanék és igy csak igen 
röviden fogok szólani a bérreformokról, különösen 
azokról, melyek a trónbeszédben is meg vannak 
említve; azoknak pedig, melyek egyetemes óhaj
tásunkkal találkoznak, részletes vitatásába nem 
bocsátkozom., mert nagyon tartok tőle, hogy újra 
és újra ismétlésekbe ütközném. En tehát, mint 
mondám, röviden fogok szólani és kizárólag arra 
szorítkozom, a mi jelen helyzetünkre vonatkozik. 

Közjogi viszonyainknak az 1868-ki alapon 
történt megoldását inkább annak tulajdonítom, 
hogy az 1723-ki alapszerződés véglegesen csak 
most oldatott meg, a nélkül, hogy ezen állitá
som által bárkit vagy bármely pártot jogfela
dásról vádolni vagy feleiősségre vonni lehetne. 
Az én történelmi tapasztalataim inkább arról 
győznek meg, hogy a nemzetek alakulási kor
szakai, ritka esetek kivételével, mindig azon hi
bában szenvednek, hogy vívmányaik fölötti lel-
kesültségöktől elragadtatva, nemhogy az alapot, 
melyre épitményőket fektették, a jövő esélyeivel 
szemben biztosították volna ; hanem azon ideig
lenes vívmányok babérjait és dicsőségét szeret
ték élvezni inkább, semhogy reformépitményeik-
nek tökéletesbitését folytatták vagy befejezték 
volna. Es ezen hiba nem kizárólag a mienk, ez 
átalán az összes polgáriasult népek hibája és ha 
a 18-ik század végén történt eseményeket, azo
kat t. i., melyek a reformokkal, illetőleg a sza-
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badság földerítésével egybe vannak fűzve, figye
lemmel kisérjük; sajnosán kell tapasztalnunk, 
hogy minden reformtörekvés a felületesség be
tegségében szenved és hogy ott, hol az átalakulás 
a dynastiai érdekekkel szembe állíttatott, és oly 
népmozgalomnál, mely a forradalom jellegét hor
dozta homlokán," ott közönségesen az vagy nem 
sikerült, vagy pedig annyira gyenge alapra volt 
fektetve, hogy a vívmányok, a legkisebb ráz-
kódtatások alkalmával romba dőltek, mely rázkód-
tatásokra gyakran a legkisebb belzavarok szol
gáltattak alkalmat, vagy pedig romba dőlt egy 
veszélyes csapás által és főleg a fölülről kilátásba 
helyezett, de csak látszólagos engedmények foly
tán, melyek a nemzetben felébresztvén a lelke
sedést, elhomályosították őrködő szemét, és me
lyek közönségesen azt eredményezték, hogy mi
dőn a kormányra nézve veszélyes mozgalom 
habjai leesilapultak, maguk az engedményezők a 
reactionariusok élére álltak, a mint ezt Laffitte 
és másoknak példája az 1823 — 1830-iki esemé
nyek alkalmával Francziaországban mutatja, 

Másként áll azonban a dolog ott, — és 
ezen eset főleg ránk alkalmazható — hol az át
alakulásnál a dynastikus érdekek még csak any-
nyiba játszottak kiváló szerepet, hogy a nemzet 
törekvései a koronatanácsosok, mint a békés át
alakulást gátlő elemek ellen voltak irányozva, 
egyes egyedül azért, mert a kormány felelősség 
elve még nem vert gyökeret, és mégis, midőn a 
nehézse'gek a fejedelmek által megszüntettettek, 
nőkép használta fel a nemzet erejének öntudatá
ban, hatalmát a fejedelem ellen? Leopoldotaz ismert 
inaugurale diplomával emelte trónra, midőn Jó
zsef halálos ágyán kimondta a „restitutiot in in-
terrum" ; és végre midőn Ferencz kimondá az 
emlékezetes szavakat: „Doluit paterno cordi no-
stro :" megelégedett a nemzet azzal, hogy abékülé-
kenységnek ezen nyilatkozatát a törvénybe igtassa s 
nem vette figyelembe, hogy az 1723-ik évi állam-
jogi szerződés által oly kötelezettségeket vállalt 
el, melyek naponkint fokozódtak és melyeknek sú
lya e szerint mindinkább nehezedett a nép vál
laira. De nem vette figyelembe azt sem, hogy a 
nemzet fejlődésének elhanyagolása nem csak 
anyagi érdekeinket sérti, hanem azontúl biztos 
és áílandd nyugalmat sem nyújt és igy ezen 
alapszerződéshez, t. i. a pragmatica sanctio neve 
alatt kötött kölcsönös védelmi alaphoz, kellő bi
zalommal soha nem járulhatott. 

Hogy mily következményeket hozott azon 
felületes vivmány, azt mi sajnosán tapasztaltuk; 
mert következménye az volt, hogy azon jogos 
befolyásunk, mely a pragmatica sanctio szerint 
bennünket illetett volna, nagyon is gyakran illu-
sosiussá vált. Magyarország az 1723-dik évben a 
pragmatica sanctiőt, minden más érdek mellőzé-
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sével, Magyarország királyával kötötte, abban a 
trónörökösödésnek rendjét megállapította és, >az 
akkori fogalmak szerint, az osztrák örökös tarto
mányok absolut kormányzatával nem is tartotta 
érdekében álldnak azt, hogy közösügyek iránt 
alkuba bocsátkozzék; de a fejedelem ugyanazo
nosságánál fogva Magyarország a közösügyek 
létezését nem tagadta és miután Magyarország 
törvényhozása belátta szükségességét ennek, még 
inkább lett volna szükséges, hogy József uralko
dása után, midőn 1791-ben Magyarország önkor
mányzati önállóságát s függetlenségét törvény-
ezikkelyek által biztosította, még belássa azt is, 
hogy a közös ügyeket, ha már másért nem, azon 
okból okvetlen rendezni kellett volna, hogy a 
vám sorompók felállítása alkalmával Magyarország
tól kereskedésének és iparának veszélyeztetését elhá
rítsa : mert ezen sorompók módot és alkalmat nyúj
tottak arra, hogy Magyarország nyers terményei 
olcsón megvásároltathattak, míg ezeket fel
dolgozva, az ötszörös vám miatt Magyarországnak 
méreg drágán kellett fizetnie. Ennek ellenében 
létesíttetett aztán 1845-ben — midőn más véd 
eszközzel nem bírtunk — a védegylet, (ügy van!) 
Mondom, már ezen körülmény maga elég lett volna, 
hogy belássuk szükségét annak, miszerint vannak 
oly közös ügyek, melyek az önállóság és függet
lenség megsértése nélkül, szabatosan megállapitan-
dók, s ha az akkor történik, lehet, sőt valószínű, 
hogy a mostani viszonyok között, midőn az oszt
rák birodalom többi országainak és tartományainak 
népei hasonlag alhotmányos kormányzatban ré
szesülnek, egy oly uj szerződési határozmány fej
lődött volna ki, mely az 1867. évi XII. t. ezikk-
nek megfelel; de mindenesetre a gyakorlat meg
tanított bennünket arra, hogy szükséges alkotni 
oly határozmányokat. minők az emiitett szerző
désnek 19-ik és illetőleg 16-ik szakaszai. Melyek
nél fogva az országnak nem kellett volna oly 
calamitásoktól tar tania , minőkbe 1805-ben és 
1809, valamint 1811-ben a papírpénz devalvatiója 
által sodortattunk. {Helyeslés.) De miután az ily 
határozmányok hozatala a törvényhozás által el-
mulasztatott, most azt továbbra halasztani nem 
lehetett, mert az európai államviszonyok köve
telik azt, hogy az osztrák-magyar birodalom 
ne csak eszmében létezzék, hanem erejében és 
jóllétében azok színvonalára emelkedve, a ke-
let-éjszaki barbárság ellen támaszt és védelmet 
nyújtson nyugatnak; másrészt pedig maga Ma
gyarország jólléte, biztossága és consolidálása is 
elkerülhetlen követeli, hogy — a mint ez az 1867-1% 
XII . t. ez. által történt — törvényileg biztosítsa 
a közös ügyek rendezésére való befolyását, hogy 
az ne csupán eszmében, hanem gyakorlatilag is 
létezzék. A mennyiben pedig ezen szerződés Ma
gyarország önállóságával és függetlenségével el-
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lentétben áll, szükséges, hogy az a törvényhozás 
utján ismét megváltoztattassék. 

Ezen meggyőződéstől vezetve, a ház aszta
lára letett négy válaszfelirati javaslat közöl 
Debreczen város érdemes képviselőjének, Tisza 
Kálmánnak válaszfelirati javaslatát, mint meg
győződésemhez legközelebb állót, a részletes tár
gyalás alapjául elfogadom. Elfogadom pedig azért, 
mert daczára annak, hogy a közjogi alapot meg 
akarja változtatni, nem köti meg kezeinket azon 
tekintetben, hogy a belreformok életbe lépteté
séhez azonnal foghassunk; magamévá teszem to
vábbá azért is, mert egészen máskép fogja fel 
Tisza képviselőtársunk azon viszonyt, mely bennün
ket a sanctio pragmatica folytán a közös uralkodó 
személyében Ausztriához köt, mint egy t. kép
viselő ur a szélső bal oldalon, ki azt monda: 
hogy a sanctio pragmaticának természetes kifo
lyása a personalis unió, mely Magyarországot 
csak ugy kötheti Ausztriához, mint Törökorszá
got Francziaországhoz : mert ha tisztelt képviselő 
mr ily nézetben van, akkor e'pen feleslegesnek 
tartanám a közjogi kérdésnek e helyen való 
megvitatását. A miért is, mint már mondám, Tisza 
Kálmán felirati javaslatát a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadom s magamévá teszem. (Elénk 
helyeslés a bal középen.) 

S i m a y G e r g e l y : T. ház! Sokszor hal
lottuk a múlt országgyűlésen hangoztatni, hogy 
a jelenlegi közjogi alap, illetőleg kiegyezés, nem 
a nemzeti akarat emanatiója, hanem csakis a 
múlt országgyűlés többse'gének úgyszólván indi
viduális műve, mert azon többség csakis az 
1861-ki firma alatt jött létre, melynek pedig ezen 
kiegyezés egyenes ellentéte, elannyira, hogy ha 
a nemzet a kiegyezésnek —oly alakban, aminőben 
valósággal megtörtént — előleges tudomásával 
bír vala: azon többség minden bizonynyal meg 
nem alakulhatott volna. Nem szándékozom, t. 
ház, ezen állitásnak fejtegetésébe bocsátkozni, 
noha igen sokat lehetne elmondani arra nézve, 
hogy ezen ellentét, a melyre a felső köröknek akkori 
merev negatiója szolgáltatott alkalmat, inkább 
csak látszólagos, mint magában a lényegben lé
tező. De szabad legyen egyet állitanom: hogy 
most már, midőn az ujabbi képviselő választá
sok által a nemzet ugyanazon többséget bizal
mával tisztelte meg, ez által a közjogi alapot 
magáévá tette. 

Nem czélom, t. ház, a múlt országgyűlésen 
untig megvitatott közös ügyi törvények részletes 
védelmére kelni; de nem maradhat figyelmen 
kivül egy körülmény, mely folytonosan ismétel
ten felemlittetik, mely a personalis és reális unió 
iránti okoskodásra vonatkozik: és ez az, hogy 
Magyarországnak csakis a magyar király iránt 
léteznek kötelezettségei, a többi Örökös tartomá

nyok ránk nézve csak olyanok, mint Török vagy 
Francziaország. T. ház! En azt hiszem, ezen 
kötelezettségünket végelemezésében a legélesebb 
distinctióval sem lehet elkülöniteni , és ha áll 
az — a mit pedig senki kétségbe nem vonhat, 
e's nem is vont — hogy a magyar királynak a 
nemzettel kötött alapszerződés értelmében joga 
van Mag varországot a többi országokkal és tarto
mányokkal együtt és egyetemben birtokolnia: 
igen természetes , hogy midőn azok megtá
madtatnak, önként előáll Magyarországnak a ma
gyar királynak azon joga iránti védelmi köte
lezettsége, a melyet számára az alapszerződés az 
egjüttes birtoklás által biztosított : és én épen 
ezen jogban látom az örökös tartományok iránti 
kötelezettségünknek magyarázatát. 

Allitatik még, t. ház, hogy a jelenlegi köz
jogi alap fentartása által a nemzetnek lassú ha
lála készíttetnék elő. Én, őszintén megvallom, 
ezen véleményben nem vagyok: mert ha Ma
gyarország, daczára az oly sokszor és hosszú 
idők során át alkotmánya ellen intézett folytonos 
ostromoknak és megnyirbálásoknak, és daczára an
nak, hogy ugy szólván tettleg és egész terjedel
mében — mikép átalában elismertetik — soha 
nem érvényesíthette alkotmányát, a nélkül is mind 
a mai napig fen tudta magát tartani : most, midőn 
alkotmányának maga a fejedelem is őszinte tisz
telettel hódol, és az által elzárta útját minden 
az ellen, bár honnan jöhető ellenséges műkö
désnek : részemről nem hiszem, hogy inkább 
kellene ezután a nemzet életét félteni. Különben 
is, t. ház, ne higye senki, hogy a magyar nem
zet életét eddig is egyedül és kizárólag saját 
alkotmánya tartotta fen. Volt még, t. ház, e 
mellett egy igen fontos tényező és életbiztosító, 
és ez az volt, hogy Magyarországnak geográfiai 
helyzeténél fogva jutott azon missioszeru euró
pai hivatás, hogy őre és védbástyája legyen a 
nyugoti czivilisatiónak. És ez volt, t. ház, Ma
gyarország legfőbb előnye, szabadságának legfőbb 
védbástyája, európai szükségessége. Hogy pedig 
ezen európai szükségessége jövőre még inkább 
fokozodtassék, azt csak ugy érheti el Magyaror
szág, ha államéletét a folytonos fiuctuátiók közöl ki
ragadva, a folytonosexperimentatiókról lemondva, 
egyedül a reformokra, illetőleg szellemi és materi
alis erejének emelésére fordítja minden erejét. 

Tartozom még, t. ház, Simonyi Ernő kép
viselőtársunk azon nyilatkozatára, melyet Ker
kapoly Károly képviselőtársunk is megemlitett, 
mely szerint ő az erdélyi választásokat nem ta
lálja törvényeseknek, miután azok nem a tör
vény, hanem egy belügyminiszteri rendelet alap
ján vitettek keresztül, rövid megjegyzéssel : és 
az ebből áll : Ha a t. képviselő ur figyelmesen 
átolvasta volna az 1848-iki V. törvényczikk, va-
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larnínt az 1868. decz. 23-án kiadott belügymi
niszteri rendeletet, és ezeket egybe vetette volna, 
alig ha talált volna ezek közt más lényeges 
különbséget, mint azt, hogy Erdélyben a válasz
tókerületek nem levén ugy, mint Magyarorszá
gon, előzetesen törvény által alakítva, ezeknek 
alakítása a törvényhatóságokra bízatott; más 
részről azt, hogy, ha a törvényes képviselővá
lasztás egy nap be nem végeztethetik, folytat
ható a következő napon, a szavazati jog legszi
gorúbb épen-tartása mellett, és végre az, hogy 
a magyarországi negyed telek helyett Erdélyben 
a törvényes értelemben 8 frt adó kívántatik cen-
suskép. Hogy ezen különben is rationabilis és 
helyes különbség feljogosíthatja a t. képviselő 
urat azon nyilatkozatra, miszerint ezen választá
sokat törvényeseknek el nem ismeri, megvallom, 
kétségbe merem vonni, éspedig annyival inkább, 
mert az 1868-ik 43 . törvényczikk Erdély és 
Magyarország egyesítésének részletes szabályo
zására nézve mindazon teendőket, melyek ezelőtt 
Erdélyben a választásokra nézve a kormány
széknek voltak fentartva, a belügyminiszter ha
táskörébe tette át ; igy tehát ezen belügymi
niszteri rendeletek törvény erejével, a törvényes
ség minden kellékével birnak. Nem is tekinthe
tem, őszintén szólva, t. képviselőtársam ezen 
nyilatkozatát egyébnek, mint némi elfogultság (•$< 
azon indignatio-szülte nemes felhevülés kifolyá
sának, miként az erdélyi választásoknál azon párt, 
melynek vezérférfiaihoz ő tartozik, onnan egyet
len egy taggal sem szaporittatott. 

Van még, tiszt, ház, egy vád, melyet tiszt, 
ellenfeleink utón, ut félen szemünkre lobbantanak: 
azon vád, hogy mi az ország önállását és füg
getlenségét feladtuk. Uraim! súlyos e vád s ha 
való volna, a legerősebb hazafiúi jellemnek is le 
kellene alatta roskadni; de ha nem is való, mé
lyen sebzi az a keblet. Tiszt, ház! ha valaki az 
ország önállását és függetlenségét feladta, ugy 
azok őseink voltak és pedig akkor, midőn a szabad 
királyválasztásról lemondva, elfogadták uralmát 
egy idegen uralkodó háznak, mely jog pedig leg-
praegnánsabb jelvénye az önállásnak és nemzeti 
függetlenségnek. De, t. ház! kinek jutna azért e 
hazában eszébe, az ősöket e miatt kárhoztatni, 
és őket sárral dobálni akkor, midőn ők ezen jog 
feladásával megmentették legdrágább kincsünket: 
a nemzeti existentia biztosítását. Es kérdem már 
most, mi, a kik netalán valamit fel is áldoztunk, 
de mindenesetre sokkal csekélyebbet, mint az 
ősök, és ez által szintén, hazafias érzelmeinktől 
vezéreltetve, megmentettük a nemzetnek jövő 
existentiáját, kérdem, vajon e miatt joggal érhet-e 
bennünket a kárhoztatás ? — Legyünk , uraim, 
ha valódi hazafiak vagyunk, legyünk igazságosak 
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és mérjünk minden irányban az igazság mérle
gével. 

Mindezek előterjesztése mellett, miután én a 
beterjesztett felirati javaslatok közó'l csak is a 
képviselőház által kiküldött bizottság javaslatában 
látom czélszerü reform-szükségeink jelzését, más 
részről pedig, csak is abban találom fel azt, hogy 
a közjogi alap megbontatni nem czéloztatik: részem
ről azt a részletes vita alapjául elfogadom. (He
lyeslés job felől.) 

D o m a h i d y F e r e n c z : T. ház! Hogy 
nehezen lehet már e házban olyat, mondani, mi 
az egy hét óta folyó discussio alatt el nem mon
datott volna, azt én saját tapasztalatom által iga
zoltnak lenni állítom: mert átgondolt beszédem 
eszméit elvtársaim nagyrészt elmondván, jegyze
teim nagy részét ki kellvén törölnöm, igy, habár 
ez különben is szándékomban volt, lehetőleg rövid 
leszek. Az 1867-diki közjogi alap czéliránytalan-
ságát, hazánkra nézve káros voltát fejtegetni nem 
akarom, erre vonatkozó nézeteimet, midőn annak 
ideje volt — t. i. a törvénybe igtatás előtti discus-
siók alkalmával — részletesen előadtam, s igy azt 
jelenleg ismételni nem akarom; csak is azt akarom 
jelezni, hogy miért fogadom el inkább a Tisza Kál
mán t. barátom által beadott felirati javaslatot, 
mint a ház által választott bizottságét. 

Nézetem szerint, valamint a trónbeszéd par
lamentalis fogalom szerint nem egyéb, mint a 
kormány politikájának, irányelveinek előterjesz
tése, ugy az erre vonatkozó válaszfelirat kell, 
hogy a nemzet sérelmeit, kivánatait és szükségle
teit tükrözze. Már pedig ez a Tisza Kálmán elvba
rátom által beteijesztett felirati javaslat által el 
van érve, mig a bizottság által beterjesztett vá-
laszfelirati javaslat speciálisabban nem szólván. 
magánál a trónbeszédnél is szűkebb keretű, s 
átalánosságban szólván, magokról a reformkér
désekről is bennünk azon aggályt kelti, hogy ké
szítői ezt azért tevék, hogy tárgyalásuk alkalmá
val, a körülményekhez képest, minden egyes kér
désre maradjon egy kibúvó ajtajok. 

Habár nem tartozom is azok közé, kik azt 
állitják, hogy a közös viszonyokat tárgyazó tör-
nyek iránt az egész nemzet ellenszenvvel visel
tetik, még csak azt sem állítom — bár magamban 
hiszem — : hogy ennek többsége; de azt az 
általam tisztelt jobb oldal tagjai is kénytelenek 
elismerni , sőt szónokai beszédeikben elismer
ték, hogy a nemzetnek igen tekintélyes része 
azokkal elégedetlen. Már pedig nekünk, kik az 
elégedetleneket képviseljük s magunk is ezen elé
gedetlenek közé tartozunk, azt mindannyiszor, 
valahányszor rá alkalom van, jeleznünk kell; s 
habár jelen alkalommal a sikerhez a jelen ház 
többsége mellett legkisebb reményünk sem lehet, 
csüggednünk még sem szabad: mert hitünk és 
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meggyőződésünk az, hogy Magyarország mint 
önállő független szabad ország lehet nagy és vi
rágzó. És igy nem ringatjuk magunkat oly csa
lódásokban és hiu ábrándokban, mint a t. jobb oldal 
tagjai a jövő boldogság reményének előérzetében, 
melyet számunkra és az országra ezen alap fog 
nyújtani: hanem elveink mellett küzdünk főkről 
fogra, mig az idő eljő, midőn azokat diadalra 
juttathatjuk, vagy hátrálunk lépésről lépésre a 
hatalmasabb többség előtt; de azon tért, melyen 
hazánknak szolgálatot vélünk tehetni, küzdelem 
nélkül el nem hagyjuk soha. 

Most üdvözlöm a kormányt a reformok te
rén, és adja az Isten, hogy előterjesztményei 
olyanok legyenek, hogy hálás köszönetemet is ki
érdemeljék. Zászlójukat, ha azt demokratikus 
szellő lengeti, ós reá az „önkormányzat és egyen
lőség" lesz irva, készséggel követem. 

Szabad legyen az igen sok és fontos bérre
form kőzöl csak egy párt megemlítenem, me
lyeket hazánkra nézve igen fontosaknak tartok, ha
zánk szellemi és anyagi jobblétének előmozdítására 
nézve. 

Hazánk érdekei ellen, sőt annak leigázására 
idegen államférfiak által eltékozlott milliók kifi
zetésére, a muszkavezetők és hazaárulók jutal
mazására, bérencz-lapokra, a melyeknek feladata 
ámitni a népet, van pénz: annyival inkább lenni 
kell a népnevelésre: mert nézetem szerint a mű
veltség és felvilágosodás egy nagy hatalom, és 
legbiztosabb támasza az államnak; továbbá hely
viszonyainknál, mondhatnám, a közösügyes érde
keknél fogva is, szükséges az iskoláknak kellő mérvű 
felállítása, hogy ezek által előleg paralyzáltassék 
egy más iskola, melybe fiaink később jutnak, és 
a hol, fájdalom, még eddig a tapasztalat azt mu
tatja, hogy a tantárgy: a hazafias szellem kiölése, 
fiainknak a haza érdekei és jogai elleni tanítta
tása, és ez iskola neve: az osztrák hadsereg. 

Továbbá, épen oly szükséges anyagi érde
keinknek előmozdítása: mert ez alkalmat szolgál
tat a magunkra vállalt kötelezettségek és terhek 
elviselhetósére. És ez, nézetein szerint, leginkább 
elérhető: mezőgazdaságunk, gyáriparunk s keres
kedelmünk fejlesztése, és az ezt gátló vámszerző
dés megváltoztatása, a reájok ólomsulyként ne
hezedő ausztriai befolyás alóli felmentése, nem
zeti banknak és annak az ország vidékén fiók-inté
zetei felállítása által; mely esetben kereskedőink 
ne legyenek kénytelenek az idegen gyárosoknak 
csak liferánsai lenni, és nehogy ezek által azon 
kevés jövedelem is, mit a termelés nyújt, a kül
föld kezébe szolgáltassák. 

Es most több tárgyra nem terjeszkedem ki, 
miután elvtársaim már ugy is eléggé tüzetesen 
szóltak: csak némely előttem szólott jobboldali 
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képviselőtársaim beszédére emlitek meg néhá
nyat jegyzeteim közöl. (Halljuk!) 

Az általam igen tisztelt eultusminiszter ur 
azt hozta föl az 1867-iki közjogi alap védelmére, 
hogy mióta az létrejött, mennyire virágzik e hon, 
és mennyi vállalat létesül, melyekben a baloldal 
tekintélyes tagjai is részt vesznek. Én ezt a köz
jogi alapra nézve indoknak nem tartom: mert 
ha egj'-esek a közjogi alapot nem tartják is jó
nak, azért igen is tarthatnak egyes vállalatot jöve
delmet hajtónak; s ha a közjogi alap tartóssá
gában nem bíznak is, bizhatnak a vállalaté
ban, melyben részt vesznek. S ha * mégis ezen 
alap mellett is virágzóbb e hon, mint volt: mily 
sokkal virágzóbb lehetne, hogy ha a kiegyezke-
dés egy biztosabb, egy jobb alapon tőrtént volna. 
Adja az ég, hogy ezen virágzás ne legyen ha
sonló a virágházi növényhez, melyet a legkisebb 
dér érintése leforráz és kissé nagyobb szél letör; 
hanem legyen tartós és továbbá is virágzó s 
gyűmölcshozó. 

Továbbá, a delegetionalis intézmény legfőbb 
biztositékát az egyének becsületességére fekteti 
és az emberi természet azon tulajdonságára, mely 
a bátorságot, mit az erős meggyőződés ad, a 
szemtelenségtől megtagadja. Habár ezen tételnek 
második részét elfogadom is, t. i., hogy a férfias 
bátorság a szemtelenséggel meg nem egyeztet
hető, de állítom azt, hogy a vakmerőség meg
egyeztethető ; már pedig arra, hogy valaki ha
zája érdeke ellen tegyen valamit, vagy pedig ha
zaárulást kövessen el, arra nem férfias bátorság, 
haüem vakmerőség szükséges. Ellenben nem fo
gadom el az első tételt. 

Az igen tisztelt kultuszminiszter ur költői 
lelkületével a theoria mezején önmagából indul 
ki, és önmagából von következtetést más egyé
nekre. Én a gyakorlat mezején a tapasztalásból 
indulok ki, mely azt bizonyítja, hogy vajmi ke
vesek azok, a kikben bizni lehet: vajmi kevesek 
azok, a kik a csábnak egyik vagy másik neme 
előtt megállhassanak, s azok rajok ne hassanak. 
De azt hiszem, a t. miniszter ur maga is elis
meri, hogy oly egyénben, ki már egyszer hazája 
ellen szolgálatot tett, bizni nem lehet; már pe
dig oly egyén, a ki a hazába muszkát vezetett, 
helyet foglalt a delegatió tagjai között, (Helyes
lés hal felől) s ez ha megtörtént egyszer, meg
történhetik máskor is. Ha ezen tan állana, azon 
esetben vajmi kevés szükség lenne másnemű 
törvényeinkre is. 

Még csak egy képviselő urnák akarok pár 
szóval válaszolni, mert azon önhitt, elbizakodott 
szerénytelen támadást, a melyet egész pártunk 
és ennek legkitűnőbb férfiai ellen intézett, szó 
nélkül nem hagyhatom, és ez Majláth István 
képviselő ur. 

30 
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Azt mondja: „Tisza válaszfeliratában ugy 
tesz az országgal, mint azon orvos tenne betegé
vel, ki a helyett, hogy a bajt gyökeresen orvo
solná, csak az arcz külső tetszőségét iparkodik 
elővarázsolni, nem gondolván meg, hogy a be
tegség kiirtásával az arcz üdesége magától is 
előáll." Én ezen tételt megfordítva alkalmazom 
a t. jobboldal ellen : mert a kik a beteget gyö
keresen orvosolni akarták, nem ők voltak, ha
nem mi, a kik azt mondtuk, hogy alkalmazzunk 
oly szert a betegség tovább üzésére, hogy a beteg 
teljes erőben gyógyulhasson fel, habár ez által a 
betegség fo|yama tovább ta r t is , mig ők má
konyt alkalmaztak, a melynek, igaz, azon hatása 
van, hogy a fájdalmakat és szenvedést kevés 
időre csillapítja, de az idegeket még jobban el-
gyengiti és a kóranyagokat a testből soha sem 
fogja elűzni s gyökeresen nem gyógyít soha. 

Szemére lobbantja Vukovies képviselő ur
nák, hogy „helytelenül, valótlanul definiálja a de-
legationalis törvényt, midőn arról azt mondja, 
hogy az a nemzet legszentebb jogai felett ide
genek korlátlan rendelkezésének legalizálása," s az 
indokolás után kijelenti, miszerint „Magyarország 
törvényhozó termében a törvények valótlan ma
gyarázata és valódi értelmének elferditése nem 
egyéb, mint erkölcsi megvesztegetése a jó hiszemü 
honpolgároknak.* Vukovies képviselő társam e 
tárgyban saját nézetet és meggyőződését nyilvá-
nitá, melyben közölünk igen sokan osztoznak. 

Azt hiszem, a meggyőződés nyilvánítása 
soha sem erkölcsi vesztegetés, hanem, kivált egy 
képviselő részéről, kötelesség, és ezt mi mind
annyiszor tenni és teljesíteni fogjuk. Épen ezért 
fájdalommal tapasztalom, hogy épen azon oldal
ról jő ellenünk az erkölcsi vesztegetés vádja, a 
hol az csak a közel múltban is — kivált a válasz
tások alkalmával •— tettleg oly nagy mérvben 
gyakoroltatott. (Igaz! bal felől; jobb felől zaj.) 
Hogy ezt nem csak egyesek tették, hanem még 
central comitéjök által is tetemesebb összegeket 
küldtek több kerületbe, az tagadhatatlan. Va
jon merik-e Ők állitani, hogy ezen összegek nem 
vesztegetésekre fordíttattak, hanem iskolák állí
tására? (Helyeslés bal felöl. Felkiáltások: Napi 
rendre! Zaj.) Azt mondja, nem csodálkozik azon, 
h°gy így a hal oldal sokra szaporodott; holott 
nézet'-m szerint, a jobb oldal érdekében elköve
tett nagy mérvű vesztegetések után, melyeket 
hivatalos pressiók, ok nélkül kiküldött királyi 
biztosok, (Elénk ellenmondás jobb feWJ) sőt még 
rágalmak szórásával is tetéztek, azon kellene 
csodálkoznia, ha csak félannyian volnánk is, 
mint vagyunk. Csodálkoznia kellene azon, hogy 
a magyar nép még ily kevéssé megvesztegethet-
len és romlatlan. (Zaj.) Hagyták volna a népet 
magára, hagyták volna a választás szabadságát 

sértetlenül: akkor bizonyosan me'g jobban fogna 
csodálkozni megritkult soraik felett. (Helyeslés, 
éljenzés bal felől.) 

Pártolom a Tisza Kálmán által beadott ja
vaslatot. 

P e t r o v a y Á k o s : T. ház! Egyedüli ér
demem, meglehet, az lesz, hogy igen rövid le
szek. Kerülni fogom a bőbeszédűséget, kerülni 
fogom a kihívó cynismust, és egyedül a tények 
logikája lesz előadásomban irányadó. 

Az 1867-iki kiegyezkedés egy közjogi ala
pot teremtett, melynek el- vagy el nem fogadása 
képezi a válpontot a különböző pártárnyalatok 
közt. A bizottság felirati javaslata a közjogi alap 
elfogadását vette zsinórmértékül, és azon elvből 
indul ki : hogy a kiegyezkedés életkérdés a 
szerződő felek kölcsönös érdekében, s hogy bi
zalom gerjesztő legyen, maradandónak kell lennie í 
azért a közjogi alap fentartását hangsúlyozta, 
és a nemzeti összes erőknek a reform terén való 
működését javasolta. 

Debreczen város érdemes képviselője és elv
barátai a kiegyezés szükségességét nem tagadják 
ugyan, hanem a közjogi alapnak, mint veszélyes
nek megváltoztatását óhajtják : mert csak ekkor 
lehet igazán a belreformokra a nemzeti összes 
erőket fektetni ; de hogy miként kell ezen 
közjogi alapot megváltoztatni, vagy módosítani, 
ariól egy szóval sem emlékeznek; egyedül azt 
mondják, hogy ha a közjogi alap, mely veszé
lyes, meg nem változtatik, az állami élet, alkot
mányosság lassú de biztos halálnak néz eléje. 
Oly súlyos ezen aggodalom, hogy azt csak ugy 
könnyedén megbírálni valósággal bűn s a haza 
iránti árulás volna. Azért engedje meg Debre
czen város érdemes képviselője és elvbarátai, 
hogy ép azon elvekből, melyeket ők vallanak s 
melyeket programmjaikhan kifejtettek, én is 
némi következtetéseket vonva, érveiknek valódi
ságát kellő arányra igyekszem reducálni. 

Azt mondják programmjaikban, hogy nem 
kell közös ügy. (Felkiáltás bal felől: Ki mondta 
ezt f) Ha nem kell közös ügy, akkor igen ter
mészetesen közös érdek sem lehet: mert csak kö
zös érdek szülheti a közös ügyeket. Ezzel ellen
kezőleg Simonyi Ernő képviselő ur épen Debre
czen városa érdemes képviselője ellen eelatansul be
bizonyítja, hogy közös érdek igen is van: a közös 
védelem érdeke. (Felkiáltások bal felől: Hol volt 
ez tagadva?) Elfogadom Simonyi érvelését ; de 
miután így van közös érdek, lenni kell közös 
ügynek is. 

Mondják továbbá, hogy nem kell delegatió. 
Természetes, hogy delegatió nem kell akkor, ha 
nincsen közös érdek s nincsenek közös ügyek: 
mert hiszen akkor nincs is mit közösen elintézni; 
de miután a közös érdeket magok is elismerik : 
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nagyon természetes, hogy azt el is kell intézni. 
Már pedig én sokkal inkább szeretem a közös 
érdekből keletkezett közös ügyeket oly testület 
által elintéztetni, mely internationalis szerződés 
által, a két államrész kölcsönös függetlenségét 
biztosítva, szerveztetett, és mely az országgyű
lésnek kifolyása: mint azt egy, habár alkotmá
nyos fejedelemre is bizni. Mert mihelyt a fejede
lem döntené el azt, ez lenne az első lépés az 
absolutismtisra; de egyébként is a fejedelmet, 
kinek személye szent és sérthetetlen, a fél sze
repére kényszeríteni sem nem okszerű, sem Dem 
szabad. 

Következik harmadik, positiv kívánságuk: 
hogy kell külön hadsereg. Nagyon természetes, 
a hol nincs közös ügy, nincs közös érdek, nem 
kell delegatió, a józan logika csak azt következ
tetheti, hogy a külön hadsereg első sorban csak 
azért kell, hogy az azon két államterület közt már 
ez által is meglazult kapcsokat, az egyedüli kap
csot a fejedelem közösségét, t. i. a sanetio prag-
maticát vágja ketté. Nekem legalább ez a kö
vetkeztetésem. Nem akarom feltenni, hogy a t. 
baloldalnak ez lenne czélja, mert önön magok 
által vallott loyalitásuk ezt nem engedi feltéte
lezni, csak azt mondom, hogy ez lehet következ
ménye annál inkább, mert ha széttekintünk, any-
nyi centrifugál elemet lá tunk, melyek az or
szágban léteznek s melyeknek, ha körültekin
tünk vajmi nagy támaszait látjuk a külföldön. 
(Felkiáltások a bal oldalon: Hol vannak?) Kér
dem ón a t. baloldaltól: ha ezen dissolváló ele
mek fölébrednek s a külföld által támagattat-
nak, lesz-e elég erejök, hogy az épen ez által 
dissolutionak indult államéletet további fejlesz
tésre és életre megtartsák? En tehát politikailag 
nem látom egyátalában indokoltnak, hogy a 
kapcsok mindig lazíttassanak; sőt ellenkezőleg 
annak látom szükségét, hogy az közöttünk köl
csönös függetlenségünk biztosítása mellett fen-
álljon. Mert csak ez államéletünk garantiája je
lenleg és csak ez által lehetünk terjesztői a ci-
vilisatiónak, mi egyedüli hivatásunk. Én két al
ternatívát látok csak. Vagy elfogadjuk a közjogi 
alapot és a reform terén minden erőnkkel hala
dunk, vagy pedig forradalmat csinálunk. (Zajos 
ellenzés a bal oldalon.) Mert egyátalában nem 
látom annak lehetőségét, hogy mit békés utón a 
népek beleegyezésével létre hoztunk, azt most 
megint félre dobva egy ujjat létre hozni megkí
sértsük, melynek létre hozásában elleneink épen 
ugy fognak bennünket akadályozni, mint az or
szágban levő centrifugál elemek. 

M o c s o n y i S á n d o r : Kik azok? 
P e t r o v a y Á k o s : Én tehát a bizottság 

által javasolt felirati javaslatot pártolom. 
Mielőtt azonban előadásomat bezárnám, bá

tor vagyok némely észrevételt t enni az előttem 
szóló t. képviselő urak némely előa dásaikra. 

T. Irányi és Simonyi urak az t mondották, 
hogy a nemzet túlnyomó többsége kívánja a 
közjogi alap megváltoztatását. Mondották dó be 
nem bizonyították. En pedig ellenkezőleg azt 
mondom: míg ők nem bizonyítják be, hogy a 
három kevesebb az egynél, állításukat nem csak 
elhinni nem fogom, de ellenkezőleg bátran me
rem állítani — én, a ki a nép közt, talán töb
bet forogtam, mint a t . képviselő ur, — hogy 
a nép túlnyomó értelmi ós vagyoni ereje a meg 
levő alap megtartását kívánja (Igaz! ugy van! 
a jobb oldalon). 

Azt mondja t. Irányi képviselő ur és indig-
natiomra említi meg azon választási visszaélé
seket, a melyeket részint a kormány, részint 
nem nevezte meg hogy ki, tettek és visszauta
sítja és aljas rágalomnak nevezi azon gyanúsítá
sokat, melyeket pártjok irányában, mint porosz 
pénzzel dolgozó irányában, szórtak. Megvallom, 
a kormánynak védőjeként nem akarok fellépni; 
feleljen érte a kormány; ha pedig oly valami 
visszaéléseket tett, melyeket meg lehet torolni, 
tessék azt vád alá helyezni. (A szélső bal olda
lon: Meg is próbáljuk!) 

Én csak azt akarom mondani, hogy ép oly 
rágalomnak és ráfogásnak nyilatkoztatom azon 
vádakat is, a melyek, nem mondom a t. bal oldal 
részéről, de szintén te'tettek, t. i., hogy ezen párt 
a hazát elárulta volna (felkiáltások Bal oldalon : 
Ki mondta f) épen azon párt, hol azon férfiak 
jobbjai ülnek, a kik 48-ban verőket áldozták a 
hazáért. 

T. Irányi Dániel ur továbbá azt is mondta, 
hogy 18 évi tapasztalását a nemzet javára 
akarja fordítani. Igen nagy köszönettel vagyok 
t. Irányi urnák ezen nagylelkű feláldozásáért s 
megvallom, minden erő felajánlását a legnagyobb 
köszönettel fogadom; de meg fog nekem bocsátni 
a t. képviselő ur, ha azt mondom, hogy talán 
épen azon 18 évi időszak, mely alatt a hazában 
nem volt, kissé elfogulttá teszi saját nézetei hasz
nossága iránt, s ő olyant tart hasznosnak, a mi 
talán épen az épités helyett a rombolást idézné 
elő. A 48-iki törvények bal magyarázata ered
ményezte azt, hogy t. horvát testvéreink az or
szággyűlési termekét elhagyták, a 48-iki törvé
nyek helyes magyarázata idézte elő, hogy azon 
t. képviselők most itt velünk együtt működnek. 
(Elénk helyeslés.) 

Még egy megjegyzésem van, t. Ludvigh 
képviselőnek hires finnlandi esetének felhozásához. 
(Halljuk!) Megvallom, mindig azt tartottam, 
hogy a diplomaták igen hamis emberek, s a t. 
képviselő urat alig hanem mystificálták egy kissé. 
Én legalább ugy tudom, hogy azoa szigetek, a 
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melyekhez Bomarsund is tartozik, épen akkor ju
tottak az orosz czár birtokába, midőn a sokszor 
emiitett ország, melyről a t, képviselő ur meg
emlékezett. A nevezett sziget a krimi háború al
kalmával az angol hajóhad által blokiroztatván 
bevétetett, s ott 2000 muszka katona elfogatott. 
Méltóztassanak az akkori újságokat megnézni! 

Nem tudom, hogyan lebet az , hogy azon 
territóriumban, melynek határszéléhez csak három 
lépésnyire lehetett közeledni, muszka katona ho
gyan lehetett 1 (Közbeszólás bal felől: Háború 
volt!) Tovább megyek. Az 1854 — 55-ki párisi 
békekötés 31-ik pontjában világosan egyedül a 
muszka czár szerződik és igéri, hogy azon szi
geteken, melyeket ép azon joggal bir, mint Fin-
landot, többé erődítéseket nem fog építtetni; tehát, 
mondom, aligha nem mystificálták a t. képviselő 
urat azon diplomaták, kiknek eljárására méltózta
tott minket utalni. (Helyeslés jobb felől.) 

Végül Miletics Szvetozár képviselő urnák elő
adására csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy 
az ő államtheoriái épen ugy hasonlítanak egy 
valóságos népboldogító politikához, mint a kigyró 
tekervényes útja a nyil egyenes röptéhez. (He
lyeslés ]obb felől.) 

Pártolom a bizottság javaslatát. (Helyeslés 
jobb felől.) 

G y ő r f f y G y u l a : T. ház! A királyi 
trónbeszéd ezen országgyűlésnek elsőrendű hiva
tásául nyilvánította: „minden irányban fejleszteni 
a nemzet szellemi és anyagi súlyát; hogy azon 
állást, melyet az államok sorában elfoglalt, mint 
a nyugati cultura egyik őre és tényezője méltóan 
betölthesse." 

A törvényhozás ezen ép oly nagy, mint ne
héz feladatát, igénytelen nézetem szerint, csak 
akkor töltheti be , ha a nemzet sorsát szilárd 
alapra, nem pedig mesterkélt elméletekre fek
teti, ha oly helyzetet idéz elő, melyben Ma
gyarország, mint önczélu állam, összes erejét 
saját érdekeinek előmozdítására fordíthatja, s 
melyben az alkotmánynak minden tényezője, a 
szabad országnak szabad népe megnyugvást, meg
elégedést találhasson a jelenben; aggodalom nél
küli bizodalmat a jövő iránt. 

Többen az igeu tisztelt jobb oldal szónokai 
közöl hosszasan fejtegették a közösügyi törvé
nyek áldásait, és a kérdést különösen Eötvös Jó
zsef báró, vallás- és közoktatási miniszter ur, sa
ját szempontjából teljesen kimerítve, ékesszólá
sának egész hatalmával védelmeié kelt azon hely
zet fentartásának, melybe, mint ugyanazon oldal
ról többen mondották, maguk sem szerelmesek ; 
melynél Magyarországnak, még érdemes képvi
selőtársam Horváth Döme ur is több befolyást 
és önállást szeretne érvényesíteni. 

Az igen tisztelt cultusminiszter ur , kinek 

mély tudománya és eszmegazdagsága e hazában 
ismeretes, mágá elismerte, hogy e tárgyban alig 
mondhatott olyasmit, a mi u j ; és én még talán 
hozzá tehetem, hogy valóban nem is mondott a 
közösügyi törvények védelmére semmi olyat, ' a 
mire e házban már számos izben meg ne lett 
volna felelve. Azért, az ismétléseket kerülve, csak 
annyit legyen szabad meggyőződésem gyanánt 
kimondani, miszerint tagadhatatlan tény, hogy az 
országgyűlés jogköréből az állami lét legfőbb ér
dekei, a nemzet vére és pénze fölött rendelkezés 
ki van tépve és egy oly testületre átruházva; mely
ben idegen népek határozó befolyást gyakorla-
nak; kétségtelen tény, hogy azon nagy fon
tosságú ügyek, melyek minden szabad állam füg
getlen kormányainak természetszerű hatásköréhez 
tartoznak, idegen és ezen országgyűlés által fe
lelősségre nem vonható államférfiak kezébe van
nak letéve; tény, hogy önálló hadsereggel nem 
bírunk: s mig mindezen tényeket nem ékes be
szédekkel , hanem az alkotmány garantiáinak 
életbe léptetése által megdöntve nem látom addig, 
fájdalommal kell kimondanom, hogy az előttem 
szólott t. képviselő társam Kerkapoly Károly 
nézete ellenére, hazámat függetlennek ; és mert 
sok oldalról félni lehet, hogy ereje idegen érde
kek javára kizsákmányoltatik, a belfejlődési ké
pességre nézve teljesen alkalmas helyzetben levő
nek nem tekinthetem: jövője iránt az aggodal
mat megszüntetni nem tudom. 

Rendszeres támadást intéztek a tisztelt jobb 
oldalról ellenünk, és különösen hangsúlyozta 
Horváth Döme ur, hogy mig a fejedelem által 
a reform törvények hozatalára lettünk felhiva-' 
mi a közjogi kérdések megújításával veszteget
jük a drága időt. Valóban, uraim, ha a közjogi 
vitatkozás czéltalau idővesztés lenne is, — mit 
én ugyan el nem ismerek, — az általunk igénybe 
vett egy két nap alig jöhet arányba azon idő
veszteséggel, melyet ezen országgyűléstől a dele-
gatio elrabol, melynek ülésezése alatt e háznak 
évenkint egy pár hónapon át szünetet kell tartania. 

Különben legyenek megnyugodva, hogy, mi 
nem azért szólaltunk fel, hogy, mint mondani 
méltóztattak, a közjogi kérdéseket egy kissé el
odázzuk ; még kevésbé pedig azért, hogy, miként 
Szirmay Ferencz gróf képviselőtársam tette, „mu
lassunk", ki hosszasan fejtegette, hogy a közjogi 
kérdések volnának leginkább azok, melyeknél — 
saját szavait idézve — „mulatni most is indokol
ható ;" hanem teszszükezt azért, mert midőn ez 
országgyűlés elején a nemzet a fejedelemmel 
szemben először nyilatkozik, nekünk nem csak a 
magas trónbeszéd, vagyis alkotmányos fogalmak 
szerint a kormány nyilatkozata ad i rányt ; ha
nem saját meggyőződésünk és Magyarország népe 

1 millióinak azon közérzelme, melyet ismeretes és 
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nyíltan kimondott elveink után megválasztatva e 
házban képviselünk. 

Nem azért szólalunk fel, hogy mint mon
dani hallottam, a bizonyost a bizonytalanért fel
áldozva veszélybe ejtsük az úgynevezett kiegyez-
kedésnek előnyeit ; hanem épen ellenkezőleg azért, 
hogy, ha kisebbségben létünk folytán nézeteinket 
ma nem érvényesíthetjük is , legalább előmozdít
suk azon idő elérkezését, melyben a kiegyenlités 
a mainál biztosabb alapon, a népnek megelégedé
sében találja támaszát, 

Azon ékes ajkú szónoknak, ki az uj alkot
mány epületét „mesterségesen felzaklatott párt
szenvedélyek veszélyes árjának lerombolásától" 
félti, szabad legyen figyelmébe ajánlanom, hogy a 
választások alkalmával az ellenzéknek nem állottak 
rendelkezésére azon mesterséges eszközök, me
lyekkel a kormány és az őt támogató párt, ta
pasztalás szerint, elég pazarul rendelkezett , 
Figyelmébe ajánlom továbbá az ország térképét; 
méltóztassék abban kijegyezni azon területeket, 
melyeknek választó polgárai oly egyénekre ad
ták szavazatukat, kik az 1867. XII. t. ez. meg
változtatását politikai hitvallásukul nyilvánítot
ták ; vagy méltóztassék összeadni azon szavaza
tok számát, melyek ez országban az ellenzék je
löltjeire adattak : és mindezekből látni fogja, hogy 
Magyarországban a jelenlegi delegatiós állapot 
elleni ellenszenv oly nagy mértékben van elter
jedve, hogy nagyon csalódik, ki azt csak a szen
vedélyek mesterséges felzaklatásának akarja tu
lajdonítani. Mert hazánkban a függetlenség utáni 
törekvés a nemzet politikai küzdelmeinek önma
gához mindig következetes történelmében, és az 
ebből kifolyó s ki nem irtható nemzeti önérzet
ben találja gyökerét. És kegyeskedjenek meggon
dolni, hogy a népet semmiféle magas elméletek
kel, óhajtásával ellentétes irányban , boldoggá 
megelégedetté tenni nem lehet. 

Különben Szirmay Ferencz grófnak — ki 
a többek között azt is állította, hogy „politikai 
felébredésünket negatív alakban látja előmozdít
va*— az uj épület összeroskadásának eshetősé
gére vonatkozó, imént idézett nyilatkozatára, a 
a rombolásnak vádját az ellenzékről mindeneset
re elhárítva, szabad legyen azon szavaival felelni, 
melyeket már, habár más irányban, Várady Gá
bor tisztelt barátom is megjegyzett; ?5kogy az 
aranyozott fedél tartós épületet nem fog takarni 
ott, hol a kő és vas anyag hiányzik." Hogy ezt 
elhigyje, mint mondani méltóztatott, nem bir 
elég genialitással. Én sem birok. Valamint an
nak elképzelésére sem birok elég genialitással, 
hogy valami nagyon boldog állapot legyen az, 
midőn fejünk felett az épület összeroskadásának 
lehetőségéről beszélnek azok is, kik azt támo
gatják. Hogy ez oly nagyon boldog helyzet le

gyen, melyet tőlünk még a hatalmas Angolhon 
is irigyel, miként ezt Pulszky Ferencz ur állítani 
méltóztatott, kételkedem, (Zajos helyeslés bal/elől.) 

Tévedésben van tisztelt képviselőtársam. 
Zichy Jenő gróf, ha azt hiszi, hogy csak mi 
festjük fekete színekkel a közjogi alap hiánvait. 
Maguk teszik azt, a kik védelmezik. Feketén, 
nagyon feketén, s azt tehetném hozzá, hogy 
sárgával vegyítve fest Zichy Jenő gróf is, mi
dőn magáévá teszi Kaiserfeld szavait, azt állít
ván, hogy „a közjogi alapot fen kell tartani 
azért, mert az a közös alkotmány garantiáját 
involválja magában." Mi, tisztelt ház, valóban 
még nem gondoltunk arra, hogy Ausztriával kö
zös alkotmánynyal birunk. A jobb oldalról is 
most először hallom a közös ügyeket odáig ki
terjeszteni, hogy még az alkotmány is közös. E 
tekintetben az első leleplezésnek érdeme Zichy 
Jenő grófé. Gratulálok érte. 

Fekete szinnel fest tovább egy másik tisz
telt gróf ur, ki azt monda : igyekezzünk meg
nyerni az*- ifjú koronaherczeg szivét ; mert ha a 
nemzet az ő rokonszenvét birni fogja, akkor nem 
kell félnünk, hogy miként Ferencz király, a tör
vénysértéseket megbánva, kénytelen legyen felsó
hajtani: „fáj az én atyai szivemnek." Hogyan? 
hát valóban önök is oly kevés biztosítékot lát
nak az uj alkotmányban, hogy a fejedelmi kegy
nek hiánya halomra döntheti a nemzet összes 
jogait? Hát igy biznak azon mű értékében, 
melyért a múlt országgyűlési többség a nemzet 
jogaiból annyit áldozott ? 

A mi törekvésünk, uraim, megszilárdítani az 
alapot, hogy ne ingadozzék, a mi rajta áll. A 
mód, melyiyel e czélt elérni akarjuk, alkotmá
nyos lépés a törvényhozás terén. Alkotmányos 
lépés, és nem saltoinortale, miként azt Szirmay 
gróf t. képviselőtársunk elkeresztelé. 

Ha történhetik lépés a törvényhozásban, 
mely saltomortalenak nevezhető, akkor bizonyára 
az volt, mely az 1848-kí törvényekből a dele-
gatióba ugrott Atyáink ily ugrást nem tettek 
soha. Az előadást a nép nézte és — fizetett. 
De tapasztalni méltóztattak, hogy tetszésévei, 
tapsaival nem jutalmazott. (Elénk helyeslés bal 
felől.) 

A szécsényi választókerület tisztelt képvise
lője jónak látta a közösügyi törvények változ-
hatlanságát többek közt azzal is indokolni, hogy 
„ezen egyesség alapján koronáztuk meg fejedelmün
ket, egyezkedtünk ki ő felsége többi tartomá
nyaival, horvát testvéreinkkel : veszedelmes vol
na tehát megingatni az országgyűlésben fektetett 
bizodalmat; veszedelmes volna a magyar szó 
szentségét visszavonni, midőn látjuk, hogy há
romszoros, négyszeres kötés erősiti meg ezen 
állapotot." Mellőzve azt, hogy én semmi oly 
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szerződést nem ismerek, melyben Magyarország 
jövőjét valamely más nemzetnek lekötötte volna : 
nyiltan kimondom, hogy ha valami veszedelmes le
het a hazára nézve, akkor veszedelmes mindenek 
fölött az ily elv, mely Magyarországot meg 
akarja fosztani azon tudattői, hogy saját sorsá
nak ura ; mely megtagadja az állami lét életfel
tételét, a szükséghez képesti fejlődés lehetőségét: 
és megingatja az alkotmányos élet iránti hitet, 
melynek egyik főigénye, hogy az országgyűlés 
minden oly törvényt megváltoztasson, mely rosz-
nak, veszélyesnek, vagy csak czélszerütlennek lenni 
is bebizonyul. Nagy megnyugtatásomra szolgál, 
hogy Pulszky Ferencz urnák, a jobb oldal ez 
alkalommali vezérszónokának ezen elve't saját 
elvtársai sem osztják; minthogy többen oda nyi
latkoztak, hogy a közösügyi törvényt most ugyan 
nem kell bántani, de idővel megváltoztatható. 

Abban azonban egyetértek Pulszky Ferencz 
úrral, hogy oly egyezmény nem létezik, melyben 
az egyik fél mindent megnyer, a mit követel, a 
másik pedig mindent elveszit, a mi birtokában 
volt. De méltóztassék megengedni, ha ezzel a 
kiegyenlítés áldozatait nem látom indokolva. 
Mert a feladott jogok az osztrák örökös tartomá
nyok birtokában nem voltak soha, hanem oly kor-
mánvok által bitoroltattak, melyeknek elnyomatás! 
rendszere az ő felsége uralkodása alatt levő mind
két félre egyaránt nehezedett. Azt pedig, hogy jogos 
tulajdonaikból követeltünk volna valamit, még 
Bécsben sem merték állítani. (Helyeslés bal felől.) 

Perczel Béla urnák is igaza van, midőn azt 
állítja, hogy nem állott érdekünkben oly egyez
ményt létrehozni, mely a lajtántuli tartomá
nyok existentiáját tette volna kérdésessé. De ha 
áll mit állítani méltóztattak, hogy az ál
talunk védett javaslatot programmunkul tekintik, 
kérdem: lehet-e abból kimagyarázni ily ellensé
ges törekvést ? Nem Magyarország szilárd maga
tartása volt-e egyik erős tényezője annak, hogy 
az örökös tartományok ma alkotmánynyal bir-
nak ? Én erősen meg vagyok győződve arról, 
hogy a mily mértékben megszerezzük, megszi-
lárditjuk alkotmányunk biztosítékait, ép oly 
mértékben nyugodtak lehetnek ők is az iránt, 
hogy a magukét háboritlanul élvezhetik. 

Az osztrák örökös tartományokkal egy fe
jedelem azonosságán alapult kapcsolatról szólván, 
eszembe jut Szirmay gróf t. képviseselőtársam-
nak azon kérdése : hogy vajon igazolt lenne-e 
ezt most feloldani? Erre röviden csak azt felelem, 
hogy a bal oldal e feloldást még csak kérdéssé sem 
tette. Ily kérdéssel, Szirmay grófon kivül, e ház
ban senki sem foglalkozott. (Felkiáltások: Igaz !) 

A kötelék uraim, mely szerintem ugyan nem 
helyesen, de szokás szerint sanetio pragmaticának 
neveztetik, elég erős. Mert hűséget érzünk a fe

jedelem, tiszteletet a trón iránt. De még erősebb 
köteléknek tartom ennél az érdekazonosságot; a 
közös fejedelem alatt alkotmányos helyzetben a 
kölcsönös megelégedést. (Zajos helyeslés bal fe
lől.) És ennek szilárdságát semmitől sem lehet 
jobban félteni, mint attól , ha tapasztaltatnék, 
hogy az egyik fél a másik félnek függetlensége, 
jogszerű fejlődése elé akadályokat akarna gör
díteni. Nekem ily aggodalmaim nincsenek. De 
annyi bizonyos, hogy a kik ezen oldalról nehéz
ségeket emlegetnek, ez által épen a kiegyenlítés 
ügyének teszik a legroszabb szolgálatot. 

Zsedényi Ede érdemes képviselő társunk 
bennünket forradalmi ábrándokkal gyanúsít. El
koptatták már e fegyvert a bukott rendszerek 
bukott hősei. Nagyon sajnálom, hogy azt^most 
Zsedényi Edeur vette fel. (Tetszés bal felől.) O sem 
fog azzal babérokat aratni. Valamint azon állítá
sával sem, melyben az osztrák tartományokkal 
collisio nélküli békés együttlétet hazánk önállósági 
és függetlenségi igényeivel némileg ellentétben 
álló feladatnak nyilvánítja; de még tovább megy, 
tisztelem őszinteséget, nyiltan bevallja, hogy a 
personal unió átalános fogalmának vezéridea gya
nánt kitűzését nem tartja kielégítőnek, azt állítja, 
hogy a „pragmatica sanetio elfogadása napjától fogva 
a magyar államnak szigorú elkülönöztetése elmélet
ben igen, de gyakorlatban nem gondolható." Hogy 
Zsedényi ur ily véleményben van, azon nem cso
dálkozom. De azt, hogy ily véleménynyel hogy 
lehet valaki tagja és támasza egy oly pártnak, 
melynek köztiszteletben álló vezére épen az ellen
kezőt hirdetve, az 1861 -ki feliratoknak alkotója 
volt, és Lusztkandel ellen czáfolatokat irt.- azt 
meg nem foghatom. (Elénk tetszés bal felől.) 

Tapintatlan dolgot követett el Kerkapoly 
Károly képviselő társunk, ki alig egy pár perez-
czel ezelőtt a pártok keblében uralgó diiferentiákra 
figyelmeztetett. De még tapintatlanabbnak vélem 
azt, hogy bennünket maga Zsedényi Ede ur arra 
emlékeztetett , miszerint a vegytani atyafiságok 
törvénye szerint a pártokba tisztátalan elemek is 
keveredhetnek. (Derültség.) 

Megfelelt már mindezen sophismákra tiszteit 
hazánkfia, Deák Ferencz, azon örökbecsű beszédei
ben és müveiben, melyeket a nemzet emlékezetéből 
nem fog kitörölni sohasem. 

Én függetlenségünk és önállóságunknak az 
1861-diki feliratok Szellemében leendő helyreállí
tása ellen csak egy nagy akadályt látok, mely az 
idő szerint valóban leküzdhetetlen : és ez, hogy 
az igen tisztelt jobb oldali többség nem akarja. 
(Mozgás a jobb oldalon.) 

De nem csak a közjogi alap megváltoztatá
sának óhajtása az egyedüli ok, miért én a Deb-
reczen város első kerületének igen tisztelt kép
viselője által benyújtott válaszfelirati javaslatot 



18. országos ülés május 28. 1869. 239 

pártolom; hanem azért is, mert nem találok meg
nyugvást azon mindent és semmit egyiráot ma
gában foglaló ígéretben, hogy a reform-kérdések 
meg fognak oldatni; hanem épen a megoldásnak 
minőségében találván a lényeget, szükségesnek 
látom nyíltan kijelölni az irányt, melyben haladni 
akarunk. Óhajtom, hogy ezen irány az 1848-ki 
törvények szellemének, a szabadság e's egyenlő
ség elveinek megfelelő legyen. Ezen óhajtásomra 
nézve a jobboldali javaslatban, mely az irányra 
nézve mélyen hallgat, nem találok megnyugtatást. 

Pulszky Ferencz ur ezen bölcs hallgatást 
azzal védelmezi, hogy míg nem tudja, minők lesz
nek a miniszterek előterjesztései, Ítéletét előlege
sen lekötni nem akarja. Ennek, bocsánatot, kérek, 
ha tévesen fogom fel, de szerintem alig lehet más 
értelme, mint. hogy ő még eddig az elvekre nézve 
nincs, vagy nem akar tisztában lenni önmagával; 
hanem a minisztériumtól várja az irányt. Ezen 
vallomás rám nézve annál aggasztóbb, mert 
éberen emlékszem vissza a hétfői ülés azon jelene
tére, midőn egy elvbarátom azt állította, hogy a 
volt országgyűlési többség a kormánynak enge
delmes többsége volt, és én, megvallom, elég 
naivul azt hittem, hogy azért neheztelni fognak; 
a tisztelt jobb oldalnak egyik élénk tagja, meg 
is nevezem, Ivánka Zsigmond ur, lelkesülten fel
kiáltott, hogy „most is az !" (Nagy derültség. 
Éljenzés bal felől.) 

Természetesnek fogják találni, uraim, hogy 
midőn az ellenzék embere ily vallomásokat hall, 
indokolt aggodalmat érezhet az iránt, hogy oly 
törvények alkotásáról, mint p . o. a törvényható
ságok rendezése, mely csak rombolás munkája 
lenne, ha a miniszteri omnipotentiának feláldoz-
tatuék, — vagy, hogy egyebet ne emlitsek, a 
választási törvényeknél, melyek hozatalánál a kor
mány beavatkozása ellen kellene akadályokat épí
teni és az incoinpatibilitás elvét kimondani, — 
vagy talán, még a főszámvevő szék kérdésénél 
is, a szavazás alkalmával nem fog-e szerepet 
játszani a most bevallott engedelmeskedés ? {Moz
gás a jobb oldalon.) 

Hogy mit várhatunk a kormány előterjesz
téseitől, azt az előzményeket és eseményeket elő
sorolva, fényesen, és a miniszterelnök urat nyug
talanítókig jellemezte igen tisztelt képviselőtársam 
Várady Gábor. 

A miniszterelnök ur rögtön fel is szólalt; és 
a szónoknak szemére vetette, hogy az ellenzék 
nem komoly, és alá akarja ásni a kormány te
kintélyét. 

Ezen felszólalásra, mélyen tiszt, képviselő tár
sunk Ghyczy Kálmán már megfelelt. Én csak 
azt akarom megjegyezni, hogy nem az árt a kor
mány tekintélyének, hogy az ellenzék tényeket, 

mulasztásokat elősorol, hanem az, hogy a minisz
térium erre okot szolgáltatott. 

Nem egészen komoly dolog és mindenesetre 
ár t a tekintélynek az oly nyilatkozat is, mint 
az igen t. miniszterelnök uré volt; ki azért emelt 
szót, hogy czáfoljon; és mégis a legfőbb vádakat, 
mint p. o. hogy a kormány, a nemesség és rendjelek 
osztogatásával az 1848-ki törvények és a kor 
szelleme ellenére aristokratikus irányt követ, tel
jesen elhallgatta; hanem hogy mégis legyen mit 
czáfolni, ékes dialecticájának egész hatalmával 
megtámadott oly állításokat, melyek mondva sem 
voltak senkitől (Helyeslés bal felől.) 

Kénytelenített ezen észrevételre t. képvi
selőtársam, Majláth István, a ki az ellenzék küz
delmét szélmalom harcznak nevezte. Eszmerokon
ságnál fogva jut ez most eszembe. 

Ront továbbá a kormány tekintélyén az oly 
állítás, mint a minő épen a jobb oldalról Perczel 
Béla t. képviselőtársam által mondatot t , ki azt 
állította, hogy ,,az országban a kormány a hiva
talos helyiségek küszöbén tul, alig talál engedel
meskedő és tőle függő közegeket." Távol tőlem, 
hogy ez állítás alaposságát magamévá tegyem; 
sőt kimondom, hogy ellenkezőleg vagyok meg
győződve; de annyi bizonyos, hogy Perczel Béla 
ur ezen állításával a kormánynak nagyon rósz 
szolgálatot t e t t ; mert, ha meg van győződve arról, 
amit állított, akkor constatírozta magának azt is, 
hogy e kormány az' országban nem bir tekintély -
lyel és igy nem életre való. (Helyeslés hal felől). 

Sok volna még, amit a tisztelt jobb oldali 
szónokok előadásaira megjegyzésül, czáfolatul el. 
lehetne mondanom. De nem fárasztom tovább 
becses figyelmüket. (Zaj. Jobb felől felkiáltások; 
Elég volt! Balfelől: Halljuk! halljuk!) Örvendek, 
hogy ezen nyilatkozatomat a t. jobb oldal kelle
mesen fogadta. Tudom, hogy eddig is kellemet
len volt hallani azon igazságokat, melyeket el
mondottam. 

Nagy megütközést okozott azonban bennem, 
és igy nem hallgathatom el azon súlyos vádat, 
melylyel Horváth Döme ur hazája, különösen pe
dig a magyar faj ellen — nem akarok élni azon 
kifejezéssel, melyet ő az ellenzék ellen kétszer 
használt, hogy vetemedett — de mindenesetre 
méltatlankodott. 

A vádat, mely ellen felszólalok, Horváth 
Döme ur beszédéből szóról szóra idézem: „ha
zánkban, különösen pedig fajunknál a hazafiasság 
csökkenőben van. Csökkenőben van pedig azért, 
mert most már a nyilvános pályára lépő férfi 
szokva van csakis vérmérséke és hajlamainál fogva 
először is pártállást választani, s pártállásának a, 
hazafiasságot áldozatul hoznia csakhamar máso
dik természetévé válik." 

Ezen vád volt, uraim, Magyarország népkép-



240 18. országos ülés május 28. 1869. 

viseleten alapult törvényhozó testületében el
mondva Magyarország népe ellen; még pedig, 
mint hallani méltóztattak, nem is kivételes eset 
gyanánt említve, hanem átalánosságban. . 

Kétségbe nem vonva azt, hogy a tisztelt 
képviselő ur meggondolta mondott szavait, kér
dem : hogy hazánkban melyik pártállás az, melybe 
lépve, a hazafiasságról le kellene mondani? 

Lehetünk, tisztelt képviselők, e házban eltérő 
véleménynyel, különféle pártokban. De ezen el
térő vélemények is csak azért alakultak, mert 
különböző felfogással, de egyforma hazaszeretet
tel, a közjót akarjuk előmozdítani. 

Lehet kárhoztatni a nézeteket tetszés sze
r int ; de a hazafiasságot kétségbe vonni nem szabad. 
(Elénk helyeslés.) 

Én, uraim, ez elvet annyira tisztelem, hogy 
még azt sem akarom hazafiatlanságnak nevezni, 
midőn a haza saját fia által hazafiatlansággal 
vádoltatik. 

Tisza Kálmán felirati javaslatát pártolom. 
(Elénk helyeslés és éljenzés a bal oldalon.) 

K i r á l y i P á l : T. ház! Előttem szólott 
t . képviselőtársaim a napirend tárgyának közjogi 
részét minden oldalról, ugy arról, a melyről véd
hető, valamint arról is, melyről megtámadható, 
kimerítették. Engedtessék meg tehát nekem, hogy 
tekintve a megritkult padokat és a kifáradt tü
relmet, ezen napirend azon részénél maradhassak 
igen rövid időre, melyet inkább az öröm szinez, 
és igy a megfáradt türelem tán megpihenhet. 

Az ellenzék mindkét felirati javaslata, vala
mint a ház bizottságáé is, az öröm kifejezésével 
vezettetik be azon korszerű élvek felett, melyeket 
a trónbeszéd felállít. Ki ezen javaslatoknak ide 
vonatkozó szavait a távolban olvasá, méltán azt 
gondolhatá, hogy köztünk ezúttal eltűnt a pár
tokra szakadozás régi szelleme . mi egyetértünk 
mind, mert hiszen mindnyájan egyformán örülünk. 
Az egyszerűen gondolkozók tehát a bevezetés 
után azt hívék, hogy most már, és ez alkalom
mal lényeges eltérés köztünk nincs, legfeljebb is 
az örvendezés modorában fogunk egy kissé egy
mástól különbözni, egyik például phlegmatikusabb. 
vagyis jobb oldali véralkatánál fogva, kissé hal
kabban, de azért kedélyesen, a másik ellenzéki, 
és igy tán cholericusabb mérséklete szerint, kissé 
talán búsongva, de ez is mind csak a harmóniáért, 
igy adhatván vissza a búsulva vigadás igazi nem
zeti jellegét. 

Fájdalom azonban, hogy az egyetértés e 
gyanított jele ezúttal is, mint viszonyainkban sok 
máskor, csak sejtelem volt. Mert hiszen az ellen
zék öröme rövid contemplativ szemle mellett igen 
hasonlít a bolygó fényéhez, mely se nem világit, 
se nem melegít, de a tömeget kísérteties látsza
tánál fogva, képes rettegésben tartani, vagy tel-

jesülhetlen reményekkel fárasztani. {Helyeslés johh 
felől.) Mi, kik tájékozást keresni közeledünk felé. 
a vélt fény helyett csak homályos ürt találunk; 
mások, a kik melegedni sietnek hozzá, csak ak
kor veszik észre, hogy a mi után indultak, csak 
puszta káprázat, midőn erejökben kimerülve tűz
helyeikhez visszamenekülni kényszerülnek, hogy 
el ne zsibbadjanak; de a tömeg, mely minden 
idegen gondolatot, kivált ha az messzebbről és 
nagy zajjal jön, jobbnak vél és tart , mint a 
magáét, és természetfelettinek is, ha az sziv és 
szembüvölő jelmezben lép fel: e tömeg a távol
ból kegyeletes félelemmel nézi a bolygőfényt, s 
még lélegzetét is visszafojtva várja, mikor lobban 
egyet, mert a rege-hir szerint „ott kincs rejlik." 

Midőn az ellenzék ez örömkifejezését a kor
mányzati uj alap kérdésessé tételévei mintegy 
fokozni igyekszik, s a vitát ismét azon térre 
akarja vonni, melyen a nemzet türelmének nagy 
megpróbálásával három egész esztendőt fogyasz
tottunk már el, valószínűleg ezt is csak azért 
teszi, hogy ezen fellobbanás végre csakugyan 
megtörténjék, s hogy a próféták ajkain áhítattal 
csüggő hivek annál erősebben higyék, hogy itt 
csakugyan kincs, nagy és értékes kincs van, de 
a melynek szekrényét csak az azt őrző sárká
nyok, vagy hogy érthetőbb kifejezéssel éljek, az 
azt őrző jobb oldaliak elűzésével, leszavazásával 
lehet felemelni. (Helyeslés jobb felől.) 

Igaz, hogy e czél igen szép és jutalmazó is, 
megérdemel egy kis törekvést. Hiba az egészben 
csak az, hogy e czél elérésére nem azon fegyvert 
választották, melylyel győzni is lehet. Nem vil
log kezükben sem az igazság, sem a gyakorlat 
igazolta siker fegyvere. Az első megvárná, hogy 
az események nehéz küzdelméből merített tanul
ságokat egy kis figyelemre méltassák; ott, hol 
ismét közjogi alap megváltoztatásáról akarunk 
intézkedni, és hogy ha már vádakat is kell fel
hozni, legyenek a vádak olyanok, melyek igazak, 
vagy legalább nem valószínűtlenek, szóval olya
nok, melyeket a mindennapi élet tapasztalása nem 
hazudtol meg. 

A hat napon át tartott vita szolgáltatott 
ezekből egész csoportozatot; egyes szónokok a 
képzelt bűnök, vádak, és hibák egész raját bo-
csáták szélnek. Hallottuk: hogy vége a független
ségnek, oda autonómiánk szabadsága, törvény
hozásunk jogai megbénitvák, nincs nemzeti had
seregünk, az ország czimere színei az osztálynál 
rövidségbe ejtve; politikánk rósz, kormányunk 
nem tiszteli a törvényt; az alkotmány megsértve, 
és sok, ezekhez hasonlót, melyek, hogy mennyire 
igazak, arról mi i t t mindnyájan tisztában vagyunk. 

Igen, de elképzelheti kiki, miként vélekedik 
mindezekről azon természetesen gondolkodó vidéki 
magyar ember, midőn e nagy jelentőségű, ismert 
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embereket és rendszerint érzékenyen terhelő szava
kat egész komolysággal nem csak elmondva, de 
kinyomva is látja. 

Én itt a városban hallván ez invectivákat, 
sokszor kérdeztem magamtól: ugyan miért erő-
ködik annyi magyar ember egy Dagy eszme ellen, 
mely eszme természeténél és jelleménél fogva, 
vég analysisében az ő vezető észméjők is 1 Felele
tül eszembe jutott — hogy themámra vissza
menjek — miként a kincs őrzésétől a sárkányo
kat csupán zajjal, lármával elriasztani nem lehet, 
ebez erő is kell. íme tehát ezen erkölcsi erő meg
szerzése lehet a rugó arra, hogy az egyszer meg
választott ösvényen a nyilt vagy nem nyilt had
járat tovább folytattassek. Hiszen, minél többet 
mondják valakiről, vagy valamiről, hogy rút, 
hogy rósz, ártalmas, szörnyszülött, annál hihe
tőbbé válik az, s minthogy a leszólott személyt, 
vagy tárgyat nem mindenki láthatja, s nem min
denki győződhetik meg a valóságról, végre is el
hiszik, és — elitélik, nem jutván eszökbe azoknak, 
kik a fonalszál egyik végét tartják kezükben, 
hogy ugyanannak másik vége a nemesis kezében 
van; és hogy a dúló fergeteg élete rövid, hogy 
a verőfény utána szétoszlatja a ködöt, s az elég
tétel nyomába jár erénynek is, bűnnek is. 

Engedje meg nekem a t. ház, hogy e tételt 
röviden megvilágítsam egy képpel, épen azon ma
dár világból, melynek elődeit t. kópv. társam 
Németh Albert a tegnapelőtti ülésben kalitká
ban mutatta be. Az őskori jegyzetek szerint bi
zonyos Sophon nem elégedvén meg azon kitüni 
állással, mely számára kortársai közt jutott , nem 
a vagyonnal, melylyel rendelkezett, nem a ma
gas méltósággal, melyben állott, s igy a tisztelet
tel sem, melylyel megkülönböztetve volt: ő több 
akart lenni, ő istenségre vágyott. De hogy ér
heti azt el ? Ugy nem akart oda jutni, mint előtte 
sok zsarnok, ráparancsolni imádtatását az alatt
valókra, mert ez először is nem lenne azon igazi 
istenség, a mire ő vágyott, de meg másodszor, az 
előtte istenné lettek szomorú kimenetelét ismerte. 
Gondolkodott tehát, törte a fejét, miként hitet
hetné el a világgal, hogy Sophon csakugyan 
isten, és leleményes esze arra vezette őt, hogy 
összefogdosott madarakat, mennyit csak lehetett, 
ezeket faj, szin, nagyság, s hang szerint osztályoz
ván elzárta őket külön-külön kalitkába. Elment 
minden reggel maga táplálni őket, meg állott 
minden egyes madár előtt, bemutatta magát, 
hogy meg ismerje, s mielőtt táplálékát mind
egyiknek átnyujtá, e szavakat monda k i : Sophon 
est Deus. Naponkint ismételte e munkát, s mon
da el ezen szavakat a madarak előtt, közülök 
annak, mely hamarább megtanulta leczkéjét, 
több dolga volt, de a keményebb fejüeket, hogy 
janulékonyabbakká legyenek, éhezteté. Mig végre 
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oda hozta az egész seregletet, hogy mindegyik 
e l tud ta mondani: „Sophon est Deus" egyik vé
konyan, másik vastagabban, s ezt oly gyakran. 
hogy végre ő maga is elhitte, hogy ő csak ugyan 
Isten. Akkor nem láttatva senkitől kinyitotta a 
kalitkákat, szétereszté tanítványait, mintegy gon
dolva magában, menjetek szét a világba és hir
dessétek az embereknek, hogy „Sophon est Deus." 

És ezek megtették, elmentek a mennyien 
voltak, leszállottak a fákra, hol aztán a helyett, 
hogy természetes hangúkon szóltak volna, elmon-
dák a betanult szavakat: Sophon est Deus. Az 
embereket ez, igen természetesen, meglepte, s e 
természetfölötti tüneményből, azt hitte'k legtöb
ben — megmagyarázni a titok kulcsát nem bír
ván, hogy az istenek tehát QgygytA megszapo
rodtak, és annak neve Sophon. De a többi ma
dár a köztök megjelent beszélő madáron először 
bámult, nem tudta magát tájékozni, ám később 
észrevevén, hogy csak is a három szót tudják 
kimondani, a többiek csevegése'hez pedig nem 
értenek, lassan kiismerték, s szégyelni kezdvén 
miattok magukat, mint közéjök nem tartozókat 
kiűzték és elüldözték. így tett minden tanoncz 
madár az ő fajabelivel, mig végre kényszerültek 
visszaszáílni a mesterhez, s visszakövetelni vesz
teségűket. 

Itt aztán harcz támadt, s a madárvilág e 
lázongása figyelmesekké tévén az embereket, ezek 
a csudás jelenet titkát felfedezték, s megtudták, 
mit kell tartaniok Sophon istenségéről. És e fel
derítés után, vajon mit tőnek: tán elismerték? 
Nem, a ki nem elégedett meg kortársainak tisz
teletével, kilöketve a társaságból, azok szánal
mára utasitatott. (Halljuk az applicatiót!) 

Alkalmazzuk ezt. (Halljuk! Halljuk í) Itt 
egy ember nagy akart lenni, kiküldöttei azt hir
dették róla, hogy Isten, sokáig annak tárták, pe
dig nem volt az; de mondták, tehát hitték; a 
mi politikánkról ennek ellenkezőjét kísérlik meg 
a világgal elhitetni; ugy állitják azt elő, mint a 
hazának és szabadságának rósz szellemét; mi 
tudjuk, hogy , miként Sophon istensége, ugy 
ez sem igaz ; de mert mondják, és sokszor mond
ják, és igen sokszor irják, tehát lehetnek, kik 
hiszik; miként azonban csak mámor a madárbe
széd hatása, mámornál egyéb nem maradhat azon 
hatás is, melyet a mai apostolok igéi támasz
tanak; az élet adatai pedig azt tanítják, hogy 
miként mindennek, ugy a mámornak is lejár az 
ideje, és ekkor fog bekövetkezni az igazság fel
ismerése. Én erősen hiszem, hogy ezen felisme
résnél nem mi leszünk azok, kiknek menteget-
niök kell magokat, valamint a történelem Ítélő
széke előtt nem a mi politikánk lesz az, mely a 
vádlottak padján foglaland helyet. 

Azt is mondám, hogy ellenzékünk kezében 
31 
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a czél elérésére nincs a gyakorlat igazolta siker 
fegyvere. Hiszen ujitani akarnának s a kész 
alapot megtámadják. Ezen megtámadás teszi 
egyébiránt az ellenzéki javaslat árnypontját, mely 
nagy kérdőjellel kiséri mindazon szép eszméket 
is, melyek a reformügyek részletezésénél hely-
lyel-helylyel feltünedeznek. 

A trónbeszéd minden alkotmányosan szabad 
államban a kormány politikai programmjának 
tekintetik, annak tekintjük mi is, és ez szabad
elvű, nyilt, mely a kor szelleme és igényeivel 
lépést tart. Ezzel szemben tehát csakis egy el
lenzésnek lehetne valódi értelme, annak t. i., 
mely az itt kiemelt engedményeknél takaréko
sabb akarna lenni, más szóval, a mely az ősi 
építmények renoválását a belső bútorzatra nem 
lenne hajlandó kiterjeszteni. Igen! de a mi el-
lenze'künk ennek épen ellenkezőjét hirdeti törek
véseiről ; és midőn épen a bel reformok kérdésé
nél látjuk megállani, s mintegy ránczokba sze
dett homlokkal önmagában tusakodni, és végre 
is abban állapodni meg, hogy alap is uj kell: 
avagy megütközhetik-e azon, hogy mások, kivül 
a párt körén, s nem ismerve a tulaj donkép eni 
rugókat, (Helyeslés jobb felől) innen azt követ
keztetik, hogy a képviselőház ellenzéke, midőn 
kiindulásul uj alapváltoztatást állit föl, teszi ezt 
talán csak azért, hogy a reformkérdések elől ki
térjen. (Helyeslés jobb felől, ellenzés balról), és 
midőn programmjának e pontját erőteti, teszi 
aze'rt, hogy a kormány és többség által sürgettetett 
reformkérdések keresztülvitelét akadályozza meg, 
vagy legalább azokat feltartóztassa. 

Lehet, hogy ezen föltevés gyanúsításnak is 
esetlen; megengedem, sőt tudom ; de az, a mit 
nem tudok, de a mi iránt a felirati javaslatok
ban is híjába kerestem tájékoztatót : ez az, 
hogy midőn az ellenzék a legéletbevágóbb és 
leglényegesebb reformkérdéseket állítja előtérbe, 
ugyanakkor az e téren sikeres és eredményes 
működésre elegendő alapul vitatja azon kapcsot, 
mely a fejedelem ugyanazonosságában lelné ki
fejezését; tehát azon kapcsot, mely saját magára 
hagyatva negyedfélszáz éves tapasztalás után annyi
szor bizonyította magát elégtelennek, a mennyi
szer alkotmányos, szabad fejlődésünk, az alólról 
önként kínálkozó áldozatoknak fölülről megfelelő 
conces.siókat igényelt. (Helyeslés johh felől.) 

Igenis e kapocs kifejezte és kifejezi ma is 
az államhatalom egységét; de egyedül nem elé
gítheti ki többé azon követeléseket, melyek a 
birodalmat képező tartományoknak egy főczélra 
történt szövetkezéséből erednek. Midőn tehát va
laki e tapasztalás daczára is viszonyaink közt 
elegendőnek vitatja azt, hogy közéletünk teendőit 
e kapcson, mint alapon, jövőre is sikerrel foly
tathatjuk : az vagy azt árulja el, hogy helyzetünk 

viszásságát, kényszerűséget nem ismeri, vagy 
azt, hogy legyözhetlen előszerettel csüggvén a 
multak hagyományain, a sérelmi iskola setét fo
lyó sóiból nem tud kiszabadulni. (Elérűc helyeslés 

jobb felől.) 
Elismerem én annak igazságát, mit egy 

előttem szólott igen tisztelt képviselőtársaim ezen 
eszmére vonatkozólag mondott : hogy a sé
relmi politika volt azon iskola, mely közéletünk 
legjobb harczosait kiképezte; de ennek ellenében 
be kell vallanom azt is, hogy ezen iskola nekünk 
igen drága iskola volt, és hogy az ár, mit érte 
századokon keresztül fizettünk, százszorosan fe
lülhaladta azon hasznot, mit belőle nyertünk. 
(Ugy van! jobb felől.) Oly iskola volt az, mely 
nem egyszer a mestereket és tanítványokat még 
nemzedékeikben is végenyészettel fenyegette, de 
magát a tantárgyat, az úgynevezett sérelmeket 
bár ezer kathedrája lett volna, ki nem merítette 
soha. Mint apró mustármag került néha egy-
egy sérelem az iskola falai közé, s ott mint te
rebélyes fa emelkedett fel, mely alatt ellenségeink 
kényelmesen pihentek , mi pedig az idő vi
szontagságainak kitéve mohosodtunk. Nem kegye
let hiánya tehát, a múlt iránt, hanem jól felfo
gott érdekeinknek eszélyes méltánylása az, midőn 
mi az ifjainkat mivelő közélet iskoláját a sérel
mek parlag mezejéről átteszszük az arra elkészi-
tettebb parlament falai közé, melynek hivatása is, 
hatása is : nem csak oktatni, de orvosolni is. (He
lyeslés jobb felől.) 

Egyébiránt az ellenzéki javaslatok részleteik
ben sem szerencsésebbek. Mutatja azt különö
sen azon pont, mely a törvényhatóságok átala
kítására vonatkozik. Indítványozó szerint az el
lenzék a törvényhatóságok jogai, és a kormány
zat felsőbb rétegeiben létrejött felelősség elve 
között ellentétet nem lát; de azért kívánja, hogy 
a felelősség kiterjesztessék a törvényhatóságokra, 
és azok tagjaira is. Jelen századunk, valamint a 
közel múlt is, talán semmi tanulmány körül annyi 
kísérletet nem tőn, mint a kormányzat kül
alakját illetőleg; de egyedül biztos resultatumnak 
csak azon egy tűnt fel, hogy a testületi rend
szert, vagy annak embereit felelősség alá vonni 
képtelenség. És azért, ha valamely oligarcha 
lármás alattvalóit lecsititani, de azért saját ön
zését is kielégíteni akarná, vagy valamely párt, 
vagy kaszt a hatalom, vagy befolyás egyedáru
ságát kivánná magának biztosítani, s az ellenőr-
z ést minél tovább írott malasztként hagyni: hozza 
be a testületi felelősséget, s bizonyos lehet, hogy 
az alkalmazás sora soha sem fog rá kerülni. 

Én tehát, t. ház, azon vezér nézeteket, me
lyeket a házunk bizottsága által készített javas
lat tartalmaz, elveimmel egyezőknek találván, 
azon processusban, melyben mint törvényhozó a 



18. országos ülés május 28. 1869. 243 

reformtörvények alkotásánál részt veszek, pro
gramúiul, mint megfelelőt elfogadom. (Helyeslés 
jobb felől.) 

I v á n k a I m r e : T. ház! Mondhatom 
nem épen a legkellemesebb helyzetek közé tar
tozik, midőn az ember egy nagy vitában ugy 
körülbelül ötvenediknek Íratott fel, s még e mel
lett az a szerencse i ; jutott hozzá, hogy két ne
gyed kettőre kerül reá a sor. (Felkiáltások jobb
ról : Eláll!) Igen sajnálom, hogy a t. jobboldal 
kívánságának e tekintetben most az egyszer nem 
felelhetek meg, sőt ellenkezőleg, arra fogom kérni 
hogy bár nem vagyok szerencsés kifáradt türel-
möket újdonságokkal felvillanyozni, sem pedig az 
előttünk fekvő válaszfelirati javaslatok subtilitá-
sait fejtegetni, hanem egyedül észrevételekre el
lenészrevételeket akarok tenni : kérem, ne mél
tóztassanak megunni előadásomat, a mely talán 
hosszabbra fog terjedni mint máskor. 

Igen t. barátom Vukovics Sebő mintegy 
neheztelve emiitette fel, hogy az ellenzék árnya
latai nem egyesültek, hogy a bal közép vezér-
férfiai nem karolták fel elegendőleg a szélső bal
oldal, vagy ha ugy jobban tetszik, a 48-as párt 
közeledését, és ezt hibának tartja azon tekintet
bői mert az ellenzéknek erélyre és erőkifejtésre 
van szüksége; a t. miniszterelnök ur pedig a 
napokban mondott beszédében azt monda, hogy: 
a kormány az erős parlamenttől épen nem fél, 
hanem azt kívánja, hogy az ellenzék komolyan 
íogja fel hivatását, s a kormánytői csak annak 
teljesítését kívánja, a mit maga is keresztülvinne. 

Nem vagyok oly szerencsés magamat a bal
közép vezérférfiai közé számithatni, de miután 
t. barátom Vukovics Sebőnek nézete és a mi
niszterelnök kívánsága találkoznak, vagyis inkább 
tisztelt barátom az erős ellenzéknek szükségét 
bekövetkezve látta, a miniszterelnök ur pedig be
következettnek látta azon időt, hol az ellenzék
nek erősnek kell lenni a kormány működésének 
ellenőrzésére: meg fog bocsátani a t. ház, ha 
nézeteimet egyről-másról sans géné fogom el
mondani, annálinkább, mert a lejárt választások 
alkalmával tapasztalt élményeim, a melyekben, 
hol a jobboldal részéről érdemen felül dicsértet
tem, hol sárba rántattam, mi ismét azt idézte elő 
hogy a „Népzászlója" érdemes hordozőja — csak 
egyes személyben beszélek, — direkt igen achar-
nirozott támadást intézett ellenem, hogy ez sze
mélyemre azt eredményezte, miként magamat a 
balközép legmérsékeltebb tagjai közé számit
hassam. 

Ezeket elmondván, megvallom, hogy a múlt 
országgyűlés vége felé azon észlelést véltem tenni, 
mintha azon pártnak három különböző árnyalata, 
a mely magát egy általam igen tisztelt férfi ne
vével takargatja, összetartásában lazább lett volna, 

és reménylettem , hogy e pártnak azon része, a 
mely az 1867. XH-őt és mindazt, mi rajta lóg, 
csak időszerinti legjobbnak, tehát relatív legjobb
nak veszi , velünk együtt íogja ellenőrizni, né
mely dolgokban talán támogatni a kormányt azok 
ellenében , a kiknek már az 1867. XII. t. czikk 
magában túlságosan soknak és valóságos horren-
dumnak tűnik fel. 

Azonban azt kellett tapasztalnom, hogy — 
midőn a zempléni beszédet elolvastam és most a 
napokban hallottam a miniszterelnök urnák nyi
latkozatát, a melyben ő az ellenzéket azzal vá
dolja, hogy nem komoly, és hogy annak egyes 
kitűnő tagjai nem viselik szivükön az ország ja
vát — ezen reményről tetemesen letettem. Ezen 
igen is kíméletlen nyilatkozata tisztelt miniszter
elnök urnák az ellenzék tagjai irányában nem az 
első eset, és mivel nem az első eset: vagy kiszá
mított, vagy pedig ügyesen rejtegetett hajlamá
nak önkénytelen kifakadása, és mindkét esetben 
óvatosságra inti pártunk tagjait. 

Megvallom, alig ismerek férfiút, a kire a 
sors oly nagy felelősséget ruházott volna, mint 
épen a t. miniszterelnök úrra. Megvallom, hogy 
nem egykönnyen tudok embert, a ki nemzetéuek 
oly sok és annyi hasznos szolgálatot tehetne, 
mint ő; de alig ismerek embert, ki egyes tagjait 
a nemzetnek ismételten oly mélyen sebzetté, mint 
ő — a miért azonban távol van tőlem őt rósz 
akarattal vádolni, sőt inkább az ellenkezőről va
gyok meggyőződve: mert én sem vagyok barátja 
a levendüla-viznek; de ezek folytán egy kis kri
tikát én is engedek magamnak. 

Miután nem szándékom a kormány tekinté
lyét aláásni, mint azt a t. miniszter ur az ellen
zékről mondotta, csak azon észrevételt engedem 
magamnak, hogy ha valamely kormánynak tekin
télye csökken, akkor a hibát legjobb lesz önma
gában a kormányban keresnie. — A túlsó félről 
ismételve emlittetett fel az, mit Györffy Gyula 
képviselőtársam most mondott el Perczel Béla 
képviselő sírnak, hogy : hiszen az a baj, hogy a 
minisztérium tekintélye az országban a miniszteri 
hivatalok küszöbén tul megszűnik. Már kérem, 
a ki házán kívül nem tud magának tekintélyt 
szerezni, az otthon sem igen parancsol; a ki 
oda len nem talál támaszt , arra oda fön sem 
hallgatnak sokat: az élet igy bizonyította mindig 
és igaz is fog ez maradni mindig. 

Miniszterelnök ur beszédének ezen részére 
több észrevételem nincs; de mondott a t. minisz
terelnök ur még valamit, miről igen is kell, hogy 
mesremlékezzem. 

Beszélt a honvédségről, illetőleg vörös csá
kókról és nem tudom még miről. Azt monda : 
„meg vannak a honvédség első alkatrészei, a 

; többi pedig alakuló félben van, egy oly rendszer 
31* 
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utján, mely a legezélszerübbnek mutatkozik, és 
reményleni lehet, nem sokára mint egy nagy élet
erős intézmény fogja magát bebizonyítani." stb. 

Ha,, valaki méltányolja azon nehézségeket, 
melyekkel a kormány s a t. miniszterelnök ur 
találkozott a honvédelmi rendszer keresztülvitelé
ben és a honvédség felállításában: bizonyosan én 
vagyok az ; ha van valaki, ki bár nem tartozik a 
miniszteriális párthoz, mégis az átalános véd-
rendszer és a honvédség létesítésére nézve, ereje 
és tehetsége szerint közreműködött: az én va
gyok ; és tettem azt azért, mert azon meggyőző
désben élek, hogy e nemzet csak akkor lesz sza
bad és nagy, ha annak minden fia harezrakép-
zett lesz ; ha addig, a mig bal kezével pőrölyre, 
rőfre, ekére támaszkodik, jobb kezével a kard 
markolatát tartja. Csak akkor fogjuk magunkat 
megvédhetni azon támadások ellen, melyeknek 
én nemzetemet, ha nem js a legközelebb jövőben, 
de közel jövőben kitéve látom. 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y m i 
n i s z t e r : Tudomásul veszszük. 

I v á n k a I m r e : Tettem tehát azért, mert 
azon teljes meggyőződésben élek, hogy a védelmi 
kérdés semmi esetben sem lehet pártkérdés, ha
nem e kérdés czélszerü megoldása feladata az 
egész nemzetnek, mert bármily erős legyen az 
uralkodó párt, az egész nemzet közreműködésé
vel és összetartásával lehet egyedül megvédni a 
hazát; és ha egyik párt a másik ellen törne, a 
nemzet erejének egy részét ellensúlyozná, és le
kötné ezen ellenséges párt működése, az egész 
nemzet kárára. 

Most is csak fehér keztyüvel nyúlok e kér
déshez, és csak arra vagyok bátor figyelmeztetni, 
hogy a választott rendszert azért nem találha
tom épen oly kielégítőnek, mint miniszterelnök 
ur monda: mert hiszen ma-holnap már egy éve, 
hogy a képviselőházban a honvédelmi rendszert 
megszavaztuk, ma-holnap féléve, hogy a törvény 
szentesitve van, és hogy a honvédek szükséges 
felszerelésére és felfegyverzésére szánt összeget is 
megszavaztuk, és ezen év, illetőleg félév alatt mi 
az eredmény, mely elöltünk feltűnik ? szerintem 
igen csekély. 

Az; okokat keresve, nem akarok igen rész
letes lenni. De egyre-másra mégis leszek bátor 
figyelmeztetni. Figyelmeztetek mindenek előtt 
arra, hogy a mennyire én ismerem a nép han
gulatát, pedig volt a választások alatt alkalmam 
megismerni azt a nagyon messze földön, (Derült
ség johh felölj — a magyar nemzet hom édeket 
akar, nem pedig Landwehrt. Bátor vagyok figyel
meztetni, hogy a rendes hadseregben szolgáló 
tisztek között igen kevés a magyar ember, igen 
kevés szabadelvű magyar ember találkozik, kü
lönösen a felsőbb körökben és hogy én azt hibás 

eljárásnak tartom, azokat elvonni onnan, hol rá
juk úgyis nagy szükség van, midőn itt az or
szágban találtatnak elemek elegendően, kik kellő 
és tapintatos alkalmazással, a honvédség sorait 
bizonyosan a nemzet kívánságának megfelelőbben 
fogják betölthetni. 

Igen nagy hibának tartanám, hogy ha az 
1869- és 1848-ki honvédség közé válaszfal állít
tatnék. Megjárná ez pártérdeknek, ki lehetne elé
gíteni ez utón egyes emberek kívánságait és hiú
ságát, de a nemzet zöme, a többség, kegyelettel 
ragaszkodik azon rongyos, éhes és fáradt honvé
dekhez, kiket 1848—49-ben ismert, és ezen ke
gyeletet a legszebb egyenruhákkal kebléből kitö
rölni nem lehet. (Balról: Igaz!) Egyébiránt t . 
bajtársaim, kik egyszersmind képviselők vagytok, 
és azok is, kik tán az országban fogjátok sza
vaimat olvasni, arra kérlek, hogy sokan köző-
letek, bár hátratéve erezitek magatokat, ez ne 
idegenitsen el ezen uj intézmény felkarolásától, 
mert ha idegenek lesztek tőle, akkor ezen uj 
honvédségből csakugyan az talál lenni, a mit nem 
akarunk hogy legyen. 

En arra kérem az illetőket, buzdítsák a fia
talságot, hogy a védtörvény 57. §. értelmében 
a honvédség sorait minélelőbb töltsék be : buz
dítsák a nemzetet, hogy ez intézményt nemzeti 
alapra fektetve, karolják fel. Nyugodjatok abban 
meg, hogy a negyvennyolezas honvéd tűrni, szen
vedni, és ha kell, gyaláztatni is megtanult a ha
záért, és azért örökké övé a borostyán, melyet 
a piczinyek soha sem lesznek képesek fejéről 
letépni. 

Minden intézmény életbeléptetését az ered
mény szerint kell hogy megítéljük. Az eredmény 
a honvédség felállításánál e mai napig nagyon 
csekély. (Szép theoria! jöttről.) Tessék ezt al
kalmazni. 

A felirati vita kezdetével azon nézeten vol
tam, hog3r az, illető felirati javaslatok mellett 
minden pártnak egy-két vezérszónoka mondja el 
nézetét, és azután menjünk át a reformkérdé
sekre. Igen sajnálom, hogy a viták folyama azt 
lehetetlenné tette, és igy méltóztassanak megen
gedni, hogy azon 40 és egynehány képviselő 
nyomdokait kövessem én is, kik már előttem 
beszéltek. 

En valóban igen sajátságosnak tartom azon 
kaezérkodást, melyet a jobb oldal szónokai ismé
telve tüntettek fel a nemzeti jólét emelkedése 
felett. En azt egyrészt indokolatlannak, másrészt 
túlzottnak, és bocsássanak meg, némileg komi
kusnak is találom. (Halljuk!) 

Indokolatlan, mert, hisz t . ház, hogy a mos
tani kibékülésnél ö felsége maga ragadta meg a 
kezdeményezést, és hogy ez utón történt egyá-
talában valami lépés a kiegyezkedésre, ez érdem-
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bői a jobb oldal egy szemernyit sem tulajdonithat 
magának szerénytelenség nélkül; a főváros emel
kedése pedig leginkább azon percztől kezdődik, 
midőn a kiegyezkedési kérdések megoldása vette 
kezdetét, és ha ezért tölgyfa kozorut érdemel 
valaki, akkor valóban a t. jobb oldal a lombok 
azon részét, mely neki jutna, megoszthatja a régi 
couservativ párttal, mert ez egyengette önök 
útjait. (A jotton: Megosztjuk szívesen!) Túlzott
nak tartom, mert azon élénkséget és gyors ha
ladást, a melyet magunk körül tapasztalunk, és 
a főváros emelkedését, ha összehasonlítjuk más 
városok emelkedésével az utóbbi 10 évben, csak 
a közel levő Bécs emelkedésével is : akkor meg 
fogunk győződni, hogy itt az indokokat igen sok 
másban is kell keresni: és én azt hiszem, hogy 
a vizsgáló tudomány azon észlelete, hogy a gyors 
közlekedési eszközök terjedése által a városok la
kossága mindinkább nagyobbodik a vidék rová
sára, be fog bizonyulni Pestre nézve is. En 
legalább, jobb oldali férfiak, azt hiszem, hogy azon 
vasutak, melyeket együtt megszavazni szerencsénk 
volt, és melyeket ki is vinni remény lünk, még 
most legnagyobb részben papiron vagy papírban 
vannak, de hogy azokon még Pestre bizony nem 
utazott senki sem. így tehát ezen részét az emel
kedés okának nem fogadhatom el, de igen saját
ságosnak tartom még azért is, hogy épen az 
anyagi jólétnek gyors emelkedését annyira a ki-
egyezkedesnek tulajdonítják, mert hisz azt hiszem, 
hogy a jobb oldal ép oly ártatlan abban, hogy a 
múlt évek termékeny esőkben bővelkedtek, mint 
a milyen ártatlan volt Schmerling, hogy negyed
éve aszály és harmadéve fagy volt. Ezzel nem 
akartam azt mondani, hogy a mostani viszonyok
nak nincs semmi befolyásuk az anyagi emelke
désre, sőt igen is, van, de csak le kívánom szál
lítani kellő értékére azon rózsaszínű dicsekvést, 
mert utoljára Pulszky képviselő ur még azt is el 
fogja velünk hitetni, hogy a múlt heti esőt is a 
kormány és a jobb oldal hozta. (Derültség.) 

Még egy kérdés hangoztatik ismételten a 
jobb oldal közlönyei és férfiai által, a mit meg
említés nélkül nem hagyhatok. (Halljuk!) Ez a 
kormányképesség kérdése. En azt tartom, hogy 
jelenleg a t. jobb oldal az egyedül kormányképes, 
azon egyszerű oknál fogva, mert többségben van. 
De épen veszedelmes theoriának tartanám azt, a 
mit szintén hallottam terjesztem, hogy csak azok 
kormányképesek, a kik az önök elvét vallják. 
Mert ha ezen theoriát hírlapjaikban tovább mél
tóztatnak terjeszteni, akkor, figyelmeztetem önö
ket, hogy az alkotmányos monarchiának alapel
vét támadják meg, és hogy nem czélszerü meg
vonni a nemzettől azon reményt, miként alkot
mányos utón és parlamentalis formákkal változ
tathasson azon viszonyon, mely neki nem ked-
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v.es; ezt továbbra is terjeszteni, valóban igen 
tapintatlan és helytelen volna. 

Azok, kik a balközép programmjáról e's ma-
gatartozásáről azt szokták mondani, hogy nem 
értik, vagyis nem akarják érteni, és másrészt 
azok, mint Vukovics igen tisztelt képv. ur mon
dotta, azt nem értik, hogy miért nem egyesül
tünk mi az ellenzéken már is.' azoknak bátor va
gyok saját nézetemet elmondani, a melyet, ugy 
vélem, többen osztanak közölünk. 

Mit érnénk el azzal, ha rögtön tömörülve 
egy netalán momentán mslcontens fractióval, 
vagy az örökséget leső töredékkel szövetkezve, a 
minisztérium ellen egy fontos kérdésben egy oly 
mesterkélt többséget hoznánk létre, melylyel önö
ket állásukban megingatva, mi magunk nem vol
nánk azt képesek elfoglalni, mert mi még nem 
rendelkezhetünk homogén elemekből állő , és 
minden viszonyban megbizható többséggel? Nem 
juthatnánk mi más eredményre, mint azt a szom
széd Ruméniában tapasztaljuk, a hol a hold vál
tozásának gyorsaságával változnak a miniszté
riumok. Ezt az állapotot valóban nem óhajtom. 

Hosszas lettem már (Halljuk!), de azért 
még igen t. Zsedényi és Majláth képviselő urak
hoz leszek bátor egy par szót intézni. Zsedényi 
képviselő ur felbontó tendentiával vádolja a bal
középet — mert hiszen szavait épen Komárom 
város képviselőjéhez intézte — a nélkül, hogy 
jelezte volna az egyént vagy körülirta volna azt, 
hogy kire czéloz ? Ilyes vádakat elvbarátim ne
vében határozottan visszautasítok, és biztosítom 
Zsedényi képviselő társamat, hogy közöttünk a 
rend felbontásának ép oly kevéssé találkozik em
bere, mint bárhol a Lázban. Ép oly sajátságos 
ezen vádja Zsedényi urnák, mint ha én azt 
mondanám a jobb oldalról: majd ha itt baj lesz, 
az egész jobb oldal elszökik Badenbe bei Wien, 
Coblenzet csinálni. Azért, mert ilyest egyes em
berek megtesznek, korántsem tehetem fel azt az 
egész jobboldalról. 

Majláth István képviselő ur erkölcsi meg
vesztegetésről beszélt Kérdem az igen t. kép
viselő urat: vajon ott, a hol a rendjelekért, ka
marás kulcsokért, czimekért, és nem tudom mi 
mindenért fáradoznak az emberek, vagy pedig 
ott, a hol a becsületes kenyérkereset és a munka 
után járnak, találkozik-e az erkölcsi tisztaságnak 
nagyobb quantuma? (Éljenzés balról) Hallottam 
itt felemlíteni communistikus tendentiákat is 
(Halljuk!) és ha nem mondom azt, hogy ezek 
az országban sehol sem fordultak elő. . . . 

S i m o n y i E r n ő : Duna-Patajon. 
I v á n k a I m r e : Ha akartam volna nevet 

mondani, kimondtam volna, egyébiránt ha tet
szik : igen; de azt bátran mondhatom, hogy 
igen csekély részében az országnak találtak ezek 
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pártolókra, e's saját tapasztalásomből mondhatom, 
hogy megtörnek az ilyen mozdulatok magán a 
nép józanságán, a mihez nem szükséges más, 
mint hogy felvilágosító szózattal forduljon az em
ber feléje. Már ha egyes embereknek ilyes, mond
hatni, veszélyes izgatásai imitt-amott hallgatókra 
találtak, lehet-e azon csodálkozni egy oly ország
ban, a hol az úrbéri kötelezettségek néhány nap 
alatt szűntek meg, hol az itczés bormérést an
nak idejében az absolut kormányhatalom ren
delte el, és a hol a szőlődézsmát 24 óra alatt 
törölték el. En nem csodálkozom felette, hogy 
az ál tanok hívőkre találtak, s azt vélem, ezeket 
egyedül jóakaratú felvilágosítás utján kell a ren
des vágásba visszaterelni. Egyébiránt bátor va
gyok ez alkalommal nyilvánítani, hogy koránt
sem ju t eszembe a szélső bal jelenlegi vérér fe'r-
fiait ilyesmivel vádolni, a kiknek — habár néze
teiket sokban nem pártolom, jellemtisztasága előtt 
meghajlok. 

Kerkapolyi Károly képviselő ur igen hosz-
szasan, élezésen beszélt. (Jobb oldalon: és oko
san.) Okosan, de sophistice is, ugy hogy beszé
dének folyamát követni lehetetlen, hanem azt el 
kell olvasni előbb, hogy czáfolólag szólhasson 
hozzá az ember. Csak imitt, amott egyes tétele
ket ragadhattam ki. 

Emlékezett p . o. igen tisztelt barátom, Lud-
vighot akarván megezáfolni, Finnlandról, mond
ván : hogy ott a szabadság addig tart , mig a 
czár akarja. En is figyelemmel hallgattam, igen 
t. barátom, Ludvigh előadását; de egy szóval se 
mondta ő azt, hogy vágyódik Finnlandnak sor
sára ; hanem épen ellentétkép mutat ta fel, hogy 

kis Finnland azon óriás Oroszország irányá
ban hogy áll, és hogyan áll ezen tömör Magyar
ország, hasonlítva az úgyszólván scopae disso-
lutaekből összeszedett ausztriai birodalom irányá
ban. Én azt a hasonlatot csak példakép felhozva 
értettem, nem pedig mint Magyarországra alkal-
mazandót. 

Kerkapolyi képviselő ur azzal vigasztalt, hogy 
az országnak legfőbb joga fenn van tartva az or
szággyűlés részére, t. i. ha majd adósságot kell 

csinálni, ezen örömben e ház részesül. (Felkiáltás 
jobb felől: Nem azt mondta !) En, t. i. azt hiszem, 
hogy a jog, adósságot csinálni háború esetén, 
mint ő említette, mindenesetre igen fontos, de hogy 
miképen fogjuk gyakorolni és hogy semmi össze
köttetésben nem volna a delegatióval, azt nem 
igen foghatom fel : mert egy háború bekövetke
zése előtt bízvást oly nagy összegeket fog igénybe 
venni a közös hadügyminiszter s megszavaztatni 
a delegatió által, a melyeknek megváltoztatása 
i t t a magyar országgyűlésen, már épen az 1867. 
XII. t . czikknél fogva, lehetetlen, hogy azoknak 
az előirányzatban beállítása már szintén reánk 
diktálja majd az adósság-csinálást s annak meny-
nyiségét; ezen jognak fentartása tehát esak szín
leges. 

Még egy igen rövid észrevételt vagyok bátor 
tenni, s azzal befejezem. (Helyeslés jobb felől. 
Halljuk! bal felől.) Petrovay képviselő ur elő
adása és különösen azon bírálata, melyet a bal 
közép programmjára előadott, egy adomát jut tat 
eszembe, mely egy képviselősársunkkal történt; 
nem nevezem meg, de az eset egészen ide vág. 
1848. márcziusbaa, midőn Pesten nagyban hul
lámzottak az események, ő mindezt természete
sen a lassan járó postával kapott újságból ol
vasta; sietett Pestre és egyenesen a múzeum te
rén levő népgyűlésre; oda érvén, feljutott azon 

j kőállványra, mely a múzeum nagy lépcsője mel
lett van, és szónoklatot tartott , oly dolgokról be
szélvén, melyek 8 —10 nappal azelőtt történtek, 
és melyeket gyors haladásukban az események 
már régen túlszárnyaltak. A közönség nem hall
gatott reá: „kérem, hallgassanak meg! kérem, 
hallgassanak meg!" nem hallgatott rá senki. „De 
kérem, hallgassanak meg, én messziről jövök, 
faluról jövök!" A válasz az volt: „Látszik!" 
(Atalános derültség.) 

A bal közép Tisza Kálmán barátom által 
beadott javaslatát pártolom. (Elénk zajos helyes
lés a bal oldalon.) 

E l n ö k : Holnap tíz órakor folytattatik a 
tárgyalás. 

Az ülés végződik d. u. 2l/i órakor. 



19. országos ülés 
1869. május 29-ikén 

S o m s s i c h P á l , k é s ő b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgya l : Kérvények bemutatása. Az illető biráló bizottságok jelentik, hogy Krajcsik Jánost igazolták. Huszár 
Imre választását pedig vizsgálat alá bocsáttatni rendelték. Ugyancsak több biráló bizottság, működését befejezvén, 
beadja jegyzőkönyvét. Az állandó igazoló bizottság jelenti, hogy Drágfy Sándor megválasztásának megvizsgálására 
Paczolay Jánost jelölte ki, a ki is azonnal leteszi az esküt. Kuk Jenő a hivatalos statistikai közlemények iránt, 
Huszár Imre a telepitvényi községek ügyében, Perczel Béla vasúti ügyben interpellálják a kormányt. A kormány 
a birói hatalom gyakorlásáról s a birói felelősségről törvényjavaslatokat terjeszt elő. A válaszfelírati vita tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: András?/ 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös József b., 
Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért 
Mikó Imre gr., WencMieim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

Elnök: Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni. 

Fodróczy Sándor jegyző (olvassa a 
május 28-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Nincs észrevétel? (Nincs.) A 
jegyzőkönyv hitelesítve van. 

Békés megye közönsége a magyar királyi 
minisztériumnak a folyó évi márczius 2-dikán 
758. sz. a. az országgyűlési követválasztások 
alkalmából netán felmerülhető visszaélésekre és 
kihágásokra vonatkozó körrendeletét, mint a tör
vényhozás és törvényhatóságok jogkörébe ütkö
zőt, sérelmesnek panaszolván : ennek törvény
hozás utján leendő orvosoltatását eszközöltetni kéri. 

Temesvár városa közönsége, a köztörvényha
tóságok és köztük a városok rendezését törvény 
által lehetőleg siettetni kéri. 

Torontálmegyei Majdány község szegény 
sorsú magyar lakosai, több környékbeli nevé
ben is, esedeznek: méltóztatnék a mélyen tisztelt 
hongyüle's, a magas kormánytól az állam bár
mely pusztáján települhetést eszközölni. 

A zágrábi asztalosok czéhe kéri a közös or
szággyűlést, hogy a deez. hó 20-án 1859. évben 
es. s kir. rendelet folytán Horvátországba be
hozott ipartörvényeket eltörölni méltóztassék. 

Antalfy Károly bemutatja Biró Domokos 
kolozsmegyei magyar-sárdi lakos, birtokosnak 
panaszát, a helység határán végrehajtott tago-
sitó itélet ellen. 

Kovály József ungmegyei szenczi lakos, 
Petrovay Ákos által bemutatott kérvényében, 
a vinnai járás szolgabírája által rajta elkövetett 
törvénytelenségeket orvosoltatni kéri. 

Mindezen kérvény a kérvényi bizottsághoz 
utasittatik. 

A biráló bizottság részéről két jelentés van. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az I. 

biráló bizottság jelentését a Krajcsik János megvá
lasztatása ellen benyújtott kérvény tárgyában, 
mely jelentés szerint Krajcsik János igazoltatott, a 
kérvényezők pedig 300 frt perköltség és 100 frt 
ügyvédi munkadíjban elmarasztaltattak.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a IV. 

biráló bizottság jelentését, Huszár Imre megvá
lasztatása tárgyában, mely szerint a panaszolt 
sérelmek bővebb megvizsgálása végett vizsgálatot 
rendelt és annak eszközlésével Ráth Lászlót bizta 
meg, M azonban méltánylást igénylő indokolással 
felmentetését kéri.) 

E l n ö k : A szabályok azt mondják, hagy 
a kinevezett képviselő tartozik elvállalni a kikül
detést, azonban a t. háztól függ, vajon méltá
nyolja-e a Rőth László nevében előterjesztett 
okokat és felmenti-e a megbízatás alól ? (Felki
áltások : Felmentjük.) Ez esetben tehát az ál
landó igazoló bizottság lesz felszólítandó, nevezzen 
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ki másik vizsgálót. A jelentés egyébként tudo
másul vétetik. 

Van még szerencsém jelentem, hogy a kér
vényezési bizottság által előterjesztés végett be
jelentett kérvények lastroma a szabályok értel
mében kinyomatott és a képviselő urak közt 
már szétosztatott. 

B e z e r é d j L á s z l ó : T. ház! Az első 
számú bíróság bevégezvén teendőjét és megha
ladva mindazon tárgyakat, melyek bírálata alá 
voltak terjesztve, van szerencsém az erre vouat-
koző 8 rendbeli jegyzőkönyvet az összes iro
mányokkal egyetemben a t. háznak benyújtani. 
Más teendő nem levén, méltóztassék elhatározni, 
hogy az ide bemellékelt biztosítékok az illetők
nek a mennyiben itélet által nincsenek költsé
gekben marasztalva, a pénztár által kiszolgáltas
sanak. 

E l n ö k : A szabályok rendelkeznek erről ; 
de a gyakorlat némi változtatást t e t t : ha t. i. 
maga a meghatalmazó eljő s elhozza a biztosí
tékról a kiállított nyugtát a pénzt nyugta mel
lett visszaveheti, ha pedig ez nem történik, a 
visszamaradt összegek a szabályok értelmében a 
törvényhatóságok utján fognak kézbesittetni. 

B e z e r é d j L á s z l ó : Miután a vonatkozó 
nyugták az irományok mellett feküsznek, voltam 
bátor javaslatot tenni. 

J u s t h J ó z s e f : T. ház! A Vl-dik bí
ráld bizottság a hozzá utasított kérvényeket el
intézte. Van szerencsém a házszabályok 48-ik 
szakaszának határozatához képest az összes el
járásáról szóló jegyzőkönyveket a ház asztalára 
letenni, 

E l n ö k : Az irattárba fog helyeztetni. 
V á r a d y G á b o r : T. képviselőház! Mat-

kovich Gáspár, dr. Colazio Máté és dr. Gellerich 
Miklós, a fiumei Vukovieh-párt meghatalmazottjai, 
mint a kik ezen pártot a biráló bizottság előtt a 
tárgyalások alkalmával is képviselték, általam egy 
kérvényt nyújtanak be a t. ház elé. E kérvény
ben elősorolják: hogy a központi bizottság nem 
levén az 1848. XXVII. t. ez. értelmében alkotott 
közgyűlés kifolyása, törvényszerűnek nem tekint
hető; továbbá, hogy a központi bizottság a tör
vényben előirt esküt le nem tette; hogy az 1848. 
V-ik t. ez. 11. §-a által rendelt összeírás nem 
eszközöltetett; hogy az összeíró bizottság által ti
tokban önkényüleg teljesített összeirási lajstrom
ban a választóképesség nincs constatálva; hogy 
nyolezvanat meghaladó számban, kétszer-három
szor fordulnak elő ugyanazon nevek az öszseirási 
lajstromban; hogy halottak, kiskorúak, csőd alatt 
levők, de még idegen államok alattvalói is fel 
vannak véve a lajstromba; hogy Ciotta megbizó 
levele a hivatalos kellékekkel nem bír, mert a 
központi bizottság elnöke, jegyzője ugy, mint a 

központi bizottság tagjai, az esküt le nem tették ; 
hogy a hivatalos visszaéléseknek, corruptiőnak és 
erkölcsi nyomásnak minden kigondolható neme 
alkalmaztatott; sőt hogy még azon szavazók sem 
jegyeztettek fel miad, a kik Ciottára szavaztak. 
Ezen és hasonló számtalan tény ellenében, a biráló 
bizottság elnöke, Kemény Gábor báró és képviselő 
ur, tegnap szóval kijelentette a kérvényező meghatal
mazottak előtt, hogy Ciotta képviselő igazoltatott; 
holott, miután a biráló bizottságnak csak hat tagja 
ült együtt, a szavazatok megoszlottak: három sza
vazat az igazolás mellett és három ellene nyilat
kozván : absolut többsége a biráló bizottságban 
nem volt. Miután pedig a házszabályok 48. és 
több szakasza értelmében a biráló bizottságban 
jogérvényes határozat hozására az absolut többség 
múlhatatlanul szükséges, és tekintettel arra, t. 
ház, hogy a fiumei választás alkalmával ugy az 
előtt és azóta is követett eljárás és mind ennek 
leendő eredménye, szoros kapcsolatban áll magá
val a fiumei ügy kérdésével is : kérik a tisztelt 
házat, hogy a negyedik biráló bizottság elnöke 
által Ciotta igazolását kimondott határozatot, 
semmisnek kijelenteni, a most tisztelettel megne
vezett biráló bizottságot szabályszerű határozat 
hozatalára utasítani, és egyszersmind a házsza
bályok 45. §. értelmében, a betegség miatt hi
ányzó hetedik tag pótlása iránt kegyesen intéz
kedni méltóztassék. (Helyeslés a bal oldalon.) 

K e m é n y G á b o r b . : Csak egy szót va
gyok bátor megjegyezni. Nem tudom, hogy tudja 
Várady Gábor képviselő ur a mi erre vonatkozó 
határozatunkat, mely még nincs is hitelesítve? 

V á r a d y G á b o r : Én kérvényt nyújtot
tam át, és kötelesnek érzem magam, azok nevé
ben nyilatkozni, kik azt beadták. 

E l n ö k : Méltóztatnak talán a kérvényi bi
zottsághoz utasítani ? Egyébiránt e tárgyban még 
nincs jelentés a ház előtt. 

N i c o l i c s S á n d o r : Ha a kérvényi bizott
ságnak adatik e folyamodvány, meglehet akkor 
kerül majd napirendre, mikor az itélet már rmeg-
állapittatott. Én azért czélszerübbnek vélném, ha 
a biráló bizottságnak adatnék. (Felkiáltások jobb 
felől: A kérvényi bizottsághoz!) 

E l n ö k : Méltóztassék határozni, t. ház; 
azonban jelenleg ezen kérvénynek substratuma 
nincs, mert az illető bizottság még nem adta be 
jelentését. 

I v á n k a I m r e : Az illető bíráló bizott
ságnak adassék ki. 

P a c z o l a y J á n o s : A házszabályok ki
mondják, hogy mindenik fél írásban megteheti 
első nyilatkozatát, és azontúl jogában van szóval 
is előadni védelmét, sőt ha szükségesnek látja, 
okmányokkal is támogatni azon érveket, melye
ket panaszában felhozott. Ha csak tehát uj eljá-
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rást a házszabályok ellenében megállapítani nem 
akarunk, mire azonban három év lefolyása előtt 
jogunk nincs, ezen kérvényt, megtartva a házsza
bályok rendeleteit, a bíráló bizottsághoz utasítani 
nem lehet, hanem lehet ugy, mint a Zsedényi 
Ede által beadott pestmegyei kérvénynyel történt, 
a ke'rve'nyi bizottsághoz. Erre ne'zve már praece-
dens eset is van; és nem látom át, miért térnénk 
most el a praecedens esetben követett eljárástól. 

S i m o n y i L a j o s b . : T . ház! Távol van 
tőlünk, hogy a házszabályoktői eltérőleg akar
junk eljárni. Nézetem szerint, ha a biráló bizott
ság beadta volna már jelentését, akkor természe
tes, hogy ezen kérvényt csak a kérvényi bizott
sághoz lehetne utasítani. Most azonban, miután 
még a biráló bizottság nem adta be jelentését, 
ez mindenesetre a biráló bizottságnak adandő á t : 
mert a kérvényihez azért nem utasíttathatik, 
mivel még a birálő bizottság ítélete a ház előtt 
tudva nincs, 

G h y c z y K á l m á n : Előre bocsátom, t. 
ház, hogy semmi sincs távolabb tőlem, mint 
azon vélemény pártolása, hogy a biráló bizott
ság ítéletéhez — akár milyen lesz az — itten 
szólam lehessen, s azért, ha már a biráló bizott
ság határozata a ház előtt feküdnék, egyátalában 
nem is lehetnék más vélekedésben, mint abban, 
hogy ezen kérvény azért, mert kérvény, és ugy 
mint a kérvények iránt határozni szoktunk, a 
kérvényi bizottsághoz utasittassék. De a bíráló 

ebizottság t. elnöke maga bejelentette, hogy még 
határozat hozva, legalább hitelesítve a bíráld bi
zottság által nincs. Ez levén a tényállás, miután 
ezen kérvényben foglaltatnak olyanok, melyeket 
talán a biráló bizottság teljes igazsággal figye
lembe vehet, én nem látom át, hogy ellenkez
nék az eddigi eljáráesal, hogy ellenkeznék a mél
tányossággal, vagy legkevésbbé is derogálna a 
birálő bizottság tekintélyének, ha, a nélkül, hogy 
legkisebb határozatot igénylő vagy nem igénylő 
véleményt adnánk e kérvényre nézve, azt tudo
más vétel végett a biráló bizottságnak adnók ki 

, Azért kérem a t. házat, méltóztassék a kérvényt 
a bírálóbizottsághoz tenni át. (Helyeslés bal felől.) 

R u d n a y I s t v á n : T. ház! Ha Várady 
képviselőtársam nem szólott volna, akkor én szin
tén azon nézetben volnék; ha nem tudnám mit 
tárgyal a kérvény; ha nem tudnám azt, hogy 
neheztelést foglal magában a biráló bizottság ál
tal hozott határozat ellenében: akkor szívesen 
hajolnék azon oldalra, mely azt kívánja, hogy 
az a biráló bizottsághoz tétessék át. De miután 
a kérvény világosan azt mondja, és maga a be
nyújtó t. képviselő ur is azt mondta, hogy az 
neheztelést foglal magában a birósági határozat 
ellen, azért én nem látok más czélt az által elér
hetni, ha a biráló bizottsághoz utasítanám, mint 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1844. r. 

azon czélt, hogy a bíráló bizottság a felett nyi
latkozzék, s a ház a felett határozzon. Miután 
a t. ház a házszabályokat ugy értelmezi s a 
házszabályok e tekintetben igen világosak: hogy 
a ház a biráló bizottság ítéleteit felül nem vizs
gálhatja, én ennek czélját nem láthatom be, és 
csakis a kérvényi bizottsághoz kívánom utasít
tatni. ((Helyeslés jobb felől.) 

C s a n á d y S á n d o r : T. ház! Én ugy 
vagyok meggyőződve, miszerint csakis a biráló 
bizottság érdekében tesz akkor a képviselőház, 
ha a beadott kérvényt nem a kérvényi, hanem 
az ítélő bírósági fórumhoz teszi át, annyival in
kább, mert maga a birósági elnök ur kinyilat
koztatta, miszerint még a hozott Ítélet közzé 
téve nincs. Tehát én egyátalában nem látom a 
mi eljárásunkat azon esetben, ha a kérvény nem 
a kérvényi bizottsághoz utasíttatnék, a házszabá
lyokkal ellentétesnek. Ezt szükségesnek látom a 
jelen körülmények közt annyival inkább, mert 
körülbelül köztudomású dolog az, miszerint a 
bíráskodásban csak hat tag vett részt; azon 
esetben pedig, mikor hat tag véleménye két rész
re oszlik, átalános többség nem lehet. 

B u d a y S á n d o r : A beadott kérvény pa
naszt emel a bizottság eljárása ellen, mely a ház 
előtt meg tudva nincs, következőleg a kérvény
nek, véleményem szerint, jelenleg tárgya nincs. 
A biráló bizottság elnökének jelentése szerint a 
határozat meg van ugyan hozva, de hitelesítve 
nincs. Ennek következménye az, hogy gyakor
lati értelme nem lenne annak, ha a biráló bizott
sághoz utasíttatnék ama kérvény. Mert gon
dolom, hogy a határozatot megváltoztatni nem; 
fogjuk, de — véleményem szerint — nem is utasít
ható ezen tárgy a kérvényi bizottsághoz, hanem 
visszatartandó az elnökségnél mind addig, míg a 
bizottság jelentését be nem adja. Akkor kell az 
iránt intézkedni, hova lesz utasítandó a tárgy. 

N y á r y P á l : T. ház ! Ez uj eset, ez nem 
igen fordult még elő a házban, s én azt gondo
lom, hogy eligazodhassunk e kérdés iránt, szük
séges a helyzetet constatálni. Ugy-e bár a ház a 
benyújtott kérvények érvényességének megítélé
sébe nem bocsátkozik? Ezt gondolom, nem ta
gadhatja senki. Ugy-e bár, a biráló bizottság még 
nem adta be jelentését a háznak 1 Azt gondolom, 
ez is ugy van. Ha ez a kettő igy áll, egyebet 
nem tehet a t. ház, mint hogy annak a biráló 
bizottságnak adja ki, mely azután megfogja Ítélni, 
hogy tárgyalhatja-e vagy nem. A ház kérvénye
ket nem tárgyal, ez a biráló bizottságra bizatik. 
Minekelőtte a bíróság hivatalosan jelentést tett, 
hogy bevégezte a tárgyat, nincs ok, miért ne 
utasittassék azon kérvény egyenesen a bírósághoz. 
Én ennélfogva azt kívánom, hogy ezen bemu
tatott kérvény minden megjegyzés nélkül az il-
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lető bíróságnak adassék ki, (Helyeslés hal felől) 
annak hatalmában és jogában van azt tenni 
azon kérvónynyel, a mit a szabályokkal mege-
gyeztethetőnek vél. 

J u s t h J ó z s e f : T. ház! Én is bevallom, 
hogy ez uj eset, mert valóban senki sem hitte 
közölünk mikor a ház szabályai alkottattak, 
hogy a ház a bíróság eljárásába talán be akar 
avatkozhatni. Igen is, én is azt mondom, a mit 
Nyáry Pál t . követ társam mondott: hogy csak
ugyan constatálni kell a dolgot. Tehát consta-
táíjuk egy kevéssé a dolgot, Mit mondanak a 
házszabályok ? A kérvényt benyújtó köteles ott 
mindjárt kinevezni védőt, kijelenteni annak laká
sát : ez áll. A bíróság tudatja vele, hogy az ál
tala beadott kérvényt védheti. A védőnek sza
bad megjelenni, vagy meg nem jelenni .• az által 
a bíróság nem gátoltatik eljárásában, mert a 
bíróság, ha egy fél sem jelenik is meg, minden
esetre kimondja az Ítéletet. Ha tehát a kérvényt 
védő több s tán fontosabb körülményt fedezett 
fel, kötelessége volt — nem egy képviselő által, 
ki semmi körülmény közt soha semmiféle választást 
nem védhet — beadni ezen okmányt, hanem a kér
vényt védőnek kellett volna azt a biráló bizott
ság elé terjesztenie. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Ha ez nem történt meg, a háznak nincs 
joga a fél mulasztását pótolni; a ház nem t e h e t i 
egyebet, mint azt, hogy a kérvényt a kérvényi bizott
sághoz utasítja, és ha a kérvényi bizottsághoz 
utasítja, és ha a kérvényi bizottság jelentése post 
festa jön, arról mi nem tehetünk. (Helyeslés c 
jobb oldalon.) 

S z i l á g y i V i r g i l : Uraim! Én azt gon
dolom, hogy a mit az előttem szólott képviselő 
ur mondott, a fölött vitatkozni talán helyén 
lenne akkor, ha még a biráló bizottságok meg
alakulva nem volnának. Most a dolog ezen stá
diumán túl vagyunk: a fölött tehát vitázni nem 
lehet. A kérdés csak az: vajon azon kérvény. 
mely most előttünk fekszik, s a mely egy a bi
ráló bizottságnál még függőben levő kérdésre vo
natkozik, a biráló bizottsághoz, vagy pedig a 
kérvényi bizottsághoz legyen-e utasítandó? Miért 
utasíttatnak a kérvények a kérvényi bizottság
hoz? Azért, hogy a kérvényi bizottság jelentést 
tegyen a ház előtt azok iránt és a báz határoz
zon felettök. Ha ezen kérvény a kérvényi bizott
sághoz utasíttatik, ez annyit tesz, mint ezen 
kérvény tárgyát elvonni mind a ház határozata 
alól, mind pedig elvonni a bíráló bizottság fi
gyelme alól. Ez, nézetem szerint, lehetetlen. 

Egyik előttem szólóit képviselő azzal akarta 
indokolni ezen kérvénynek a kérvényi bizottság
hoz utasítását, mert — úgymond — az nehez-
telést foglal magában, a biráló bizottság eljárá
sára, nézve. Megvallom, én ebből inkább arra 

meritek érvet, hogy a biráló bizottsághoz utasít
tassák, és megvallom őszintén azt is, hogy ez 
magoknak a biráló bizottság tagjainak áll leg
inkább érdekűkben. Különösen érdekében áll ma
gának az elnöknek — kire hivatkozás történt 
a kérvényben — hogy azon kérvény a biráló bi
zottság elé menjen és hogy ezen előterjesztésre 
figyelmét kiterjeszthesse. (Helyeslés bal felől.) A 
ház — s ugy gondolom, e tekintetben egyet ér
tünk — nem bocsátkozik a kérvény tárgyának 
megítélésébe, de azt igen is kívánhatja, és te
heti, hogy a mennyiben épen észrevétel forog 
fönn, sőt ez észrevétel panaszképen említtetik 
fel a biráló bizottság eljárása ellen, annyiban 
mód nyújtassák a biráló bizottságnak, hogy ezen 
kérvényt figyelembe vehesse, és a mennyiben 
valamely szabálytalanság fordult volna elő az 
eljárásban, ezt utólagosan helyre igazithassa. En
nek lehetségét én a biráló bizottságtól elvonni 
nem akarom; és épen ezen szempontból magá
nak a biráló bizottságnak is érdekében kívánom 
ezen kérvényt hozzá utasíttatni. (Helyeslés bal 
felől) M 

Ü r m é n y i M i k s a : T. ház! Komárom 
városa érdemes képviselője azt mondotta, hogy 
jelenleg ezen ítélet még hitelesítve nincs, tehát 
Mietne még oda utasítani ezen kérvényt, s így azt 
következteti, hogy tudomásunk nincs hivatalosan 
arról, mit a biráló bizottságnak tisztelt elnöke 
itt mondott. Én is azt tartom; de ezen mondat, 
hogy „még hitelesítve nincs," annyit jelent, hogy 
az ítélet már meg van hozva. (Helyeslés jobb 
felől.) Szerintem pedig a hitelesitésnek feladata 
alig lehet az ítélet megváltoztatása. (Helyeslés 
jobb felől.) Történik ez tán némelykor gyakor
latilag, de mindenkor hibásan történik; és alig 
hiszem, hogy a háznak feladata lehet: a biráló 
bizottságot hibás eljárás elkövetésére felszólítani 

A mi az előttem szólott képviselő urnák 
azon aggályát illeti, hogy ezen kérvénynek nem 
adatik alkalom sem a ház által tárgyaltathatni, 
sem a bizottságnak informálásképen szolgálhatni, 
én merem ezt kétségbe vonni: mert ezen Ítélet
nek a ház általi megsemmisítését kívánván a 
kérvényezők, ha a ház ezen kére'snek lehetősé
gét egyátalában concedálja, ugy majd akkor ta-
nácskozhatik felette, hogy ha a kérvényi bizott
ság kötelessége szerint a háznak arról jelentést 
fog tenni. 

A mi pedig azt illeti, hogy a képviselő ur 
kívánta volna, hogy a biráló bizottságnak még 
idejében adassék át ezen kérvény, arra nézve az 
én véleményem az, hogy a kérvényező uraknak 
tudomásuknak kellett volna lenni legalább a ház
szabályokról, és ezen tudomás folytán a maga 
idején s a maga utján ezen kérvényt beadhatták 
volna, s hogy alig 'Tehet a háznak feladata bár 
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melyik kérvényező érdekében beérkező vádirat 
iránt páiiolólag fellépni. Az én véleményem te
hát e kérvényre nézve az, hogy a kérvényi bi
zottsághoz utasittassék. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

K i s J á n o s : T . képviselőház! A biráló 
bizottság elnökének jelentése szerint, ezen ügy 
folyamatban van s az a felett keletkezett itélet a 
ház elébe még nem került s igy az ügy a maga 
folyásában van. Ha tehát a biráló bizottság előtt 
egy ügy folyamatban van, a házszabályok 80-ik 
§-a szerint minden kérvényezőnek jogában áll 
kérvényeikkel, de mindenesetre legalább a kér
vénynek korlátai között, ujabb adatokat szolgál
tatni a bizottságnak a végett, hogy igazságos 
Ítéletet hozzon. Épen az előttem szólott tisztelt 
képviselő előadására hivatkozom s épen annak 
alapján kötelessége a háznak mindenkor meg
óvni a biráló bizottságot attól, hogy az az igaz
sággal ellenkező Ítéletet hozzon. S épen azért, 
mert most a ház elé beterjesztett kérvény szol
gáltathatja az adatokat: meglehet, ez lenne alapja 
egy igazságos itélet hozhatásának, és épen a ház
szabályok 80-ik §-a értelmében kötelessége a 
háznak, nem a kérvényi bizottsághoz, hanem a 
biráló bizottsághoz utasitni e kérvényt. 

G a j z á g ó S a l a m o n : T. képviselőház ! 
Én részemről azt hiszem, hogy ha egy kérvény 
a képviselőházhoz beadatván, a mely kérvény — 
a mint t. képviselő társam Várady Gábor rövid 
tartalmát előadta — nem egyéb mint replika, 
ha egy ily ke'rvény beadatván, a biráló bizott
sághoz utasíttathatnék, ez által a szabályoknak 
egy nevezetes pontjaki fogna játszatni. Ugyanis 
az 51-ik szakasz azt mondja : „A biráló bizott
ság a hozzá, utasított megbízó leveleket és kér
vényeket sat. az illető választók részéről egy-
egy írott nyilatkozatot elfogad." Most már, t. 
ház! ha divatba jönne és praecedenssé tétetnék 
az, hogy eltérve attól, hogy az illető felek egy-
egy nyilatkozatot adjanak be a házhoz, kérvényt 
adathatnak be, s a ház e kérvényt ismét a biráló 
bizottsághoz utasíthatná: abból az következnék, 
hogy nem csak egy-egy irott nyilatkozatot, ha
nem akár mennyit, a mennyit t. i. a házhoz be
adhatnak, azok mind a biráló bizottsághoz utasít
hatók lennének: ez kijátszana azon szabályt, mely
re alapitva van az eljárás rövidsége, hogy minden 
fél részéről csak egy irott nyilatkozat adatba tik 
be, ha még a ház másokat is oda utasíthatna. 
Azért, nézetem szerint, minden tekintet mellőzésé
vel, egyedül a szabályok fentartása szempontjából, 
nehogy a jelenlegi eljárás által veszedelmes pi-e-
cedens alkottassák, én részemről egyátalában 
nem pártolhatom, hogy ezen kérvény a biráló bi
zottsághoz utasittassék, hanem mint a pestme
gyei kérvény, utasittassék a kérvényi bizott
sághoz. 

A t. képviselő ur által felhozott 80-ik §. 
korántsem azt mutatja. Az azt mondja, hogy a 
kérvény feljelentett hiányait pótolhatja a fél. Ez 
itt nem történt. Igen is szabadságában állott 
az illető kérvényezőknek e tekiutetben a hiányo
kat pótolta, és hogy ha ilyeneket feljelentenek, 
azt hiszem, a biráló bizottság ezeket vissza nem 
utasítja. 

Ismétlem tehát, nehogy veszedelmes prae-
cedens hozassék, kivánom, hogy ezen kérvény a 
kérvényi bizottsághoz utasittassék. (Elénk he
lyeslés jobb/elől.) 

S z o n t a g h P á l (csanádi) : T. képviselő
ház ! Ha szabad nekem is tudomást vennem oly 
tényekről, melyek nem e ház előtt történtek, és 
szabad is, miután több képviselőtársam ezt tette, 
épen ily tényből, és épen azon okoskodásból, me
lyet a háznak t. alelnöke a ház szabályaira ala
pitva előadott, azt következtetem: hogy ezen be
adott okmány nem a kérvényezési bizottsághoz, 
hanem egyenesen a biráló bizottsághoz utasítandó. 
Ugyanis azon tény, a melyről tudomást vettem 
és melyet a ház tudomására hozok, az, hogy a kér
vényezők olasz nyelven irott vádirata a bizottság 
által el nem fogadtatott. Ha már most azt a t, 
ház a kérvényi bizottsághoz fogja utasítani, mit 
fog egyebet tehetni a kérvényezési bizottság, mint 
azt, hogy azt mondja: ezzel nekem semmi dol
gom ; hanem ez az igazoló bizottság ressort-jához 
tartozik, és igy a beadvány körutat tesz a he
lyett, hogy egyenes utat tenne. A dolog mostani 
állásánál fogva azt lehetne következtetni, hogy 
ezen körút megtételére szükség van. Nem látom 
át, miért válaszszuk a görbe utat az egyenes ut 
helyett, és én ugy vélem, hogy nem a kérvényi 
bizottsághoz, hanem a biráló bizottsághoz kell a 
beadványnak utasíttatni. 

K e m é n y G á b o r b . : T. ház! {Zaj. 
Nem szabad másodszor szólani! Elnök csenget.) 

J a n k o v i c s A n t a l : T. ház! Az előttem 
szólóval egyetértek abban, hogy bizonyosan erre 
a kérvényre nézve a kérvényező választmány 
mást nem fog mondhatni, mint, hogy azt mondja, 
hogy ez ő eléje nem tartozik, és hogy ő erre ha
tározatot nem hozhat; de ebből nem következik 
az, hogy a kérvényt a biráló bizottsághoz kell 
utasí tani: mert ezen kérvény egyátalában elké
sett, ott kellett volna e kérvényt az illetőknek, 
mint i t t elő van adva, szorgalmazni és beadni. 
Miután a biráló bizottság ítéletet hozott, és azon 
itélet csak hitelesítésre vár, tehát nincs más 
hátra, mint az, hogy az itélet ugy van-e formu
lázva, amint hozatott, nem pedig az, hogy az 
itélet megmásittassék Ha tehát e kérvény innen 
a biráló bizottsághoz adatnék, nem lenne más 
következménye, mint az, hogy a biráló bizottság 
kimondaná, hogy miután e tárgyban ítéletet ho-

32* 
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zott, e kérvény fölöslegessé és tekintetbe nem 
vehetővé vált. Es igy én semmiesetre sem kívá
nom azt a bizottsághoz utasíttatni, miután a ház
nak az volt eddig gyakorlata, hogy t. i. az ily 
kérvények a kérvényezési bizottsághoz tétettek 
á t ; s ha nincs is reményem, hogy a kérvény 
valami eredményt tudna előmutatni, azt az élőb
bem ház szokásaihoz képest a kérvényezési bi
zottsághoz kívánom utasíttatni. (Helyeslés jobb 
felől) 

C s i k y S á n d o r : T. ház! (Szavazzunk! 
Szavazzunk!) A most fölmerült vitából, és ezen 
kérvény-ügyekben eljárt bíróságoknak és az iga
zoló bíróságoknak előterjesztéseiből tiszta világos : 
miként azon szabályok, melyek e tárgyban most 
irányadóul szolgálnak, igen hiányosak. Sok te
kintetben oly pontok olvashatók benne, melyek 
egyike a másikával ellenkezik. Olyan az itt 
felhozott 54-ik és 80-dik pont. Gajzágó képviselő 
ur ugyan azt mondja, hogy az 54. pont értelme 
szerint egy kérvénynél többet a bíróság elé a 
megtámadott félnek adnia nem lehet, nem szabad. 
Ez csakugyan igy van a szabályokban ; de vi
szont itt van a 80-dik pontjában az, hogy pót
lólag szabadságukban áll a feleknek még uj ada
tokat is hozni fel, csak különbség ne legyen az 
első és második kérvényben foglalt kivánatok 
közt; hanem ezen uj adatok is azon kivánatokra 
legyenek fektetve, melyek az először beadott 
kérvényben foglaltatnak. Már most azt, vajon az 
itt most tárgyalás alá vett kérvény az eredeti 
ke'rvényben foglalt kitételekkel ellentétben vagy 
összhangzásban van-e? azt nem bírálhatja meg más, 
mint azon bíróság, melynek kezeiben vannak az 
illető iratok, és mely azokat egybehasonlitani képes 
lesz. Én tehát e tekintetből is, de különösen azért 
is, t. ház, mivel ha ezen kérvény, a kérvényi 
bizottságnak adatnék ki, azon esetben, a mint 
előttem is mondva volt, a kérvényi bizottságnak 
hivatása és kötelessége lenne véleményét e tekin
tetben a ház elé terjeszteni; ezen esetben pedig, 
miután a szabályok által még nincs megfosztva 
a ház attól, mitől a választásokra vonatkozólag 
megfosztotta magát, hogy a kérvényi bizottság 
által adott véleményre vonatkozólag határozatot 
hozzon: a kérvénynek, a kérvényi bizottsághoz 
történendő kiadása, méhében hordja azon követ
kezésnek beállását, hogy a kérvényi bizottság 
véleménye folytán a ház határozni fog. S mi fö
lött fog határozni % Határozni fog azon tárgy 
felett, melyben a bíróság már akkor, bizonyára 
ítéletet mondott: és hogy ha a felett fog hatá
rozni, akkor csakugyan felülvizsgáló bíróvá teszi 
magát a ház; ha pedig azt nem teszi, akkor azon 
anomáliába jön, hogy a kérvényi bizottság véle
ményt ad, és a ház ez iránt semmit nem mond
hat, és akkor a kérvényi bizottság véleményére 

vonatkozó felülvizsgálás és határozás jogától is 
meg fosztja magát. Én tehát a dolgok ily hely
zetében addig is, mig ezen sok tekintetben hiá
nyos szabályok kiigazittatni és akként rectificál-
tatni nem fognak : úgy hiszem, a ház a jelen 
felmerült esetben nem tehet egyebet, mint, hogy ,a 
kérvényt a bíróságnak kiadja, hogy az e tekin
tetben ítéletet hozzon. (Szavazzunk! Zaj. Elnök 
csönget.) 

D o m a h i d y F e r e n c z : T. ház! Leg-
elsőbben is "örményi Miksa képviselőtársamnak 
válaszolok. 0 azt mondja, hogy bárha még hi
telesítve nincs is az ítélet, de már meghozva 
van, igy azt a biráló bizottságnak megváltoztatnia 
nem lehet. Nézetem szerint, miután hitelesítetlen 
ítélet kihirdetve sem lehet, kihirdetés előtt pedig 
a bíróság, ha meggyőződik arról, hogy téves 
alapra van fektetve, mindig megváltoztathatja. 
De miután nekem is magán tudomásom van 
arról, hogy ezen biráló bizottságban a szavazás 
alkalmával három egyén állott, három egyén 
ellen, az elnöknek pedig döntő szavazata nem 
lehetvén, igen természetes, hogy az ítélet nem 
is jogos. Én tehát azt kívánom, hogy miután 
ezen ítélet még jogérvényre emelkedve, sem ki
hirdetve nincs, utasíttassák a kérvény a kérvényi 
bizottsághoz; hanem hagyassák meg egyúttal a 
kérvényi bizottságnak az, hogy tárgyalja azt mi
nél előbb, rögtön; a biráló bizottság pedig füg-
geszsze fel addig az ítélet kihirdetését, mig a 
kérvényi bizottságtól a kérvény áttétetik; ezen 
alapon mondja ki aztán az itéletetet. (Szavaz
zunk ! jobb felől.) 

Horvát Bo ldizsár igazságügymi
n i s z t e r : T. képviselőház! Szerintem a beadott 
kérvényt semmi esetre sem lehet a biráló bizott
sághoz utasítani, akár hozott az ítéletet, akár 
nem. Ha nem hozott ítéletet: akkor minden 

j-adat, mely a fenforgó ügyre vonatkozik, a ház-
í szabályok 86. §-a értelmében a biráló bizottság 
| előtt adandó be; ha pedig már hozott Ítéletet: 

akkor nincs értelme ily kérvényt, mely azon 
határozat megsemmisítését kéri, áttenni ugyan
azon bírósághoz, mely az ítéletet hozta. Mert azon 
bíróság nem lehet semmisítő széke önmagának. 

Megmondom egyszersmind, miért vezetne ez 
veszélyes praeeedensre. Tagadhatatlan, hogy a 
bizottságnak, mely a bíróság egy nemét képezi, 
joga van, zárhatáridőt kitűzni a felek számára, 
mely alatt tartoznak azok előállani replikáikkal; 
ezt kijátszhatnak, ha pl. a zárhatáridő után kér
vénynyel járulnak a bírósághoz, és ha ily kér
vények a bizottsághoz utasíttatnának, akkor a 
birálór bizottság működését megakasztanák. 

Épen azért, mert praecedens még nem for
gott fen, épen azért, hogy meg ne akadályoztas
sák és meg ne zavartassák a biráló bizottság 
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működése: kérem a t . házat, méltóztassék ezen 
kérvényt a kérvényi bizottsághoz utasítani. 

Egyátalában nem volna értelme ily kér
vénynek, mely megsemmisíttetni kéri a bíróság 
határozatát; de miután azt egyszerűen vissza
adni nem lehet, más mód nincs, mint a kérvényi 
bizottsághoz utasítani. (Helyeslés jobb felől.) 

A l m á s y S á n d o r : Én azon szempontból 
indulok k i , hogy a kérvényezési bizottsághoz 
utasitni nem lehet, mivel a kérvényezők kérvé
nyükben azt kérik, hogy az igazoló bizottsághoz 
tétessenek át ezen iratok. Most kérdem: ha 
mi azt nem fogjuk teljesíteni, hanem teszszük 
azt a kérvényi bizottsághoz, akkor megfeleltünk-e 
keresőknek és tettünk-e valamit % Nézetem szerint 
nem; hanem azt kell fontolóra vennünk, miután 
ezen kérelmet meg akarják tagadni: van-e a 
házszabályban oly %., mely tiltaná azt, hogy ne 
utasíttassák oda ? és ha nincs, szerintem oda kell 
utasítani. Mert mindazon ítéleteket, mint Horvát 
miniszter ur mondotta , t, i. hogy maga bírája 
nem lehet, és azon fórum elé akarja hozni, mely 
a végzést hozta, majd ki fogják azok mondani. 
De miután a szabályok ezt nem tiltják, azt hi
szem, csak azt tehetjük a kérvénynyel, hogy 
vagy visszautasítjuk, vagy átadjuk oda, a hová 
azokat küldetni kérik. Ennélfogva én a bíráló bi
zottsághoz vélem e kérvényt áttétetni. (Sza
vazzunk !) 

D e á k y L a j o s : T. ház! (Nagy zaj. Fel
kiáltások: Eláll!) 

E l n ö k : A szabályok nem ismernek clo-
ture-t; tehát míg valaki szólni kivan, én a szót 
senkitől sem vehetem el; azonban a képviselő 
urak belátására bizom, hogy ily kis tárgy nincs-e 
már elegendőkép felvilágosítva, hogy szavazás 
alá bocsáttassák% (Helyes! Szavazzunk!) 

B o g d á n V i n c z e : Ha a félirottak a 
szótól elállanak, én is igen szívesen elállók. 

E l n ö k : A félirottak kijelentik, hogy nem 
állanak el, 

B o g d á n V i n c z e : A házszabályok 8Ö-ik 
pontja, t. ház, erre nézve oly világos, hogy 
előttem megfoghatatlannak tetszik, hogy még e 
pillanatban is lehessen véleménykülönbség. Á 
80-dik §. azt mondja: „h megtámadott válasz
tásnak a beadott kérvényben feljelentett hiányait 
a kérvény védői a tárgyalás folyama alatt bí
róság előtt pótló adatokkal támogathatják." Eb
ből az következik, hogy azon hiányok, melyekre 
nézve pótlások adatnak be, már a beadott kér
vényekben foglaltassanak; következik másodszor, 
hogy ezen pótló adatokat is csak a tárgyalás 
folyama alatt lehet beadni; következik 3-szor, 
hogy azokat a kérvény védői a bíráló bizottság
hoz adhatják be. Mi nem vagyunk hivatva arra, 
ü °gy itt a kérvényt érdemileg tárgyaljuk; de 

hallottuk az azt beterjesztő Várady Gábor kép
viselő úrtól , hogy a kérvény ezen feltételefenek 
egyátalában meg nem felel. A t. képviselő ur 
t . i. maga mondotta, hogy ezen kérvény nem a 
választás ellen, hanem a bíráló bizottság eljárása 
ellen van intézve, és pedig oly eljárás ellen, 
mely már ítéletet foglal magában, t. i. azon 
tény ellen, a mely által Ítélet hozatott. Már en
nélfogva is ezen, mintegy már bevégzett tény 
ellen beadott kérvényt a biráló bizottsághoz 
utasítani nem lehet. (Szavazzunk!) 

D e á k y L a j o s : T. ház! Én mindeneset
re elállottam volna a szdtől; de a mennyibwi az 
uj szabályt a gyakorlat fogja tisztázni, a meny
nyiben épen annak magyarázata forog fen, en
gedelmet kérek, ha a t. ház türelmét igénybe 
véve, kijelentem, hogy az igazságügyminiszter úr
ral nem vagyok egy véleményen, (Szavazzunk! 
Eláll! Zaj.) A házszabályok 79-ik §-a azt ren
deli, hogy választás érvénytelenítése miatt be
adott kérvénj eket még csak tárgyalás alá sem 
lehet venni, ha az e pontban kimondott szabály 
szerint nem a házhoz vannak czimezve. Én azt 
tartom, hogy az „accessorium seguitur suuro. 
principale" elvénél fogva , ha a főkérvény ok
vetlenül kell, hogy a házhoz czimeztessék, vajon 
lehet-e máshová beadni a szabályok értelmében 
az erre vonatkozó pótke'rvényt ? Miután a kérvé
nyezők magok kérik a képviselőháztól, hogy a 
biráló bizottsághoz tétessék át , és igazságot 
akarnak szolgáltatni, nem akarva formaságokba 
elnyomni ezen ügyet, azért a biráló bizottsághoz 
kérem azt áttétetni. (Szavazzunk! Zaj.) 

É d e r I s t v á n : A fenállő szabályok sze
rint e kérvény mindenesetre illetéktelen helyre 
adatott be. A kérdés már most az : hogy a t. 
ház hova utasítja ? Ha elfogadja, akkor minden
esetre a biráló bizottsághoz azt kell utasítani és nem 
máshová; ha pedig nem fogadja el, akkor egysze-

| rüen vissza kell utasitania; de semmi esetre a kér
vényi bizottsághoz. {Szavazzunk!) 

E l n ö k : T. ház ! Ke't vélemény van. Egyik 
a beadott kérvényt a kérvényi bizottsághoz, a 
másik pedig a biráló bizottsághoz kivánja uta-

! sitani. U g y látszik, a capacitatio nem sikerül, 
I tehát nincs más hátra, mint szavazni. Kérem 

azon ke'pviselő urakat, kik a fenébb érintett ke'r-
vényt a kérvényi bizottsághoz kívánják utasi-
tani. méltóztassanak ebbeli szándékukat felállás
sal nyilvánitani. (Megtörténik.) A többség a kér
vényi bizottsághoz utasitja. 

T ó t h K á l m á n : Egy rövid kérvényt 
van szerencsém a t. háznak bemutatni, a mely
ben Baja városa, Pest várossal egyezőíeg, az 
adó-ügyek szabályozását törvényhozásilag rendez
tetni kéri. 
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E l n ö k : A kérvériyi bizottsághoz fog át
tétetni. 

Következik az állandó igazoló bizottság je
lentése. 

A n t a l f y K á r o l y e l ő a d ó (felolvassa 
a jelentést, mely szerint Drágfy Sándor megvá
lasztása vizsgálatával Paczolay János bízatott meg.) 

E l n ö k : Paczolay János képviselő, a váczi 
választás megvizsgálására levén kiküldve, le 
fogja az esküt tenni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az es
küt, melyet a terem közepére állott Paczolay 
Jám>s utána mond.) 

K u k J e n ő : T. képviselőház! Van sze
rencsém a magyar királyi kereskedelmi minisz
tériumhoz következő interpellatiót intézni : A m. 
k. kereskedelmi minisztériumba keblezett statis-
tikai osztály hivatalos közleményei I. folyamá
nak V. füzete a hazai közoktatásügy statistiká-

ját tárgyalván, középtanodáinkról csak 1865—6-
ból közöl, és innen is hiányos, töredékes adato
kat, sőt a 46-ik lapon a turócz-szt-mártoni gym-
nasium akkori állapotára nézve is kérdés jelekkel 
válaszol; minthogy továbbá nevezett mű a 
Magyarország területén létező gymnasiumok szá
máról sincs kellően tájékozva, s ezek közöl töb
beket meg sem is emiitett: tekintettel, hogy a 
közoktatási minisztérium a középtanodák reform
jára nézve mielőbb törvényjavaslatot fog a kép
viselőház elé terjeszteni, melynek kellő tanulmá
nyozására a tények statistikai ismerete szükséges, 
nehogy az emiitett reformjavaslat hátrányára, kellő 
és a jelen helyzetet ismertető statistikai instru
mentum hiányában a törvényhozás meglepessék : 
bátor vagyok a m. k. kereskedelmi miniszter 
úrhoz következő interpellatiót intézni. {Olvassa) : 

„1-ször: Van-e a minisztériumnak tudomása 
a statistikai osztály kibocsátott füzeteinek hiá
nyos voltáról ? s ha igen : mikép szándékszik e 
hiányokat, habár utólagosan, pótolni? 

„2-szor : Minthogy minden reformhoz a té
nyek statistikai ismerete szükséges: fog-e a m. 
k. kereskedelmi minisztérium statistikai osztálya 
azon időre,, midőn a közoktatási minis/zterium a 
középtanodai törvényjavaslatot e ház elé terjesz
tendő lesz, középtanodáink állapotáról a legújabb 
adatok nyomán kimerítő kimutatást közrebocsá
tani?* 

Ezen interpellatió indokolására bátor vagyok 
felhozni azt . . . . (Felkiáltások: Nem szabad!) 

E l n ö k : A házszabályok értelmében mél
tóztatott előrebocsátani a rövid indokolást; a tár
gyalás majd akkor fog megtörténni, ha a minisz
ter ur, kivel az interpellatió közöltetik, vála
szolt. (Helyeslés.) 

H u s z á r I m r e : Az utóbb lefolyt or szág-
gyülésen, mnlt évi augusztus 6-án, Somssic h Pál 

képviselő és társai által a bordézsma megszünte
tése, illetőleg megváltása tárgyában beadott in
dítvány alkalmával Tisza Kálmán t. képviselő
társam azon kérdést intézte az igazságügyminisz
ter úrhoz : vajon szándékozik-e az urbériséggel 
rokon természetű többi maradványokat illetőleg, 
különösen a contractualis ügyekben, a ház elé 
törvényjavaslatot terjeszteni ? mire az igazság-
ügvminiszter ur igennel válaszolt. Miután az al
földön, különösen Torontál megyében, melynek 
egyik választó kerületét képviselni szerencsém 
van, számos ily contractualis, vagy helyesebben 
mondva, telepitvényes község létezik, és ezek 
közt ismét sok oly község van, melyeknek szer
ződése a folyó év utolsó harmadának egyik vagy 
másik hónapjában lejárván, ha az országgyűlés 
nem intézkedik, e községek fenmaradása és sok 
ezerre menő lakosaiknak anyagi existentiája a 
legbizonytalanabb jövő esélyeinek lesz kitéve: 
ugy vagyok meggyőződve, hogy ezen ügy 
a törvényhozás biráló figyelmét méltán igényli. 
Ennélfogva van szerencsém az igen tisztelt igaz-
ságügyminiszter úrhoz a következő interpellatiót 
intézni. (Olvassa:) „Szándékozik-e az igazságügy
miniszter ur a telepitvényes községek ügyeinek 
rendezése iránt a ház elé még ezen ülésszakban 
törvényjavaslatot terjeszteni ?" 

E l n ö k : Kiadatik a miniszter urnák. 
Még egy interpellatió van. 
P e r c z e l B é l a : T. ház! A múlt ország

gyűlésen 1868-iki decz. 4-én hozott határozatá
val a közlekedési miniszter ur megbízatott, hogy 
a báttaszék-dombovár-zákányi vasútvonalnak fel
építése czéljából a szükséges tárgyalásokat meg
indítsa és annak folytán törvényjavaslatot és en
gedély okmánytervezetet nyújtson a ház elé: e 
határozat érdemében vagyok bátor interpellatiót 
intézni az igen tisztelt miniszter úrhoz : kérem, 
méltóztassék azt felolvastatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Per
czel Béla interpellatióját) : „A múlt évi ország
gyűlésnek deczember 4-én 2981. sz. a. a bátta
szék-dombovár-zákányi vasútvonal tárgyában ho
zott határozata folytán tiszteletteljesen azon kér
vényt intézem a tisztelt közlekedési miniszter 
úrhoz: vajon a,z érintett vasútvonalra nézve az 
engedélyezési tárgyalásokat meginditotta-e ? s ha 
igen, szándékozik-e a jelen ülésszak alatt e tárgy
ban törvényjavaslatot a ház elé terjeszteni?" 

E l n ö k : Az illető miniszter úrral fog kö
zöltetni. 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g i i g y m i -
n i s z t e r : T. ház! Azon reményben, hogy a 
válaszfelirati viták végokhoz közelednek, két tör
vényjavaslatot vagyok bátor letenni a t. ház 
asztalára: (Helyeslés) az egyik szól a bírói ha
talom gyakorlásáról, a másik pedig a bírói fe-
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íelőségről. Kérem' a t. házat, méltóztassék e tör
vényjavaslatok kinyomatása iránt intézkedni. Fen-
tartom magamnak e törvényjavaslatok indokolá
sát és a reájok vonatkozó felvilágosításokat 
akkor terjeszteni a t. ház elé, midőn azon tör
vényjavaslatok meritorialis discussio tárgyává 
fognak tétetni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Parancsolja a t. ház a felolvas
tatás!? (Ki kell nyomatni!) Tehát ki fog nyo
matni3) és a ház tagjai közt kiosztatni. 

Következik a napirenden levő tárgyalás 
folytatása, 

K a u t z G y u l a : T. ház! Nem fogok a 
rethorikának azon figurájával élni, melyet repe-
titiónak neveznek; Cicerónak sem fogom követ
ni azon tanácsát, hogy a szónok akkor, ha az 
illető tétel indokolásához további uj érveket fel
hozni nem bir, folyamodjék a szenvedélyekhez. 
Mondom, Cicero ezen tanácsát sem fogom kö
vetni, hanem csak egy oldalához a szőnyegen 
forgó kérdésnek akarok polemikus irányban hoz
zászólani, mely oldalra nézve a t. ellenoldal né
mely kitűnőbb férfiai részéről oly érveket és né
zeteket hallottam kifejeztetni, melyeket halhatat
lan Széchenyink a maga idejében kiméletesen fal-
laciáknak nevezett, s a mai időben némelyek sophis-
mának neveznek. Fogok pedig hozzájárulni kü
lönösen azon irányban, melyben itt a jobb olda
lon felállott szónokok közöl is kevesebben szó
lottak, t. i. a közgazdaság és a pénzügy szem
pontjából. 

Mielőtt azonban ezt tenném, legyen szabad 
mellesleg csak néhány igénytelen megjegyzést 
előre bocsátanom arra vonatkozólag : miért nem 
tartom én most, jelen helyzetünkben a közjogi 
alapkérdés fölötti vitát felujitandónak. Jelesül 
nem csak azért, mert félek, hogy az előttünk 
álló roppant sokaságú és égető szükségü reform
kérdések megoldásában föltartóztatva lennénk; 
nem csak azért, mert a vitát előzetesen is med
dőnek és eredménytelennek tekintem ; nemcsak 
azért, mert az igen t. ellenzék státus-jogi pro-
grammja előttem egy zárt könyv, melyben ol
vasni nem csak igen nehéz, de talán nemis le
het; nemcsak azért, mert a frigyet, mit csak 
tegnap kötöttünk már ma bolygatni nem akarom; 
nem csak azért, mert sem az igazsággal sem a 
czélszerűséggel, sem hazánk jól felfogott anyagi 
érdekeivel összeferőnek nem tartanám oly eljá
rást, mely azt, mit csak rövid idővel ezelőtt 
annyi fáradsággal, s annyi erőfeszítéssel alkot
tunk, alig lefolyt néhány hónap után lerombolni 
látszanék. Mondom, nem csak azért, hanem fő
leg azon októl, mivel nem szabad, nézetem sze
rint, tisztelt képviselőház ! tovább fejleszteni, szí-

1) Lásd az Iromány oh 16. és 17-dik számát. 

tani népünkben azt az ugy is benne annyira 
elterjedt inproductiv, maga magát emésztő' nega-
tio szellemét, a melyről Coethe Fausztjában oly 
találólag mondatik : „Es ist jener bőse Geist, 
der stets nur verneint, aber nichts zu schaffen 
weiss;" továbbá azért, mert félek, hogy az ál
ladalom közjogi alapjainak minduntalan kérdés
be helyezése és megujitása, utoljára szükségkép 
a nép jogérzületének, jogról és igazságról való 
fogalmainak megrenditésére is vezet, a melynél 
nagyobb szerencsétlenséget nem ismerek: mert le-
rontatik azon erkölcsi fundamentum, a mely nél
kül Magyarország, hitem ós meggyőződésem sze
rint, igazi jog és cultur-állammá soha sem fog válni, 
mely nélkül szabad alkotmányos országot ré
szemről nem képzelhetek. 

Ezen rövid eltérés után engedje meg a t. 
ház, hogy beszédemnek tulajdonképí érdemére 
vagyis polemikus részére térjek át. (Malijuk!) 

Legelőször is, igen t. képviselőtársam Si
monyi Ernő beszédére van néhány észrevételem. 

Simonyi Ernő t. képviselőtársunk beszédé
ben, a melynek tartalmasságát legkevésbbé sem 
akarom kétségbe vonni, egy egészen uj és saját
szerű politikai és status-gazdasági elméletet fej
tett ki, melyben igen sok humort, de igen kevés 
igazságot találtam; egy statusjogi elméletet, a 
melyre engedjen meg nekem a t. képviselő ur, 
azt a megjegyzést tennem, hogy nem birom 
csodálkozásomat eltitkolni, a felett, hogy oly 
hosszú éveken át külföldön tartózkodása alatt 
azon át meg át prakticus franczia és angol status -
élet közvetlen tanulmányozásából saját hazájá
nak javára oly kevés hasznavehető elveket tu
dott abstraháíni. (Helyeslés jobb oldalon.) 

Ez az átalános benyomás, a melyet igen 
t. képviselőtársamnak beszéde reám tett. Most 
engedjék meg, hogy egyes tételeire és állitásaira 
bővebben kiterjeszkedjem. 

Egyebek közt beszéde egyik helyén azt 
mondja, hogy nem tudni, hogy a kormány mit 
akar. Engedje meg a t. képviselő ur, hogy ezen 
kérdését megfordítsam s ő hozzá intézzem, hozzá, 
ki pártjának, ha nem csalatkozom, egyik látható 
feje. Vajon megmondta-e ő határozottan az 
utolsó gondolatot, a melyet arra nézve tart ma
gában, a m i t ő akar? 

S i m o n y i E r n ő : Meg hát! 
K a U t z G y u l a : Továbbá kérdem azt is, 

vajon lehet-e egy kormányt, a melyről azt sem 
tudja az ember, hogy mit akar, oly élesen meg
támadni, irányában oly rideg oppositióba he
lyezkedni ! ? 

Egy másik helyén beszédének azt mondja: 
reája nézve utóvégre közömbös akár micsoda 
utón biztosíttatik vagy mozdíttatik elő a haza 
jóléte, csak mozdittassék elő. Engedelmet kérek 
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részemről s tán az ege'sz jobb oldal részéről, el 
lehet mondanom, hogy ezen állításában mi egy-
átalában meg nem nyughatunk, mert ha valaha 
megvalósulna ezen tétel, az akármelyik autokrata 
régiméjének sanctióját is fogná magában hordani, 
s egyátalában ezen tételben valódi jelmondatát lá
tom azon szerencsétlen franczia státus-absolutis-
musnak, mely Xl-dik Lajostői Napóleon trois-ig 
mindenkor hangoztatott, és melynek refrainje: 
„tout pour le peuple, mais non par le peuple" oly 
jelmondatot, melyet.a szabadság igazi barátjának, 
az igazi demokratának, a milyennek a t. képvi
selő urat is tartom, ajkaira venni sohasem szabad. 
(Elénlc helyeslés a jobb oldalon.) 

Engedje meg a t. ház, hogy beszédének leg
nevezetesebb részére, a két külügyminiszter esz
méjére, visszajöjjek. (Halljuk!) 

Daczára annak, hogy e tárgy már ele'g bő
ven ki lévén merítve, alig lehet még valami ujabb 
oldalát feltüntetni; uj fog lenni talán a t. ház 
előtt az : hogy mily téves utón jár t. képviselőtár
sunk, midőn azt hiszi, hogy a két külügyminisz
teri institutiőval valamit ellehet érni. Én mindig 
azt tudtam, hogy egy fejedelem magát kifelé 
csak egy ember által képviseltetheti (Helyeslés a 
jobb oldalon) ; tehát csak egy külügyminisztere 
lehet. Miért? mert a kormányzatnak valamennyi 
ága közt egyet sem ismerek, melyben oly nagy 
szükség volna az akarat egységére, határozottsá
gára, gyors kivitelére és az intézkedések egyön
tetűségére és ennek biztosítására, mint épen a 
diplomatia terén. (Elénk helyeslés jobb felől.) 

Kérdem a t. képviselő urat, a ki oly soká 
tartózkodott oly államok fővárosaiban, hol a vi
lág nagy hatalmainak képviselői, küldöttei és 
miniszterei megfordalnak : látott-e valaha oly ural
kodót, kit két külügyminiszter és két követ kép
viselt? 

Hivatkozott Angliára; de minő módon ? A 
marine-departementet és a szegényügyi kormány-
orgánumot hasonlította össze a külügyminisztéri
ummal. Bocsásson meg, én az ő beszédét igen 
humoristieusnak és sok atticai sóval ellátottnak 
tartom, de engedje meg, hogy abbeli nézetem
nek is adjak kifejezést: hogy komolyan nem is 
gondolta ezt (Helyeslés), és igy komolyan nem 
is beszélt, mert két ily haeterogen, egymástól 
egészen különböző tárgy, nézetem szerint, sokkal 
kevesebb szóra érdemes, mint mennyit ö azokra 
fordított. (Derültség.) Tudnék azonban a t. kép
viselő urnák e'n is egy institutió fölemlitésével szol
gálni, melynek az a dicsősége volt a maga ide
jében, hogy a lehető legeslegroszabb intézményt 
képezte a kerekföldön, és tökéletesen analóg azzal, 
mit ő két külügyminiszterrel, illetőleg egy colle-
gialis külügyi kormány-testülettel akar kivinni 
•— t. i. az Istenben boldogult bécsi „Hofkriegs-

rath," mely rendszerint collegiális tanácsában 
a csatatértől 100 mértföldnyi távolban vezette az 
ütközeteket és ezeket szerencsésen mindig el is 
vesztette. 

Engedje meg a t. képviselő ur azt is meg
jegyeznem, hogy a két külügyminiszterség — 
igénytelen fölfogásom szerént — elláthatlan 
bonyodalmaknak és viszályoknak volna bármely 
országban, de különösen oly országban, minő a 
magyar osztrák-monarchia, kútforrása. Milyen ke
resve keresett eszközt képezne az oly külföldi ha
talmasságok vagy külügyérek kezében, kik & 
monarchia szétbontására működnek! (Helyeslés 
jobb felől.) 

Talán fogja t. képviselőtársunk Simonyi 
Ernő mondani: én azzal nem törődöm, hogy a mo
narchia felbomlik-e vagy sem. Err e feleletem az, 
hogy mint egyéntől igen irigylem ezen tem. 
peramentumot, de mint törvényhozó, mint or
szágos képviselő, vele ezen téren nem találkoz
hatom (Helyeslés jobb felől); sőt meg vagyok 
győződve, hogy ha a legteljesebb tiszta personal 
unió ma helyet foglalhatna azon viszonyban, 
mely bennünket a monarchia másik feléhez és a 
koronához köt, még akkor is kétlem, hogy e ket
tős külügyminiszteri systemát el lehetne fogadni. 

Még egy megjegyzésem van ezen ideára 
nézve. (Ralijuk!) Nem akarom rá fogni, hanem 
talán még valaki azon gondolatra is jöhetne, 
hogy t. képviselő ur ezen két külügyminiszter
ség eszméjével egy más, sokkal nagyobb hord
erejű gondolatot akar palástolni; tudniillik, a 
monarchiának két fejedelem alá való helyezését! 

Ezeket beszédének politikai részére vonat
kozólag. Engedje meg most a t ház, hogy Si
monyi ur beszédének nemzetgazdasági érveire 
térjek át. 

Simonyi Ernő, t. képviselőtársunk beszédé
ben három alaptételből indul ki a státusgazdá-
szati nézeteket és viszonyokat illetőleg. 

Először is azt mondja: állíttassák elő egy 
vaspályarendszer, tisztán országos szempontból 
és pedig kamatatlan kölcsönnel, a mi aequale: 
papírpénz. Talán nem akarta ezt a t. képviselő 
ur határozottan kimondani; én azonban a gyer
meket valódi nevén szeretem megnevezni. 

Másodszor azt állította Simonyi ur , hogy: 
Magyarország, annak következtében, hogy 30 
milliónyi státus-adóssági járulékot vállaltunk el, 
oly terhet vont magára, a mely teher naponkint 
növekedvén, külkereskedelmünk kedvezőtlen állása, 
s a külföldnek Ausztria irányában táplált bizal
matlanságából, és a pénz értékének csökkenésé
ből folyólag, talajdonkép 90 millióra számitható. 

Végre azt állította szónok, hogy: Magyaror
szág némely iparczikkei azért vannak megadóz-
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tátva, hogy a német iparosok érdekei védelmez-
tessftnek Magyarország ellenében. 

Engedje meg a t. képviselő ur, hogy ezen 
tételekre, melyeknek horderejét nem fogja kétségbe
vonni senki, egy megjegyzést koczkáztassak. 

A mi a kamatlan kölesönt illeti, ezen reális 
világban igen jól tudjuk, hogy senki sem kölcsö
nöz másnak ingyen- A kamatlan kölcsönnek e 
szerint csak egy formája van, t. i. papirospénz
nek forgalomba bocsátása. Már most, megvallom, 
t. képviselőtársunknak nem tudom felfogni okos-
kokodását. Ha abból az elvből indul ki, hogy a 
papirospénz értékének csökkenése oka az adóssági 
teher mind sulyosbodő voltának: hogyan ajánl
hat egy oly orvosszert, a mely által ép a baj 
maga csak fokoztatnék? 

A mi azt illeti, hogy mi, miért nem része
sülünk a status-adósság devalvatiójából eredő 
kedvezményekben? erre nézve, a jobb oldal több 
szónoka tüzetes és határozott fölvilágosítást adott 
annak idejében; mely tekintetben igen sajnálom, 
hogy akkor nem volt szerencsénk a t. képviselő 
úrhoz. S csak igen röviden, azt az egyet jegyzem 
még meg, hogy a status-adóssági járulék elvál
lalásánál abból az elvből indultunk ki, hogy a 
solidaritás elve minden áron mellőztessék, és igy, 
miután azon egy időben, egy szájból, meleget és 
hideget fájni nem lehet, azaz, az egyesség ter
mészeténél fogva, egyiket vagy a másikat kellé 
választanunk : mi azt választottuk, a mi Magyar
ország tartozását egyszer mindenkorra megállapí
totta, t. i. a járulékot, s lemondtunk a kilátás
ról, netán bekövetkezhető reductiók esetében ha
szonra : mert hazánk pénzügyi önállóságával és 
közgazdasági érdekeivel összeféröbbnek ezt tar
tottuk ! 

A mi azt a részét Simonyi ur beszédének 
illeti, hol azt mondta, hogy Magyarország né
mely iparczikke, az osztrák ipar érdekében, sú-
lyosb adőknak van alávetve, arra nézve szolgál
jon felvilágosításul a következő : 

Részemről sokat foglalkoztam vámkérdésekkel, 
de megvallom, azt, a mit S. ur állít, nem tud
tam eddig ; mert hisz, vámsorompők köztűnk meg 
a monarchia másik fele közt nincsenek, tehát nem 
is lehet egyik vagy másik czikket jobban meg
adóztatni, mert mindenütt egyforma elvek és té
telek szerint van megállapítva az adó. 

Emiitette a képviselő ur különösen a posz
tót és czukrot. Már azt csakugyan nem értem : 
hogyan lehet a posztót, mely közönséges ipar-
czikk, a czukorral, mely fogyasztási adótárgy, 
összetéveszteni, vagy azonosítani ? Az osztrák 
posztó nincs fogyasztási adó alá vetve, az másutt 
sincs, míg a czukorra minden czivilizált állam
ban van fogyasztási adó vetve, ezen adó nálunk 
is meg van: tehát azon állítás, mit ezen kiindu-
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lási pontból vont, egyátalán alaptalan. De talán 
nem is komoly ezélzattal vette fel szónok ezen 
czukorpassust beszédébe, hanem csak azért, hogy 
meglehetősen kesernye's észrevételeit talán egy 
kissé megédesíteni és általa élvezhetőbbé tenni 
akarta. (Derültség a jobb oldalon). 

Áttérek most egy másik kitűnő szónokára 
az ellenzéknek, tudni illik Vukovics Sebő úrra, 
Vukovics igen t. képviselőtársunk beszédében, 
melynek horderejét legkevésbé sem vonom két
ségbe, néhány dolgot emiitett fel, melyeket hall
gatással mellőzni ezen oldalról, ugy hiszem, nem 
szabad. (Halljuk!). 

Azt monda mindenekelőtt, hogy ő praktikus 
szempontból akarja a tróubeszédet vizsgálni. Meg
engedem , hogy ebből a szempontból vizsgálta 
azt, de bele is esett azon hibába, melybe a prak-
tikusok közönségesen bele esni szoktak : hogy 
t. i. a dolognak rendesen csak egyik oldalát né
zik és a másikat nem látják. A többi közt azt 
méltóztatott mondani, képviselő u r , hogy a ma
gyar király trónbeszédén , melylyel a magyar 
országgyűlést megnyitotta, bizonyos idegenkedés 
vonult keresztül, ősi intézményeink irányában! 
Megvallom, t. ház, én, ha több szemmel nézném 
is, mint kettővel, a trónbeszédet, ezt nem talá
lom benne. Azt igen is találtam benne, hogy 
egy haladási térre öntudatosan lépő kormány 
ideáit iparkodik az uralkodóval kifejezésre ho
zatni és egy bázist igyekezik állítani fel, a me
lyen Magyarország szabadságát biztositani és a 
valódi demokratiának méltó templomot lehet épí
teni Európa ezen vidékein is. - - Engedje meg a t. 
képviselő ur, hogy hozzá, ki oly hosszasan ta-
nulmányozá az angol institutiokat és az angol 
államéletet — közvetlen közelben — azt a meg
jegyzést intézzem: hallotta-e valaha, hogy az el
lenzék, a trónról jövő liberális eszméket megtá
madta, a fölülről kezdeményezett reformokat 
conservativ oppositióval kisérte volna! ? Legfel
jebb Oroszországban vagy a spártai alkotmányban 
lehet erre nézve előpéldákat találni, — egyebütt 
azonban sehol. A mi a delegatiókra vonatkozó 
keserű íteletét, metsző szavait illeti, engedje meg 
a t. képviselőház, hogy e tekintetben egyszerűen 
utalhassak Eötvös József b. és Kerkapoly Ká
roly urak klassikus beszédeikre, melyekben a vá
lasz Vukovics képviselő ur ebbeli scrupulusaira 
meg volt adva, s csak egy eszmét engedjen e 
tekintetben hozzá csatolnom. En a delegatiót 
szintén olyan intézménynek tartom, mely nem a 
tökély non plus ultráját nyújtja s mely nem felel 
meg egészen igényeinknek. De engedje meg még 
is hozzá tennem, hogy, míg viszonyaink meg nem 
változnak, s helyzetünk a közös uralkodó, meg az 
annak kormánya alatt álló többi ország és tar
tomány irányában gvökeresen át nem alakul : 
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addig a delegatio intézményét, egy, a dolog ter
mészetéből szükségképen folyó institutiónak lehet 
tekinteni, a metynek azokon kívül, a miket ez 
irányban Eötvös József báró és Kerkapoly, Ká
roly kijelöltek, még az a jő oldala is van, 
hogy nem kell félni egy könnyen összekoecza-
nástól és súrlódástól, és pedig azért nem. mert a 
1\ ét fél valódi érdekazonosságára van alapítva; 
tehát oly alapra, mely az összeütközésekeseteit 
és esélyeit szerfelett devalválja! 

Azonkívül még egy állitására beszédében 
kell néhány szót koczkáztatnom. Tudniillik, meg
emlékezvén a koronázás ünnepélyes tény érői, sa
játszerű hasonlatba ereszkedett, mintha azon 
koronázási actus is csak olyas valami tény lett 
volna, mint a múlt században, midőn Mária Terézia 
királyasszony uralkodása alatt, néhány hazafiat-
lan főúr Bécsben, elvakítva az udvari pompa és 
fény által, és nyelvünket és szokásainkat megta
gadva, az alkotmányos érzelmek eltompulását moz
dították elő. Engedje meg a t. képviselő ur, hogy 
kimondjam, miszerint a lefolyt koronázási ünnepély, 
nézetem szerint, ezektől a múlt századbeli ünne
pélyes aetusoktól mégis lényegesen különbözött, a 
mennyiben oly szertartás volt, hol magyar felelős 
miniszterektől környezett, magyar nyelven beszélő 
uralkodó pár, a magyar nemzet törvényes kép
viselői jelenlétében képezte az ünnepély közép
pontját, s a koronázás maga oly helyen ment 
végbe, hol nem mi voltunk az idegenek, nem mi 
voltunk a vendégek. 

Irányi Dániel képviselő társunk nagyon ke
serű s éles beszédére csak egy rövid megjegy
zést akarok tenni. 0 a kormányt és azon pár
tot, mely támogatja, majdnem hazaárulással 
vádolta. Nagyobb bűnt ennél nem ismerek és 
épen azért lehetetlen hallgatással mellőznöm ezen 
tételét szónoklatának; nem különben azt, a hol 
azt monda, hogy ő és pártja a hazát a nemzet
nek vissza fogja adni! — Engedje meg, hogy 
erre a következőket válaszolom. Először, nem 
egészen helyes oly férfiak ajkain ezen állítás, kik, 
nem mondom, akarva — nem szándékosan, csak 
hazafiságuk túl-buzgóságában — egy bizonyos 
időben a hazát majdnem eljátszották; sőt vád 
és szemrehányás helyett inkább elismerés illetné 
meg azon férfiakat, kik a hazát a ránk neheze
dett absolutismus körmeiből kiragadva, önmagá
nak adták vissza, sőt azoknak is visszaadák, 
a kik 1849-ben eljátszották. (Élénk helyeslés 
jobb oldalon és középen.) 

Legyen szabad ehhez még hozzá tennem, 
hogy: ne hízelegjen magának Irányi ur azzal, 
hogy ezen nagy hangzású szavai a haza vissza
adásáról: szent István birodalmában ugy fognak 
elterjedni, mint a nagy Mirabeau-nak azon hi-
ressé vált szavai a franczia forradalom korában, 

hogy á franczia trikolor a egész világot be 
fogja járni. 

Tisza Kálmán t. képviselő társam beszédé
re két igen csekély megjegyzésem van. Először 
azt monda igen t. képviselő társunk, hogy a 
kormányközpontositási törekvések olyanok, me
lyeket helyeselni nem lehet. Másodszor azt, hogy 
a monarchia külpolitikája oly módon vezettetik, 
miszerint azt a béke föntartására nézve üdvös
nek tartani nem lehet. 

A mi aa elsőt illeti, engedje meg a tisztelt 
képviselő ur, hogy arra utaljak, miszerint igen 
csudálkozom, hogy egy ellenzék vezére a 19-ik 
század második felében ugy nyilatkozik, hogy 
az öszpontositást olyasminek tekinti, mely miatt 
egy felelős és parlamenti kormányt megtámadni 
lehessen. Ha körül tekintünk az egész civilizált 
világon, mutasson fel Debreczen váios érdemes 
képviselője csak egy országot is, hol az (észszerű) 
központosítás napjainkban mind jobban és job
ban érvényre nem jut, előbbre nem halad, szélesb 
körre nem terjeszkedik! 

A mi a diplomatiára vonatkozó megjegyzé
sét illeti t. képviselő társamnak, engedje meg 
ez irányban megjegyeznem, hogy a tartós béké
nek föntartására és a háború esélyének kikerü
lésére, az én meggyőződésem szerint, nem 
oly diplomatia való, mely a kuczkóban ül , a 
szögletben meghúzza magát, és nézi csendesen 
a világeseményeket; hanem olyan, mely eszé-
lyesen tud szembeszállani azokkal, kik a bé
két megzavarják, s határozott állást foglalni azok
kal szemközt, a kik a népeket egymással karcába 
elegyíteni törekednek. Végre ne feledjük akkor, 
midőn a béke szükségét és malasztjait hang
súlyozzuk, soha azt, hogy létezik még egy maga
sabb tekintet is, tisztelt ház! melyet e kérdésben 
szem előtt kell tartanunk, mint a békének fen-
tartására való törekvés: tudni illik, az állam be
csületének és méltóságának megőrzése. 

Móricz Pál és Máriásy Béla tisztelt képvi
selő társaim két nemzetgazdasági elvet fejeztek 
ki, mely fülemet annyira megütötte, miszerint 
lehetetlen hogy arra néhány helyreigazító meg
jegyzést ne tegyek. 

Máriássy Béla t. képviselő társam többek 
közt azt mondotta: mit ér nekünk az anyagi fel
virágzás és emelkedés, ha külföldi tőkével esz
közöltetik az, hisz a kamatok külföldre mennek. 
Engedje meg a tisztelt képviselő ur megemlíte
nem, mire o tán nem figyelt eléggé miután lehet, 
hogy nehezebb problémákkal foglalkozott; hanem 
én eddig azt tartottam, hogy ha valaki külföldi 
tőkét vesz kölcsön, s azért például öt percent 
kamatot fizet, hanem ugyan azon' tökével 8 
percentet szerez, igen könnyen kiküldheti az 5 
percent kamatot, ha nála még 3 nyereségképen 
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marad! Sőt tovább megyek és azt állítom, hogy 
még akkor sem tartom károsnak a külföldi töké
nek idevonulását, ha az egész kamat kimegy: 
mert hiszen bizonyos beruházások hazánkban még
is történnek, munkások keresetet lelnek, sok ta-
lentomos szakképzett embernek jövedelmi források 
nyilnak, s még több oly iparág is honosulhat 
meg, mely egyébként talán soha se honosod
ott volna meg. 

Egyébiránt engedje meg t. képviselő ur, 
hogy kimondjam, miszerint tudok csakugyan én 
is egy esetet, a mikor félszeg hatásúvá válhatnék 
ama külföldi tőke, t. i. ha azon meddő politikát 
követnők, melyet a képviselő ur javasol, s mely 
a haza anyagi felvirágzását egyenesen akadályozná ! 
(Helyeslés.) 

Móricz Pál képviselő társunk azt állította, 
hogy Magyarországon a közgazdasági emelkedést 
nem lehet annak tulajdonítani, hogy a külföldi 
kapitalisták örömmel és szívesen jöttek be hozzánk, 
hanem annak, hogy nyereségre számítottak. En
gedje meg a képviselő ur, hogy az elemi köz
gazdaságtannak azon elvére figyelmeztessem, hogy 
midőn a kapitalista pénzét elhelyezni készül, első 
vonalban nem azt nézi, hogy az majd neki hány 
százalékot hoz, hanem azt, hogy milyen biztossága 
az elhelyezés, és csak másod sorban keresi, hogy 
mily nyeresége lesz, a mi, ugy hiszem elégséges 
fentérintett állításának gyöngesége kimutatására. 
(Helyeslés jobb oldalon.) 

Ivánka Imre, t. barátom beszédébe szintén 
egy nevezetes passust vont bele, melyet közgaz
dasági tekintetben figyelemre méltónak tartok, de 
nem azért, mintha helyes volna, hanem mert 
helytelen és rósz eonsequentiát vont belőle. Azt 
mondotta többi közt ugyanis, hogy nem igaz az, 
hogy a minisztériumnak megalakulása és a ki-
egyezkedés létre jötte óta kezdődött Magyarorszá
gon ezen élénk közgazdasági emelkedés és for
galom, melyet körülöttünk szemlélünk, hanem az 
már előbb vette kezdetét. 

I v á n k a I m r e : Ugy is van! 
K a u t z G y u l a : Engedje meg t. barátom, 

erre az én nézetemet e tárgyban kijelenteni. 
Én is igazat adok azoknak, a kik nem azon 

naptól datálják a felvirágzást, a mikor a minisz
ter urak székeiket elfoglalták: először azért, mert 
tudom, hogy a nemzetgazdasági élet organikus 
természeti törvények lassan működő befolyása 
alatt fejlődvén, it t csinálni, itt mesterkélni és 
rögtönözni nem lehet. 

I v á n k a I m r e : En is azt mondom. 
K a u t z G y u l a : Kérem, tessék megvárni 

a eonsequentiát. Én tehát abban szívesen kezet 
fogok vele, hogy nem számítom épen 1867. febr. 
17-ikétőí, mikor a minisztérium kineveztetett, a 
nemzet gazdasági felvirágzásának megindulását : 

hanem én részemről egy positivabb időpontot tu
dok megjelölni, a melytől a föllendülést számit-
batni; t. i. azon szép napoktól kezdve, midőn e 
pártnak ünnepelt feje, a 19-ik század legnagyobb 
embere, hires húsvéti czikkeit közétette. (Élénk 
helyeslés jobb felől.) 

De mint üzletemberhez is van még egy igen 
rövid megjegyzésem. (Halljuk!) A gyakorlati élet 
terén oly kitűnő sikerrel és szakavatottsággal 
működő t. barátom igen jól fogja tudni azt, 
hogy az üzletvilágnak oly finom érzéke szokott 
lenni, hogy közönségesen a jövőt escomptirozza, 
a mit ez esetben minálunk is tőn. 

Ghyczy Kálmán t. k. társunk beszédére is van 
egy rövid megjegyzésem. Engedje meg, hogy 
őszintén kimondjam nézetemet azon egyébként 
sok tekintetben jeles beszéd fölött, melyet az 
adressvita alkalmából mondott. Komárom város 
általam ige a tisztelt képviselője egész beszédén 
ugyanis bizonyos sötét óletnézlet (pessimismus), 
majdnem azt merném mondani, világfájdalom 
hangja rezg keresztül. Hű manifestatiója e be
széd, egy örökös negatiókban és scrupulusokban ki-
fáradott meleg hazafiságu kebel és fő vajúdásainak! 
(Derültség. Felkiáltások bal felől: Halljuk még 
egyszer!) Hű viszhangja és valódi politikai rend
szere azon párt-felfogásnak, melynek kényelmet
lenségét épen mind jobban és jobban kezdi szó
nok éles szemeivel belátni, azon párt-felfogásnak, 
melynek egyik legnagyobb hátránya és hiánya 
az, hogy annyi talentumot és munkaerőt lebi
lincsel, és oly időben bilincseli le, a mikor a hazá
nak minden, nemcsak hű, hanem képes és kép
zett fiára is oly igen igen szüksége van. (Zajos he
lyeslés jobb felől. Felkiáltások bal felől: Phrásis!) 

Beszédének politikai részét nem fogom czá-
folgatni; hanem engedje meg, hogy financiális 
okoskodásaira, a melyekre Kerkapolyi képviselő
társam nem terjeszkedett ki, némely czáfoló re
flexiókat tegyek. A többi közt jelesül azon állí
tás fordul elő Ghyczy ur beszédében, hogy Magyaror
szág pénzügyi önállóságát feladta. Azt kérdem, 
melyek azon kellékek, hogy egy ország azt mond
hassa magáról, hogy önálló financzíával bír? Az 
én felfogásom szerint következők: először, ha az 
ország pénze és adója fölött szabadon rendelke
zik ; másodszor, ha független kormánya van, mely 
azon adókat igazgatja ; és harmadszor, ha van 
parlamentjének joga, az illető kormányt minden 
pillanatban számon venni, felelősségre vonni. 
Kérdem tisztelettel, vajon ez a három attribútum 
el van-e idegenitve hazánktól a kiegyezés által ? 
ós ha van egy szemernyi elidegenítve, a mi ká
runkra van-e az elvonva a magyar országgyű
léstől? nincsen-e ez által is hazánk érdeke biz
tosítva ? 

Igen nevezetes tétel fordul elő továb-
33* 
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beszédében, hol azt állítja, hogy Magyaror
szágnak a jelen évben 12 millió frtnyi deficitje 
lesz. T. ház! Ezen állításra megvártam volna 
Komárom városa érdemes képviselőjétől, hogy 
jobban analyzálta volna : honnan származik ezen 
12 milliónyi deficit? mert akkor rájöttünk volna, 
hogy ez év folytán olyan felszerelés fordul elő, 
mely tulajdonkép rendkívülinek nevezendő, tud
niillik a 7 millió frt. honvéd-kiállitási és felsze
relési költség. Én, mint státusgazda, igen szíve
sen járulnék oly rendszeréhez az államintézmé
nyeknek, hol ilyféle beruházások nem kellenek, 
azt hiszem, a t. financzminiszter ur is ebbe örö
mest beleegyeznék; de miután a viszonyok és 
körülmények olyanok, hogy ez is szükséges, oly 
beruházásnak tekinteném azt, a melynek megfe
lelő 7 milliónyi összege deficitnek nem nevezhető. 
(Helyeslés a jobb oldalon). 

Mind ezek után t. képviselőház, legyen sza
bad még egy rövid megjegyzészel az egész igen 
tisztelt ellenzékhez fordulnom. (Halljuk!) Mi mind
nyájan innen is, túlnan i s : egyhangúlag elismer
tük és határozottan kifejeztük azt, hogy Magyar
országnak békére van szüksége. Ámde azt kér
dem a t. ellenzéktől: nines-e még nagyobb szük
ségünk a belső, a magunk közti békére? Mncs-e 
szükségünk — szemben azon óriási feladatokkal, a 
melyek reánk várnak — nines-e szükségünk arra, 
hogy a szellemek, a talentumok és a munkaerők 
közt tartós egyetértés és frigy jöjjön létre (Éljen
zés a jobb oldalon); vagy annyira meg vagyunk-e 
t. uraim, már erősödve, eonsolidálódva, hogy 
erőinket, legjobb tehetségeinket arra fordíthat
juk, hogy egymást fojtogassuk, emészszük, gyön
gítsük 1 (Helyeslés jobb felől.) Én, t. képviselőház, 
köztünk, a jobb és bal oldal között, mind ezen 
okokból csak egy küzdelmi tért, csak egy erő-
mérkőzési arénát ismerek el jogosultnak a jelen 
helyzetben, ós ez az: versenyezzünk egymással a 
tekintetben, hogy melyikünk tudja az imádott 
haza javát jobban, g}^orsabban, tartósabban elő
mozdítani, (Zajos tetszésnyilvánítások minden ol
dalról.) Törekedjünk vállvetve, kezet fogva 
arra, hogy ebből az országból, a melyben annyi 
sok a hiány, de a melyben a nagyságnak any-
nyi eleme, annyi tényezője is megvan, mi
előbb a valódi uj, a nagy reformeszmék és a 
XIX. század szellemének és követeléseinek meg
felelő virágzó Magyarország váljék: hogy elmond
hassák küldőink, ha az országgyűlési időszak le
folyta után haza fogunk menni, rólunk: ezek 
megvetették alapját egy uj álladalomnak, a mely
ről el lehet mondani Virgiliussal, a nagy római 
költővel: Novus ab integro seculorum nascitur 
ordo. * 

Pártolom a bizottság íelirati javaslatát. 
(Elénk helyeslés és éljenzés jobb felől.) 

N y á r y P á l : Tisztelt ház ! Mindenek
előtt bocsánatot kell kérnem és engedelmet, hogy 
néhány rövid peiczre becses figyelmét a szőnye
gen levő tárgy iránt folytatott vitának jelenleg 
már bizony meglehetősen előhaladott stádiumá
ban is igénybe vehessem. 

A királyi trőnbeszédben a közjogi helyzet 
kedvezőnek jeleztetik. A többség és jelenleg kor
mánypárt által saját kebeléből megválasztott bi
zottság felirati javaslata körülbelül ugyanezt 
tartalmazza, mondván, hogy a közjogi viszonyok 
iránt függőben volt kérdések megoldása után és 
és megoldása által biztos tér nyilt a reformok
ra, a belrendezésre. így tehát nem nehéz megjö
vendölni, hogy az elég hosszasan tartott vitatko
zások eredménye mi leend, és a parlamenti harcz 
ki részére fog eldőlni. Ezért nekünk ellenzéki
eknek, miután sikert nem remélhetünk, tán töb
bé nem is kellene a tárgyhoz szólanunk. De én, t. 
ház, azon meggyőződésben vagyok, hogy az 
ellenzék nem csak akkor használ, ha győz, de 
használ még akkor is, ha tán a következmény 
azt mutatná ki, hogy nézetei nem voltak helye
sek. Még ekkor is a nemzet érdekében cseleke
dett, mert segítette tisztázni az eszméket, segí
tette fejleszteni a véleményt, az akarat és tetterő
nek leghatalmasabb emeltyűjét, a nemzeti aka
ratnak emeltyűjét, mely egyedül van jogosítva arra, 
hogy a vitának közöttünk véget vessen. 

Én ennélfogva nem lehetek egy értelemben 
igen t. tudós barátom Kautz Gyulával. 0 azt 
mondja, hogy a béke embere, én is az vagyok, 
hanem a különbség köztünk az, hogy ő egy
szersmind a félénkségnek embere is, a mi én nem 
vagyok; ő minden mozgalomtól irtózik. Azt hi
szi ő, hogy az emberiség dolgait ugy lehetne leg-
czélszerübben elinte'zni, hogy mindig csak egy, vagy 
tán némelykor megengednék, hogy néhány pro-
fessor beszéljen, a többi pedig folytonosan hall
gasson. Sajnálom, meglehet, hogy ő ebben az 
állapotban sokkal kényelmesebben érezné magát, 
de én nem tehetek róla, nagyon szerencsétlen 
volnék, és elhagynám azon hazát, melyben min
den ember csak ül és senki sem mozog, minden 
ember hallgat és senki sem beszél. 

Nem utolsó, sőt lehet mondani, hogy a ter
mészetnek az emberiség irányában és az embe
riség hasznára van egy sokak által nagyon félt, 
de bármennyire félt, azért mégis meglevő nagy 
adománya. S mi ez ? Semmi egyéb, mint a ve
lünk született szellemi nyugtalanság. E nyugta
lanság kétségkivül ha féktelenségre vetemedik, 
károkat okoz, de hiszen a társadalom azért van, 
a törvények azért hozatnak, hogy e nyugtalan
ság okozói, — ha a törvénynyel ellenkezőt 
tettek — rendre utasíttassanak. De, t. ház, ha 
károkat okozhat ezen velünk született, né-
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melyek által betegségnek tartott, de hijába ! gyó-
gyithatlan nyavalya; ha, mondom, e szellemi 
nyugtalanság némelykor károkat tesz is: jőt is csu
pán ez maga tett s tehet az emberiségnek. 
Ez lelke a haladásnak az emberi társadalomban; 
és az emberi társaság nagy gépében ez a nagy 
hajtó kerék, mely nem engedi soha megállani 
az emberiséget mindaddig, mig czélját el nem 
érte, azt a czélt, mely soha el nem érethetik, 
mely ezért sokak előtt, kik nem gondolkoznak, mint 
ábránd tűnik fel, de a mely valósággal nem 
más, mint a vágy : mindig, mindig tökéletesebbé 
lenni. Mondom tehát, a béke dolgában egyetér
tek t. barátommal, hanem a békének minőségé
ben különbözünk. 0 ülni akar és hozzá szokott 
ahoz, hogy midőn beszél, más mindenki hallgat; 
itt nem részesült ezen szerencsében, mert bár 
szívesen hallgattuk, a mit előadott, tanultunk is 
sokat tőle, azért mégis igen sokban nem va
gyunk vele egy véleményben. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

Ez csak mellesleg levén mondva, áttérek 
magához a tárgyhoz. 

A reformkérdésekhez ez alkalommal nem 
kívánok én sem szólni, bevárom a kormány 
előterjesztéseit, azon reményben, hogy azokat va
lósággal a valődi igazi democratia szelleme — 
mely nem egyéb, mint az egyenlőség és meg nem 
hamisitott szabadság — fogja átlengeni. En meg 
vagyok győződve, hogy az igen t. kormány nem 
fog megfeledkezni azon mondat igazságáról, hogy 
változtatni és rombolni: nem egyszersmind javí
tani is. Igen t. barátom Vukovics Sebő, azt mon
da — és én ebben vele tökéletesen egyetértek — 
hogy a köztünk már oly régen fenforgó, meg 
nem oldott kérdés összpontosítja van abban, 
vajon a delegatio intézménye czélszerü-e, vagy 
nem ? 

Ezen intézmény nálunk egészen uj, sőt te
kintve azt, hogy minden intézményünk a legki
sebben kezdve, a legmagasabbig mind önkormány
zati volt , tökéletesen idegen is, és egyike 
azon uj intézményeknek, melyekről t. barátom, 
Buda város egyik kerületének képviselője ép oly 
elmésen, mint találőan monda, hogy legjobban hason
lítanak Pygmalion szobrához, melyben a lélek hi
ányzott, s melybe az életet másnak kellett belehelni. 
Igen ám! de azon éltető lehelet a szereteté, a 
vonzalomé volt, kérdés: ezen Pygmalion szobrá
hoz hasonló intézmény irányában jövőben fog-e 
növekedni a nemzetnek hajlama, vagy az érze
lem iránta továbbra is csak oly nemű marad, 
mint eddig, és hasonlitani fog azon szerencsétlen
nek érzelméhez neje iránt, kit, a mese szerint, el 
kellett vennie, vagy meghalnia ? Én ezt fejtegetni 
most tovább nem akarom; de meg vagyok győ
ződve, hogy vonzalom soha sem fogja élővé, ön 

magában mozgóvá ős működővé tenni e szobrot, 
hideg fog az maradni örökké, valamint hidegséggel 
fogadtatott már születésekor. 

i Azt mondja t. barátom, hogy bármint legyen 
ezen intézménynyel a dolog, annyi igaz, hogy 
azt állítani nem lehet, hogy midőn ez alkottatott, 
Magyarország akkor valaki, vagy valami által 
kényszerítve lett volna; sőt azt sem fogja senki 
állítani, hogy azon majoritás, mely azt törvénye
senelfogadta, akkor bármely kormánynak vagy ha
talomnak befolyása alatt állott volna. Tökélete
sen igaz, ha tisztán anyagi kényszert értünk a 
kényszer alatt, mert az bizonyos, hogy ezen ház 
ellen akkor ágyuk kiszegezve nem voltak. De, 
t. ház! azt is tudja mindenki, hogy az 1867. 
XII . t. czikk alkotásának előleges biztositása volt 
azon ár, a mely szabatott az alkotmánynak „mu-
tatis mutandis" helyreállításáért. A kénvszer nem 
volt anyagi, de súlyosabb annál, mert elkölcsi 
volt. (Ugy van! bal felöl.) Es én, t. ház, megva
gyok győződve, hogy a történet be fogja bizo
nyítani, hogy a most e teremben egymás elle
nében álló pártok féríiainak nagy része közt a 
szakadást nem a politikai elvkülönbség okozta, 
hanem azt a 18 év alatti nyomás folytán sokak 
keblében keletkezett csüggedés, és mindnyájunk
nak kisebb nagyobb mértékben bizalom vesz
tése a jövő iránt idézte elő. (ügy van ! 
bal felől.) Olvassa el bárki e törvényeket, vala
mint minden törvényen, ugy ezen is látni fogja 
az időnek, melyben alkottatott, nyomait és bé
lyegét. 

Azt mondja t. barátom Eötvös József, a ki
nek szavaira én végtelen fontosságot helyezek, 
hogy hiszen az mind igaz, „de még sem lehet 
tagadni, hogy ezen intézmény hasznos Magyar
országra nézve, épen oly hasznos, mint a másik 
félre nézve: mert hiszen, a kik a delegatiókban 
részt vettek, tanúskodnak a felől, hogy Magyar
ország befolyása a közösügyek kezelésére semmi
vel sem csekélyebb, mint a birodalom másik feléé."' 
Én ezt megengedem, de az a baj, hogy a befo
lyás egyik fél részéről sem olyan, minta milyen
nek lenni kellene; mert a kellő és jogosult befo
lyás sem az egyik sem a másik fél részéről nem 
gyakoroltathatik — nézetem szerint — senki más 
mint az ilető nemzetnek választott képviselői ál
tal. (Helyeslés bal felől.) 

A parlamenti kormányzatnak semmi értelme 
sincs, ha a nemzet szabadon és időnkint válasz
tott képviselői által nem gyakorolja a legfőbb 
hatalmat, és pedig minden kivétel nélkül, minden 
irányban és egész teljességében nem gyakorolja 
azt, s nem terjeszti, és nem terjesztheti ki azt a 
kormánynak minden cselekvényére. Ez az, a mi 
t. barátom Kerkapoly elismerése szerint is a va
lódi parlamentalis kormányzat fő attribútuma. 
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Igaz, hogy az mondatik, miszerint ha ez ne
künk hiányzik, hiányzik a másik félnek is. Ez 
véghetlen szegény vigasztalás és legfölebb arra 
szolgálhat alkalmul, hogy már egyszer mondjuk 
ki tisztán: hogy a delegatió minden inkább, mint 
alkotmányos intézmény, hogy az az önkor
mányzat negatiója, semmi egyéb mint oly in
tézmény, mely által meg van gátolva, hogy akár 
nekünk, akár azoknak valaha parlamentalis kor
mányuk legyen. 

A múlt országgyűlés folyama alatt az egyik 
részen ugy, mint a másikon sokan definiálták: mi 
a delegatió. A túlsó oldalról is hallottam képvi-
lőtársunk Bánó József defmitióját. Én meg val
lom, hogy azt, a mit én mondtam, legtökélete
sebbnek tartom, azt t. i., hogy a czél, a lényeg 
a delegatióban az, hogy se nekünk, se a másik 
félnek soha alkotmányos és parlamentalis kor
mányunk ne lehessen. 

Azt mondja t. barátom, hogy az igaz, mi
szerint az átalános constitutionalis fogalomnak 
a delegatió nem felel meg ; azt mondja to
vábbá , hogy a mi garantiáját a delegatiónak 
illeti , az semmi egyéb, mint a becsületesség 
és emberi természetünknek azon nemes oldala, 
hogy bátrak nem szoktunk lenni a szemtelen-
ségben: mert — kérdi — a merészségnek mely 
foka lenne szükséges arra , hogy valaki a 
a delegatióban, ismerve hazájának érdekeit, is
merve hazája nézeteit, azokkal szavazna hazája 
érdeke ellen, kik más érdekeket képviselnek? El
ismeréssel tartozom t. barátomnak abbeli nyílt
ságáért, hogy a gyermeket saját nevén nevezte 
meg, és elismeréseért annak is, hogy ezen intéz
ménynek semmi egyéb garantiája nincs , mint 
tisztán a tagoknak becsületessége. Nem vonom 
kétségbe, hogy a becsületesség garantia. A be
csületesség a politikában oly nélkülözhetlen, mint 
az életre a levegő. Hogy élhessen akár melyik 
lény, szükséges, hogy részesüljön a levegőben. 
De ha élet szükségét mással nem pótolhatná, 
bár mily bőségben élvezné a levegőt, nem fogna 
soká örülni az életnek. 

így a politikában is kérdésen kivül mindig 
feltételeztetik a becsületesség; de az emberek rá
jöttek, hogy még más garantiára is van szükség 
s utoljára is ugy találták, hogy ez a garantia 
semmi egyéb, mint hogy magok vegyék kezökbe 
saját dolgaikat és ne bizzák ezt másokra: ekkor 
ha hibát fognának is elkövetni, a mely hibát el
követtek, azt magok helyre is hozhatják. En elhi
szem és felteszem, hogy a becsületesség garantiája 
azokban, kik Magyarországból delegátusoknak eddig 
küldettek, kik ezután fognak küldetni, megvolt és 
meglesz. De azért van-e garantia, hogy a nemzet 
érdekei nem fognak veszélyeztetni ? Ez oly steri-
lis intézmény, melynek önmagában és önmagától 
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semmi ereje nincs, és már ez is mutatja: mennyire 
más ez mint a parlament, mely az egész nemzet 
erejének nyilatkozata. 

De felteszem, hogy az ugy van, mint t . ba
rátom monda, hogy a delegatiók által itt is, amott 
is az illető államnak érdeke tökéletesen biztosít
tatik az által, hogy itt is, ott is, ha saját érdeke 
forogna kérdésben, az illető delegatió visszatartja 
szavazatát, azaz a közös delegatió két részre, két 
egyenlő részre fogna oszlani, és ez megtörténhe
tik a magyar delegatióval, meg a másikkal is. 
Ugyan mi következik ebből? A legvilágosabban kö
vetkezik az, hogy ez egy oly tökéletlen intézmény, 
mely még kisegítő eszköznek sem jó : mert a tör
vény nem gondoskodott arról, hogy mi történ
jék oly esetben, midőn egy felől is, más felől is 
egyenlő szavazatok állanak egymás ellenében. Tehát 
miért áll fen ez intézmény? Mert ez eset akkor 
is előfordulhatna, ha nem két delegatió, hanem 
két külön parlament állana egymással szemben 
és közlekednének saját ministereik által. Ebből 
azonban nem az a végkövetkeztetés, hogy kije-
kijelentsük, miszerint belátva, hogy a delegatió 
nem felel meg annak, mit mi tőle, mint alkotmá
nyos institutiótól várunk, hogy tehát, mondom, 
folyamodjunk a centralis parlamenthez, mitől t. 
barátom, tudom, maga is távol van hogy ajánlja; ha
nem következik az, hogy belássuk, miszerint nincs 
semmi, de semmi ok arra, miért ne legyen két 
külön parlament. Némelyek attól tartanak, hogy 
ha két külön parlament lesz, azon viszonyok nem 
intéztethetnek el czélszerüen, melyek a fejedelem 
ugyanazonosságánál fogva minket is, azokat is 
érdeklenek. 

T. ház! valaki megjegyezte és igen helyesen — 
ha jól emlékszem, Vukovics barátom — hogy 
minket is meglepett egy idő óta azon betegség, 
hogy mi, kik annyit beszélünk a személyes be
csületről, nem hagyunk semmit a nemzet becsü
letére, kik oly okosnak tartjuk magunkat és a 
nemzetnél a legkisebb mindennapi észt sem tesz-
szük fel. Ha Magyarország is perlamentalis kor
mánynyal és a másik is azzal bir: ez oly nagy 
értelmi fejlettséget és oly magasztaltságot fölté
lez, hogy kérdésbe sem hozható, hogy ezen tisz
tán alárendelt kérdéseket a teljes parlamenttel 
biró két állam ki fogja ugy egyenlíteni, hogy ily 
képtelenségek nem fognak bekövetkezni, mint most, 
t. i. hogy meg van csonkítva Magyarország par
lamentje, és miért van megcsorbitva? azért, hogy 
a delegationális intézmény számára a főhatóság 
belőle kivétetett, az állam mégis oly helyzetbe 
juthat, hogy lehet eset, melyben — ha a feje
delem a maga absolut hatalmával nem intézke
dik— megfog állni minden és igy meghazudtolta-
tik az is, hogy ez azon intézmény, mely mindig 
nyomban segit, a nagy veszedelmek közepette és a 
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veszedelmet elhárítja, mind az egyik mind a má
sik államtól. 

Erre természetesen, ha itt volna Pulszky Fe
rencz képviselő társam, azt mondaná, hogy ez nem 
is szükséges, de nem is kívánja azt senki, mind 
Lajtán innen, mind Lajtán tul, csupán a heves 
vérüek. Igen nagy tévedésben van a t. képvi
selő ur, és nem ismeri azon nemzetet, melynek 
képviselője. Minden megtörténhetik; de egy nem 
soha: az tudniillik, hogy ezen nemzet, melyet 
idegen leigázhatott, itt ben bár mi néven neve
zendő kényszernek, a törvényét kivéve, engedjen, 
és ha engedett, oly kényszerből, mely geniusával 
ellenkezik, a lehető legelső alkalommal kiszaba
dulni ne igyekezzék. Nem néhány heves vérű 
egyén az, ki azt kívánja, a mit én jeleztem; már 
nagy része Magyarországnak az, nem mondom, 
hogy többsége, (Helyes! jobb felől) és meg vagyok 
győződve, hogy azon kör, melyben ezen eszme, 
nem csak megszületett, hanem már nagygyá is 
nőtt, nem összébb szorulni, hanem folyvást növe
kedni fog; annyira fog növekedni, hogy utoljára 
bele fér az egész nemzet, és akkor, midőn ez 
megtörtént, fel sem lehet tenni, hogy más tör
ténhessék, mint az, mit e nemzet akarata törvény
hozás utján parancsol. 

T. ház! én azon részletekbe, melyek előadat
tak egyik és másik részről, nem bocsátkozom; 
nem akarom hosszabbítani a discussiot ez által is, 
hanem egyszerűen kijelentem, hogy az, mit én 
akarok, olyan, mi csak azon utón elérhető, mely 
Tisza Kálmán t. barátom javaslatában jeleztetik; 
én ennélfogva a részletes tárgyalás alapjául azt 
fogadom el. (Élénk éljenzés bal felől.) 

P r i l e s z k y T á d é : T. képviselőház ! 
ügy hiszem, az igen t. képviselőház nézetével és 
kívánságával találkozni fogok akkor, midőn alap
elvül mondom: az idő pénz, az időnek értéke 
rnegbecsülhetlen, kivált oly nemzeteknél, melyek 
az átalakulás korszakában élnek. Ezen alapelvből 
indulván ki, csakis a tárgyhoz és lehetőleg leg
rövidebben fogck szólani. 

Igazsága van igen t. Nyári képviselő urnák, 
hogy i g e n bajos oly országban megélni, hol 
mindenki hallgat és senki sem beszél; de mél
tóztassék elhinni azt is, hogy oly országokban 
is bajos megélni, hol mindenki beszél és senki 
sem akar hallgatni. (Derültség. Helyeslés jobb 
felől.) 

A tárgy, t. ház , nem tagadja senki, jogi 
szempontbői, publico-politicus nemzetgazdasági és 
bölcsészeti szempontból, tökéletesen ki van me
rítve, és ha bölcsészeti szempontból tekintjük, 
tulajdonképen oda van hozva a tanácskozás, hogy 
mi ma azt sem tudjak, hogy van-e vélemény
különbség köztünk. Deducálta a t. ház egyik 
igen jeles szónoka tegnap, hogy az értelmezés-
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nél egymással egyetértünk, hogy tehát vélemény 
különbség elvben köztünk nincs. 

Én részemről pártolom és a részletes tár
gyalás alapjául elfogadom a ház által kiküldött 
bizottság válaszfeíirati javaslatát, csak gyakorlati 
szempontból merítvén nézeteimet. 

Pártolom és elfogadom főleg azért, mert ez 
lehetővé teszi, az áílamjogi viszonyoknak az 1868. 
országgyűlés által történt rendezése folytán, a 
mint ezek az osztrák örököd tartományok által 
elfogadtattak és királyi szentesítéssel megerősíttet
tek, ezeknek épségben fentartása mellett, lehetővé 
teszi az összes nemzet által kiválóan s elodáz-
hatlanul szükségeseknek ismert belviszonyaink 
rendezésére haladék nélkül összes erőnket fordí
tanunk ; lehetővé teszi a szabadságot és a hala
dást s lehetővé teszi — ezeket tűzvén ki irány
elvül — oly törvények alkotását, melyek az 
egyéni és vagyon biztosságot czélozzák, mint min
den polgári államnak két főkellékét. Ez által a 
nép jogos igényeinek, jogos kívánalmainak meg
felelünk. Igenis, t. ház, Magyarország népe tőlünk 
jogosan követeli, hogy mi haladék nélkül belfej-
lödésünk nagy művéhez fogjunk, biztosítsuk már 
valahára a magyar nép egyéni és vagyoni biz
tosságát, szabadságát és jólétét. Hangoztattuk ezt 
mindnyájan a legközelebb lefolyt választások 
alatt, de hangoztatja ezt az egész nép és hangoz
tatja Európa : és ha van közvélemény, és ha van 
népakarat, akkor ez más szőban nem pontosul 
össze, mint ebben: haladás. Én ezen közvéle
mény előtt meghajlok, én ezen közvéleményre 
mindig hivatkozni fogok. 

Pártolom továbbá azért, mert méltó válasz
nak tartom azon. trónbeszédre, melylyel ez ország
gyűlés megnyittatott, s mely a maga nemében 
eddig egy magyar király által sem mondatott 
még el.; pártolom azért, mert nem bocsátkozik 
részletekbe, meghagyja mindenkinek véleménye 
szabadságát, és csak azon egyet jelenti ki, hogy 
mi igenis a kormányt, mely fejlődésünk nagy 
művében az ország óhajához képest működik, er
nyedetlen buzgalommal elősegíteni honfiúi köte
lességünknek fogjuk ismerni. 

És épen csak is ez okból nem fogadhatom 
el s nem pártolhatom igen t. Tisza Kálmán kép
viselő urnák elvtársai nevében is a ház asztalára 
letett válaszfeíirati javaslatát-

Gyakorlatilag elemezvén azt, egyátalában nem 
osztozhatom azon nézetben, melynek a követke
zőkben méltóztatott a t. képviselő ur kifejezést 
adni: ,,Elismerjük, az államjogi viszonyoknak a 
múlt országgyűlésben eszközölt megoldása nagy-
haszonnal bir; de azt olyannak tartjuk, melyben 
megnyugodni nemlehet, s melyet mellőzve a nem
zet összes erejét az átalakulás nagy munkájára 
fölhívni lehetetlen." Nem osztozom e nézetben, 
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gyakorlati szempontból elemezvén, azért, mert 
mit a t. képviselő ur lehetetlennek tart, azt a 
legközelebbi jövő lehetőnek fogja bebizonyítani. 
De mert ugy vagyok meggyőződve, hogy, ha mi 
kötelességünknél fogva belfejlődésünk nagy mü
vét ezélszerü törvények behozatala által biztosí
tani fogjuk, az által a népnek szellemi és anya
gi ereje természetszerűen növekedni és gyara
podni fog. Kétségkívüli tény pedig az, hogy a 
szellemileg és anyagilag előrehaladt nemzet czélt 
fog érni, ha akkor fogja netalán szükségesnek 
mutatkozó közjogi viszonyai változtatását köve
telni, midőn e kivánatát, követelését, szellemi és 
anyagi erővel támogatni is képes lesz. 

Nem osztozom, t. ház, Tisza Kálmán kép
viselőtársam azon aggodalmában sem, hogy lassú 
halál fogja érni az állam eletét, ha közjogi vi
szonyaink nem változnak, nem osztom pedig 
azért, mert, mint jdl tudjuk, sokkal szívósabbak a 
Magyarország területein lakó népfajok, sokkal töb
bet tűrtek ők már és szenvedtek. És mit tapaszta
lunk? azt, hogy a szabadság legkisebb ihletétől 
átmelegítve gyakran életerőt fejtettek ki akkor, 
midőn Bécsben azt gondolták már, hogy Ma
gyarország nincs többé. 

Egyet emiitett meg jelesül egy t. balpárti 
képviselő társunk, azt mondván, hogy ez a mi 
alkotmányunk tulajdonképen csak olyan, mint a 
nap, mely fényes derült szép időben megteszi kö
telességét, és figyelmeztetett minket, hogy jöhetnek 
borús idők, jöhetnek viharok. Én, t. képviselő
ház, ettől nem rettegek, nem pedig azért, mert 
tiszta meggyőződésem az, hogy, ha lehető volna 
is, és viharok jőnének, a melyek által Magyaror
szág léte, szabadsága vagy alkotmánya kérdésbe 
vétetnék vagy veszélyben forogna: méltóztassanak 
elhinni, sem e házban, de széles e hazában sem 
fognak pártok létezni; tömörülni fognak a nem
zetnek összes polgárai egy zászló mellé, a melyen 
„áldozatkészség és a haza megmentése" lesz irva, 
és hogyha önök minket nem fognak követni, mi 
fogjuk követni önöket, de nem fogunk pártokra 
szakadni, hanem vállvetve megmentjük a hazát. 
(Éljenzés jobb felől.) 

Nem osztozom, igen t. képviselőház, azok 
aggodalmában, kik a legközelebb lefolyt válasz
tási mozgalmak alatt a kormánynak állítólagos 
befolyása folytán veszélyeztetve látják a hazát. 
Igazán megvallom, magam is azon nézetben va
gyok, hogy a választási törvényeket újból kell 
szerkeszteni; de nem azon okból, mit kiválólag 
épen azon t. képviselő urak említenek: hogy fő
leg azért, hogy a kormány beavatkozása lehetet
lenné legyen téve. Hiszen a múlt országgyűlés is 
azon nézetben volt, midőn a házszabályok 53. 
szakaszát alkotta. 

Ezeknek megnyugtatásául csak azt merem 
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állítani, hogy: sokkal több képviselő ül a bal ol
dalon annak következtében , mivel a kormány 
nem fejtett ki kellő erélyt a választási törvé
nyek tiszteletben tartása mellett, mint űl a»mi 
oldalunkon a kormány beavatkozása folytán. 
(Élénk helyeslés jobbról, balról zaj.) T. ház! A 
pártmozgalomnak, a pártérdekeltségnek meg kell 
lenni, az tagadhatatlan, és magam is nagyon 
veszélyesnek tartanám, ha ez megszűnnék : mert 
akkor megszűnnék népünkben az alkotmányos 
érzület, és ennek megszűntével én is veszélyez
tetve látnám az alkotmányt, a függetlenséget ; 
de nem osztozom korántsem igen t. Vukovícs Sebő 
barátom azon nézetében, hogy a párt szenvedély 
nem vitiálja a választási szabadságot; sőt ellen
kezőleg azt merem állítani, hogy a pártszenve
dély, mint tapasztaltuk pártdühhé szokott fajulni, 
ez pedig igen is vitiálja nem csak a választás 
szabadságát, hanem magát az állami életet is. 

Simonyi Lajos b. igen t. képviselőtársunk, 
bizonyosan nem mondotta volna azt, hogy a 
magyarországi igazságszolgáltatás a török biro
dalomé után mindjárt első helyet foglalja el, ha 
történetesen Poroszországban, vagy magában 
Angliában pörei lettek volna. De ha ez áll is, 
a mit én nem szeretek hinni, akkor én az okát 
keresem, és ennek az okát nem a felelős magyar 
kormányban, hanem inkább a nem felelős me
gyék szervezetében találom, (ügy van jobb fe
lől) és igen fogok őrülni, ha ezen eszmét emlé
kezetben fogjuk tartani, ha a megyék szervezése 
fog a ház asztalára kerülni. (Helyeslés jobb felől.) 

T. ház! gyakorlati szempontból tekintve, va
lóban részemről nem igen tudom megfogni, hogy 
miután két esztendeje, hogy törvény van a kö
zös ügyekről, ez a törvény gyakoroltatik két 
esztendeje, tehát csakugyan léteznek közös ügyek, 
mert csak létezni kell annak, a mit a ház 
két esztendő óta rendbe hozott, a minek 
rendbehozatalába az igen t. balpárt is befolyt, és 
mégis e házban találkoztak igen sokan, a kik 
azt mondták, hogy tulajdonkép közös ügyek nem 
is léteznek. Daczára annak, hogy azt mondják, 
miszerint nem léteznek közösügyek, mégis meg
támadják a delegátiót. Hiszen ha nem léteznek 
közös ügyek, akkor delegatió sem létezhetnék, 
az nagyon természetes. 

Ügy tűntetik fel a delegátiót mintha oly ret
tenetes valami volna az, a mi hazánknak alkot
mányát, szabadságát, állam létét, függetlenségét, 
veszélyeztetné. En igazán megvallom, hogy a 
delegatiókat gyakorlati szempontból egyátaiábati 
nem tartom ily veszélyeseknek: mert a mint tu
dom, teendőik két részre oszlanak: az egyin teen
dőjük inkább felülvizsgálati, számellenőrzési 
foglalatosságokból áll; másik teendőjük pedig igen 
nevezetes tárgyát képezi a külügyekre befolyás 
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gyakorlásának. Ezen másodikat kétségkívül, leg
alább én részemről, mindig vívmánynak és ha
ladásnak fogom tekinteni: mig a t . képviselő 
urak a másik oldalról nem fogják bebizonyítani, 
hogy eddigelé Magyarországnak a külügyekben 
volt befolyása. Ha ezt gyakorlatilag tekintem, 
ugy találom, hogy Magyarország e tekintetben 
soha még csak nem is értesíttetett. 

Még egy pár szót kell mondanom Simonyi 
Ernő barátomnak. Igen hosszú, és élezés beszé
dében azt állította, hogy ő a másik fél ügyeibe be
avatkozni nem akar, de igen is azt sem akarja,hogy 
a másik fél a mi ügyeinkbe avatkozzék. De akkor én 
részemről nem tudom felfogni: hogyan vehette fel 
tisztelt barátom saját felirati javaslatába Csehország 
ügyeit? Igen szépen szól t. barátom azokról a 
mik a trónbeszédben foglaltatnak, szólott azokról 
is, a mik abban nem foglaltatnak. Én őt ezen 
térre időkímélés tekintetébői követni nem fogom és 
azért nem fogom fejtegetni különösen a két kü
lön hadsereg theoriáját, annál kevésbé a két 
külügyér viszonyát, még kevésbé pedig tisztelt 
barátom azon okoskodását, mely engem is majd
nem meggyőzött arról, hogy csakugyan azon 
esetben ha a két külügyérnek nézetei nem vol
nának összeegyeztethetők, akkor a döntő befo
lyást az absolut hatalom fogja gyakorolni. En 
megvallom, az absolut hatalomnak döntő befo
lyást engedni átalában nem szeretnék. De azt 
gondolom, kifelejtette t. barátom azon eshetősé
get, mely megtörténhetik , midőn az absolut 
hatalom döntő befolyása következtében épen 
azon külügyér lesz kénytelen lelépni, a ki a par
lament bizalmát birná; ez pedig nem fog, sze
rintem, valami kedélyes és mulatságos utón esz
közöltetni. 

Nem akarván a t. ház figyelmét tovább is 
igénybe venni, röviden kijelentem, hogy párto
lom a bizottság felirati javaslatát. (Helyeslés 
jobb felől) 

J ó k a i M ó r : T. ház! Ez az országgyű
lés, mint a legmagasabb trónbeszéd jelzé, a re
formok országgyűlése leend. Minden reformnak, 
különösen hazánkban, alapja az egészséges béke, 
nem a gyöngeség által reánk parancsolt béke, 
hanem a népek közohajtásán alapuló, ereje öntu
datában emelt fővel járó béke. Csak egy egész
séges béke alatt lehet egészséges pénzforgalom ; 
a mi reformjaink pedig mind olyanok , me
lyekhez önként ajánlkozó pénz kell: természetes 
utón beszerezhető, és a közönséghez ismét visz-
szatérő pénz. 

Épen azért a béke, reform és jollét ha
zánkban synonymok, és épen azért ezen hármas 
synonym Magyarországon nem csak magas 
politika, de minden egyes embernek saját egyéni 
szüksége. Valamint hogy saját érdeke volna min-

KÉPV. H. NAPLÓ. l&U. i. 

den egyes embernek, a háború politikája, egy, 
hazánkat igazságtalanul megtámadó, vagy pedig 
igazságos támadásra késztő háború esetén. (He
lyeslés.) Mindkét esetben kénytelen a kormány 
politikáját öszhangzásba hozni a nemzet akara
tával. Ézmáskép nem lehet, miután a hadi ké
születek költségvetését, egy szükség esetén kitű
zendő háborúra felveendő kölcsönt a képvise
letnek tartozik az alkotmányos kormány bemu
tatni. S ha azok a képviseletnél nagy ellenke
zésre találnak, át fogják látni a kormányférfiak, 
hogy ezen háborúból üdvös eredmény nem tá
madhat, és keresni fognak más eszközöket a 
függő kérdések megoldására. 

Nálunk a képviselőháztól el van vonva a 
két jog, a hadi készületek extraordinariumáoak 
és a hadi kölcsönnek megszavazási joga, s át 
van ruházva a delegatidra, (Elénk felldáltások 
johh felől: Nincs elvonva!) 

Tegnap igen t. képviselő barátom Kerkapoly-
tól ellenkezőt hallottunk, hogy törvényeink
ben e jog meg van hagyva. Örvendetesen 
voltam meglepetve, s megörültem neki, azt gon
dolván, hogy talán ismét én vagyok az, ki nem 
jől olvastam a törvényt. (Ugy van! jobb felől) 
Rögtön siettem azt a bizonyos XII . t. czikket a 
67. évből, melyet szerencsém volt részint a 
házban, részint a 67-es bizottságban 21-szer fel
olvastatni hallani, most 22-szer átolvasni s azon 
szomorú tapasztalásra jutottam, hogy ez úttal 
bizony jól olvastam a törvényt. 

T. barátom Kerkapolyi sikerült casuisticája 
az volt, hogy t, i. ha a delegatio megszavazta 
p. o. a 100 millió ordinariumon felül még az 
50 millió estraordinariumot, s ebből mi ránk 15 
millió jut, s ez a 15 milliő a rendes költségvetés
ből nem tehk ki, ugy ezen háznak joga van a fe
lett határozni, hogy azt a 15 milliót kölcsön 
vegye-e fel, vagy pedig tagadja meg, és bizza a 
finanzminiszterre, hogy álmodjék numerusokat és 
tegye be a lutriba és nyerje meg, vagy vessen 
ki ránk egy még felfedezetlen adónemet, vagy 
ne fizessen egy évig hivatalnokokat, de a 15 
milliót bizony meg kell fizetnünk (Felkiáltások 
jobb felől: Pragmatica sanctio!) s ez az egy do
log, mit a házban „Szavazzunk"-kai elütni nem 
lehet. 

Bátor vagyok, jő kedélyben találván tisztelt 
honvédelmi miniszter urunkat. . . 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Mindig! 

J ó k a i M ó r : . . . ennél a jó kedvénél 
fogva annak applicatióját megfordítva, egy bol-
dogitő „igen" szót kérni. Tudniillik, ha ez igy 
áll, hogy minekünk jogunk van megtagadni a 
hadi kölcsönt, akkor jogunk van meg is kötni 
azt. P . o. ha mi nekünk honvéd seregünk van, 
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és mi hazánknak valamelyik fedetlen határán 
igazságtalanul megtámadtatunk, s mi akkor e 
honvédseregünk mobilizálása végett kényszerülünk 
kölcsönt felvenni: volna-e joga e háznak a köl
csönt saját szakaiára, a delegatio közbejötte nél
kül felvenni? (Jobb felől: Nagyon természetes!) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Válaszom az, hogy azon esetre, melyet 
a t. képviselő ur kérdéskép feltenni méltóztatott, 
nem csak jogában áll ez a háznak, hanem al
kalmasint ez iránt fel is szólittatnék. (Helyeslés, 
derültség.) 

J ó k a i M ó r : Igen megnyugtatva érzem 
magam e felelet által, mert aggodalmam volt, 
hogy kezünk ez esetben is meg volna kötve a 
delegatio által. 

Jelenleg tehát ott áll a kérdés, hogy a kö
zös kormány háborúi, vagy béke politikája fö
lött határozni el van vonva az országgyűléstől és 
átadatva egy közös delegatiónak. 

Hogyan alakulnak ezen delegatiók? 
A delegatio többé nem miniatűr kifejezése az 

országgyűlés arczulatának. A delegatiót igen ter
mészetesen a majoritások választják ; választják 
pedig vagy kizárólag saját tagjaikból, vagy pedig 
látszat kedvéért egy párt beszemelnek az ellen
zéki tagok közöl. (Számos közbeszólás a jobb ol
dalon : Nem fogunk 'önök közöl választani!) Azt 
okosabban is teszik, ha egészen saját elvtársaik 
közöl választják. (A jobb oldalon: Ugy is kel
lene!) Jől tudom, hogy ha az országgyűlésnek van 
is ezen jog reserválva, ha egyszer itt a kormánynak 
többsége van, a többség itt is meg fogja szá
mára szavazni a háborupolitikához szükséges 
extra ordinariumot és hadi kölcsönt. De nagy a 
különbség abban, ha 150—170 tagból állóopositió 
mondja rá ellenző szavát, vagy pedig a delegatió-
ban unisono megy keresztül, vagy legfeljebb 
egy pár ellenzéki szőnok separatum votumával 
adatik meg a háború viselésére szükséges esz
köz. Akkor könnyen abba a csalódásba juthat a 
közös miniszter, hogy itt Magyarországon min
den ember lelkesül a Majna-vonal mellett; hogy 
itt, ha minekünk a luxenburgi vár kerületét 
emiitik, akkor „vitám et sanguinem," sőt ha 
Saarbi ück és Saarlouis-ról volna szó, akkor még 
pláne „avenani" is. 

l m ebben igen veszedelmes optica fallaciát 
látok, szándékosan választom ezen optica falla-
cía kifejezést, mert minekünk a hadser ad-
justatiója is optica fallacia. Veres bugyogó 
kék zubbony: hogy messziről franczíának lehes
sen nézni, csupán csak a chassepot hiányzik, 
mely, mint tudjuk, csoda dolgokat mivel. Csak ak
kor bámulna el aztán a miránk támaszkodó kül-
diplomatia, mely bennünket szövetségesnek vá
laszt, midőn látná, Magyarországban egy népsze

rűtlen háborúnál, micsoda csudákat mivel a chas
sepot. Még azt a csodát is megteszi, a mit sport
nyelven gyöngéd kifejezéssel ugy mondanak, 
hogy ,. megválik a lovagjától." Míg ugyan
azon nemzet férfiai kezében, midőn egy provo-
cált háborúban hazájokat kellett védelmezniük, 
a kasza is tudott csodákat mivel ni. (Ugy van! 
a bal oldalon.) 

I v á n k a Z s i g m o n d : Ott voltunk Schwe-
chatnál. 

J ó k a i M ó r : Ily csalódást idéz elő ez 
unanimitás a delegatióban. 

Ezen intézmény azon retorta, a mely az 
ellenzéket tökéletesen praecipitálja és a mely
ből, mint sublimatum jön elő a kormány majo
ritásának, tamquam, az egész nemzetnek közvé
leménye. 

És ez igy van innen is, tul is. 
Arról, hogy Magyarországon mennyire nem 

egyhangúlag népszerű a delegatio intézménye, 
felesleges volna dissertálni. A túlsó oldalon a 
csehek a raichsrathba épen a delegatio miatt 
nem akartak belépni, a lengyelek többször ki
akartak lépni (De ott vannak!) és kérdés, hogy 
ha be fognak-e ismét menni ? És most, hogy a 
dicsőség teljes legyen, a bécsi képviselő ház el
nöke, elmondja őszintén, hogy bizony őket sem 
elégíti ki a delegatio és épen azért, a miért min
ket, t. i. azért, mert a delegatio elvonja a leg
főbb jogokat a képviselőktől. 

De hát, ha senki sincs vele megelégedve, 
akkor ki van vele megelégedve? (Felkiáltás a 
jobboldalon: Mi!) a delegatio azt mondja „min
denki !" A delegatióban unanimitás uralkodik. 

És midőn a delegatio ezen jogot magának 
elfoglalta a képviselőháztól, minő jogot foglalt 
el a maga számára'? 

Elfoglalta azt, hogy neki joga van a hadi 
költségvetéshez „perapiees" hozzá szólani, és meg
szavazni, törülni a milliókból a mennyit a közös
miniszter megeDged; de hogy azon milliók hová 
fordíttatnak, a detailokban, hová lesznek, arról 
soha tudomásunk nem lesz. (Ellenmondás jobb 
felől.) A delegatio megszavaz annyi meg annyi 
milliót hátultöltő puskákra; de arról tudomása 
nincs, hogy olyanok lesznek-e ezen puskák, hogy 
az első hadi gyakorlat alkalmával nem lesznek-e 
hasznavehetlenné ? A delegatio megszavaz 250 
milliót haderőditési kisajátításokra, hanem, hogy 
ezen kisajátítandó objecíumok mit érnek? arról 
a delegatiónak tudomása nincs. (Helyeslés bal 
felől.) Nekem van, mert ismerem a tárgyat. 

A delegatio megszavazza a milliókat a had
sereg élelmezésére, de hogy van-e készlet ? arról 
nem tudósittatik. í gy lesz aztán, hogy egy há
ború esetén soha sincs elég hadseregünk, az nincs 
jól felszerelve, élelmezés pedig épen nincs. 
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így volt mindig, igy lesz ezután is, mig a 
hadügy kezelése marad status, nem in statu, ha
nem status extra statum, sőt superstatum. (He
lyeslés bal felől). 

Ezen máskép segíteni nem fogunk, mint, 
hogy ha ez az ügy, mely 100 milliónál még 
többet elfogyasztott, ép ugy alkotmányos keze
lés alatt fog állani, mint más közigazgatási bran-
chok j ez pedig máskép nem jöhet létre, mint 
két részre osztás által. 

Nem akarjuk mi a hadsereget, azon czim 
alatt, hogy elkülönitjük, kétfelé szakítani; elvba
rátim elfogadták a közös vezetést, elvbarátim 
nem sürgetik a nemzetiségi epuratiót a tiszti kar
nál, még csak azt se hántorgatják, hogy a leg
közelebbi előléptetéseknél s kinevezéseknél a Ma
gyarországra eső rész 5 perczentet, az Ausztriára 
eső 95perczentettegyen; (Jobbfelől: Mert nincs 
több magyar tiszt!) de ezredeink most is külön 
magyarhadi cadreket képeznek, hogy azok ide haza 
szolgálhassanak, most is törvényben van. 

Mi tehát a különbség ? az, hogy mi a ma
gyar hadügy számára akülön háztartást követel
jük. Azt mondják, hogy akkor is kell fizetni. 
Igen, de én nem a 30 milliót sokallom, a mit 
most fizetünk, hanem keveslem azon védelmet, 
mit érte kapunk : nem vagyunk kellőleg megvé
delmezve. (Helyeslés Bal felől.) 

Magyarországnak 48—49-ki hadserege ke
rült egy év, azaz 12 hónap alatt, 32 millió frtba, 
(Közbeszólás jobb felől: 65 millióba!) Meglehet, 
hanem nem 12, de 15 hónap alatt és bele szá
mítva az összes polgári adminisztratiót és a vár
felszereléseket, (Ugy van! bal felől) azon fölül 
még abból levonandó urbariális kártérítésre ki
adott 12 millió. Tessék kiszámítani, lesz 32 mil
lió. Egyébiránt legyen több, de akkor ezen had
sereg még bakancs és puska nélkül volt, és ujonan 
kellett mindent kiállítani, és mi ezen hadsereg
gel kiállottank egy téli és egy nyári hadjáratot, 
és ezen hadsereg öt várat ostromolt, a melyek 
közöl hármat be is vett, és két várat 12 hóna
pig védelmezett, és mindez nem került annviba, 
mint a mostani békelábon álló guggon ülő egy
séges hadsereg. (Derültség). 

Hogy mit jelent osztrák értelemben a há
ború budget 9 arról is van némi fogalmam. Egy 
olyan háborúban, hol 50 ezer ember működik, 
pl. 1864-ben 175 millió: oly háborúban, mely
ben 250 ezer, és ezen sereg két hónapig állt a 
csatatéren, mint 59-ben, a hadi budget 250 mil-
liő; ebből jutna Magyarországra 75 millió; egy 
oly háborúban, a melyben hat hét alatt minden 
seregünk mobilizáltatik. mint 66-ban, a hadi költség 
300 milliót tesz; egy háborúban, melyben egy 
puskát sem lőttünk ki és csupán csak határokat 
őriztünk, de, a melyet két évig folytattunk ide

gen hatalomjjogos harcza ellen, a hadi költség
vetés 500 millió, ebből Magyarországra 150 mil
lió esik, mint 64/s-ben. Ebből gyönyörű nagy 
hadsereget lehetne felszerelnünk. 

Tessék ezekkel, összehasonlitani, a mit Ma
gyarország a 49-iki hadjárat alkalmával kiadott. 
Hogyan történt e csoda, azt tovább részletezni nem 
akarom; de annyit mottóul megmondok, hogy 
azon férfiak, kik akkor Magyarország hadügyét 
kezelték, a milyen szegényen mentek be az or
szág kincstárába, oly szegényen jöttek ki belőle. 
(Zajos éljenzés bal felöl.. Mozgás a jobb oldalon.) 

Hogy mire mennénk mi a magunk contin-
gensével, mit kezdenénk vele? Vannak szakfér-
fiak, a kik azt részletesen meg tudnák magya
rázni ; de annyit mondhatok én is, hogy azon 
nem kezdenők, hogy 28 feldmarschalt nevezzünk 
ki szolgálaton kívül, 150 altábornagyot szintén 
szolgálaton kivül, 200 generálist megint szolgá
laton kivül és 430 oberstet mind activ katonai 
szolgálaton kivül. [Elénk helyeslés bal felől. Hát 
azokat most teremtették ? jobb felől.) Azon nem 
kezdenők, hogy 3—4 millióért a budai begyeken 
több cithadellát épittessünk csupán azon czélból, 
hogy illuminatiók alkalmával lampionokkal lehes
sen őket körülrakni (Derültség); azon sem kez
denők; hogy á vágómarha darabját 25 frttal drá
gábban vegyük, mint a hogy kínálták, és 30 
nap múlva 20 frttal olcsóbban adjuk, mint a 
mit kínálnak érte {Elénk tetszés a bal oldalon; 
zajos ellenmondások jobb felől) ; azon sem kezde
nők, hogy oda adjunk a legelső legjobb gentle-
mannak egy millió frtot, hogy fedezze föl a há
tultöltő puskák mesterségét és egy év múlva azt 
mondjuk neki, hogy már ne csináljon semmit; 
hanem azon kezdenők , hogy csináltatnánk 
300,000 nemzeti kokárdát, hogy a nép látná, 
hogy ez az országnak, a magyar királynak had
serege, és bizonyosan jobban meg lennénk vé
delmezve, mint most, a magyar király és Ma
gyarország. (Éljenzés bal felől, nevetés jobb 
felől.) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Egy kokárda kerül egy krajczárba, 
tehát az ország védelme 300,000 krajczárba 
kerülne. 

J ó k a i M ó r : Jelenleg minden mozdula
tainkat megbénítja az, hogy érezzük, hogy fe
nyeget valaki, (Ugyan ki lehet az f jobb felől) 
hogy nem vagyunk a lehető veszély ellen meg-
óva, nem merünk a reformok terére bátran 
lépni; (Közbeszólás jobb felől: Dehogy nem me
rünk! bal felől: De nem merünk!) nem merünk 
merni; féltjük egymást, mi protestánsok féltjük 
a katholicizmust (Nagy nevetés; felkiáltások jobb 
felől: Nincs szükség rá ! bal felől : Ugy van!) 
Ne tessék ezt paradoxonnak venni ! Ha valaha 

34* 
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megtámadná valaki a katholika egyház javadal
mait, a protestantismus volna az első, mely leg
először vétóját emelné ellene. Ha nem tetszik ér
teni, nagyon sajnálom. 

Mi, az ellenzék, féltjük a magyar kormányt; 
R magyar kormány pedig félti az osztrák kor
mányt, a melylyel szemben sokszor követelőnek 
kellene fellépni, sőt megtörténik azon csoda, a 
mi nyomtatásban is kihirdettetett a basahidi 
választókerület képviselőjének felirati javaslatá
ban : hogy a legliberalisabb szerbek féltik tőlünk 
a katonai hatái őrvidéken levő katonai absolutis-
must. Mindenkit a háború s a megvédetlenség 
érzete nyugtalanit; ez az, mi magát a vállalko
zást is Magyarországban örökös rizikóval össze
kötötte teszi ; ez az, mert a rizikó miatt széde
leg itthon hitelünk. Hogy ennek pénzpiaczunkra 
rósz hatása van (A Jókai-bankra f jobb felől), 
ezt, ugy hiszem, maga a pénzügyminiszter ur leg
jobban fogja tudni. 

T. ház ! Mi, a helyett, hogy erős kézzel 
tartanok fel, kolduljuk a békét. A bizotíság vá-
laszfelirati javaslatában egy elégikus mondattal 
akarnak keresztül csúszni a béke és a háború 
kérdésein. 

Abban ugyanis az van mondva, hogy mily 
jó a béke, és mily szomorú dolog a háború: 
holott nekünk azt kell mondanunk, hogy mi nem 
akarunk háborút, de ha kell lenni háborúnak, 
tudunk csinálni, és mi nem szomorkodunk, nem 
irtózunk tőle. (Helyes! jobb felöl.) 

K e r k a p o l y K á r o l y : Hát tegyük azt 
bele a feliratba. 

J ó k a i M ó r : Mi nem isten irgalmából 
akarunk lenni ország, hanem magunk erejéből. 

Ha az, a mire építjük az alapot, homok, 
akkor az, mit ráépitünk, csak rom fog lenni. 
Önök válaszfelirati javaslatában igen jellemzőleg 
van mondva a következő passus: „különösen 
helyzetünkben belügyeinknek ezélszerü rendezése 
s azon takarékosság, mely költségvetésünkben s 
adórendszerünkben annvira szükséges, csak béke 
idején eszközölhető." 

Igaz; az egész alkotmányalap, mit megte
remtettünk, csak a legközelebbi háborúig tart, a 
midőn azon szomorú dilemma fog előttünk ál
lani, hogy vagy győzelemre segítjük, vagy le
győzetik az állam, melynek most mi is kiegé
szítő tagjává lettünk; az egyik esetben az ég kü
lönös irgalma az, mely Magyarország létét s so-
lidaritását meg fogja őrizhetni; vagy pedig győ
zelemre segitjük azt az államot minden erőnkkel, 
s ez esetben nagy veszély fenyegeti az ismét 
túlsúlyra jutott katonai állam részéről, mely fe
lettünk áll, a mi saját gyenge alkotmányunkat. 
Ha, uraim, ezen aggodalmat át nem értik, na
gyon tartok tőle, hogy azon országgyűlés, mely 

a reformok országgyűlésének Ígérkezett lenni, 
csak a destructio országgyűlése lehet. Jelezi na
gyon jól azon reformok kiindulását és irányát a 
bizottsági válaszfeliratnak azon passusa, a mely
ben világosan a megyékre azon czélzás történik, 
hogy hazánk ezen institutiója többé nem refor
máltatni, hanem egyenesen a hajóból kidobatni 
igértetik. 

Következik most a közigazgatás, ezen a 
* megyéknek megsemmisítésével csaknem ösz-
hangzó közigazgatási reform után a bíróságok 
reformja. 

Hiszen köztudomású dolog, hogy tervben van 
az első fokú bíróságoknak a kormány általi ki-
neveztetése. (Helyesen ! jobb felől.) Azután kö
vetkezik a választási reform czime alatt a kor
mány teljes hatalmának befolyása a választások, 
előkészítésére, s a, választások menete felett. (Ez 
már nem áll! Jobb felől.) Az appetitoriumot eh
hez már megkaptuk a házszabályok reformja czi
me alatt, hogy a háztól elvonatott saját tagjai
nak megválasztása felett intézkedhetni. (Felkiál
tások a jobbon: Ghyczy csinálta!) Nem Ghyczy 
csinálta és nem úgy volt Grhyczy által javasolva! 
Grhyczinél volt még mindig egy apellatorium fó
rum ; de azt a bizottság elvetette. Mostan pe
dig az van, hogy egyik párt, a mely kisebbség
ben maradt, mindig a másik párt discretiojára 
van bízva. (Nevetés jobb felől: Hát Angliában 
hogy van ? Talán ott a kisebbség dönt f) 

Most következik még egy utolsó reform, a 
felsőháznak úgynevezett reformja. 

En egyátalában feleslegesnek tartok minden 
felsőházat, (Amerikában is van!) de miután a 
mi mostani felsőházunknak még nagyon liberá
lis elemei vannak, dicsőségére hazánk született 
főnemességének, hogy ott a szabadelvüség még 
mindig túlnyomó; meg kell adni a kormánynak 
a peer tolonezozást, (Hát Angliában hogy van ?) 
hogy ott a kormánynak mindig legyen engedel
mes többsége, hogy legyen hatalma felsőházban, 
hogy legyen mindig túlsúlya, mint Ausztriában, 
hol az gyakorolja azon jogot, hogy az alsóház
nak legliberalisabb határozatait félre ne dobja. 
(Angliában is ugy van!) Hogy egy esetre hi
vatkozzam, épen arra, a mit Kerkapoly tegnap 
előhozott, arra: hogy azon kérdésben, vajon az 
osztrák monarchia alatt mi értetik, Ausztriának 
csak is az osztrák része, vagy pedig egyátalában 
egy különös transleithanicus fogalom, az osztrák 
alsóház szabadelvüségénél fogva, Sturm képvi
selő javaslatára azon indítványt fogadta el és 
azt mondta, hogy ez alatt értetik Ausztriának 
egyik fele. A felsőház ez indítványt viszszave-
tette és ellenkezőleg magyarázta. (Ellenmondás a 
jobb oldalon.) 



19. országos Ülés május 29. 1869. 269 

K e r k a p o l y K á r o l y : Nem mondtam. 
J ó k a i M ó r : Ez pedig most is igy van ; 

ezt méltóztatott kihagyni előadásából. 
T. képviselőház! ezzel az 1867. XII. t . ezikk 

épülete be volna koronázva. 
Méltóztassék a t. kormánynak és a mostani 

t. többségnek gondolni arra, hogy a kormányok 
nem halhatlanok. (Felkiáltások a johh oldalon: 
Tudjuk!) hogy jöhet a mostani hazafias, és — ne 
rösteljük bevallani oppositio létünkre — szabadelvű 
kormány után egy olyan, a mely mind ennek 
ellentéte, (Akkor nem támogatjuk ! jobh felől) 
És tessék arra gondolni, hogy azon pártokon ki-
vül, melyek most i t t e házban ülnek, van e há
zon kivül még egy névtelen párt, mely egy idő
ben, felvéve a reaetió livréjót, egy kézforditás 
alatt egyszerre minden administratiót, a közigaz
gatásnak, a bíráskodásnak minden branehait ké
pes volt saját embereiből betölteni. Ezen had. 
ezen banda még most is él, és felül is kereked
hetik. (Elénk ellenmondás a jobb oldalon, Hol 
ül az a banda f Helyeslyés a bal oldalon.) Gon
dolja meg a t. képviselőház többsége, hogy azon 
intézmények, miket ő most reform czime alatt 
egy hazafias kormány számára készit, juthatnak 
más kézbe és gondoljon akkor arra, hogy ha 
egyszer egy reaetionarius, egy nemzetellenes 
kormány kerekedik felül, azokkal a megbénítandó 
megyékkel, ezekkel az elmozdítható alsó rendű 
bírói és hivatali karokkal a kormány teljhata
lommal a választások fölött, a majoritás discre-
tiojára bizott bíráló bizottságoknak és egy kor
mány a peer tolonczozástól függő felsőház ma
joritásával egy oly országgyűlést alkothat össze 
egy rósz indulatú kormány, hogy sirva néznek 
utána utódaink. (Élénk helyeslés a bal, ellenmon
dások a jobb oldalon.) 

I v á n k a Z s i g m o n d : Bange machen gilt 
nicht! 

J ó k a i M ó r : Gondolja meg a mostani 
majoritás, hogy azon korbácsot, melyet most ta
lán hazafiúi zelusból a mi számunkra iont, még 
kivehetik kezéből és őt magát verhetik meg vele. 
{Zajos helyeslés a bal, derültség a jobb oldalon.) 

Mert a delegatiókat a kiegészített birodalmi 
tanácstól csak egy keskeny árok választja már 
el. (Elénk ellenmondások a jobh oldalon.) Ti nem 
fogjátok azt átlépni, arra én is lelkemet teszem 
fel! de áthidaljátok, hidat vertek rajta, urak. 
(Elénk helyeslés a hal oldalon.) 

Végzem. A reformokat mindnyájan óhajt
juk. De kívánjuk, hogy kezdjük azokat a köz
jogi alap reformjával. 

Én Tisza Kálmán felirati javaslatát párto
lom. (Hosszas élénk helyeslés és éljenzés d hal 
oldalon.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő : Ghyczy Kál
mán személyes ügyben kivan szólni. (Zaj. Hall
juk !) 

G h y c z y K á l m á n : T . képviselőház! 
Igen sajnálom, hogy azon jeles beszéd után, 
melyet igen t. elvbarátom épen most fejezett be, 
kénytelen vagyok, a házszabályokra hivatkozva, 
szót emelni. A házszabályok 128. §-a azt mond
ja : „Szót kérhetnek bár mikor azok, a kik: ne-
taláni személyes megtámadásra akarnak válaszolni." 
Többen az itt jelenlevő képviselők közöl azon 
alkalommal, midőn t. barátom a házszabályokat 
emiitette, felszólaltak, hogy Komárom város kép
viselője készítette azokat. Tartozom ez iránt fel
világosítással az igazság érdekében, és másod
szor azért is, hogy figyelmeztessek minden t. 
képviselő urat arra, hogy, ha valamikor azon 
helyzetbe jönnének, hogy elnökei találnának 
lenni oly bizottságnak, mely bizottság tag
jai többségének bizalmát nem bírják, ezen állást 
semmi áron ne fogadják el. (Helyeslés a bal ol
dalon.) Épen ezen körülmény az, mely engem 
mo§t is felszólalásra kényszerit. Azon bizottság
nak, mely uj házszabályok kidolgozására volt ki-
küldve, a ház irattárában meglevő jegyzőkönyve
ire vagyok bátor hivatkozni, hogy azon igazolási 
szabályok, melyeket én bátor voltam a bizott
ságban előterjeszteni »— mert én voltam kény
telen mint elnöke ezen bizottságnak azokat elő
terjeszteni, mert a többségnek ott jelen volt tag
jai közöl e munkára, egyen kivül, más senki nem 
vállalkozott — egészen máskép terjesztettek be 
általam. A jegyzőkönyvre hivatkozom, hogy a 
bizottság nagy részben maga változtatta meg e 
munkálatot. í gy például azon kérdésben, mely a 
fiumei választásra nézve ma itt fenforgott, azon 
javaslatban, mely a bizottság elé általam ter
jesztve volt, világosan ki volt mondva, hogy a birálő 
bizottság tagjai többségének, nevezetesen 4 bíráló 
bizottsági tagnak kell egyetérteni, hogy határo
zat hozathassák, s ha négy tag egyet nem ért, 
egy revisorium fórum volt javaslatba hozva, mely 
alakítandó lett volna a többi bíráló bizottságok 
tagjaiból. Ezen esetben nem történt volna meg 
az, a mi megtörtént most, hogy a bíróságok, 
egymással ellenkezőleg határoztak hasonló eset
ben. (Helyeslés a bal oldalon.) Változtatva levén 
már az eredeti terv, azt is, mit a házszabályok 
kijavítására javaslattétel végett kiküldött bizott
ság, nézetem szerint jól határozott, a t. háznak 
többsége országos ülésben a t. jobb oldal első 
rendű férfiának javaslatára lerontotta, mert azon 
javaslatban, melyet e bizottság előterjesztett, az 
volt indítványozva, hogy a bíráló bizottságok 
ne a ház többségének önkénye szerint válasz
tassanak, hanem választassanak a ház által ki
jelölendő képviselők által azon morális -felelősség-
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nek súlya alatt, melylye! az egész ország szine 
előtt tartoznak az iránt, hogy a választásokat 
mindenesetre részrehajlatlanul fogják eszközölni. 
E javaslat a házban megváltoztattatván, ezen^ ha
tározatnak következményeit érezzük most. (Elénk 
helyeslés a bal oldalon.) Bocsánatot ke'rek, hogy 
a t. házat ezen felszólalásommal untattam, de 
azon személyes megtámadás ellenében, mely mél
tatlanul intéztetett ellenem, az igazság érdekében, 
az ország szine előtt szükségesnek tartottam ezt 
kijelenteni. (Hosszas élénk helyeslés és éljenzés a 
bal oldalon. 

E l n ö k (leszáll s helyét Gajzágó Salamon 
foglalja el.) 

A n k e r H u g ó : T. képviselőház! (Hall
juk!) A horvat-szlavon országgyűlés Magyaror
szággal kötött egyezme'nyi törvény erejénél fogva 
elküldötte követeit a jelen közös magyar ország
gyűlésre azon cze'lból, hogy részt vegyenek a 
közös ügyek tárgyalásában és ezeket illető tör
vényhozásban. (Helyeslés.) Midőn tehát jelenleg 
a legmagasb trónbeszédre adandő válaszfelirat 
javaslata felett foly a tárgyalás, miután ez közös 
vgy, főleg pedig mivel a dalmát, horvát és 
sziavon királyságok érdekei is beleffizvék hoz
zászólani nem csak jogunkban áll, de kötelessé
günk is. (Helyeslés.) 

Azonban, mielőtt ezt tenném, engedje meg 
a t. ház, hogy mindenekelőtt jelezzem azon ál
láspontot, melyet egyátalán a közös ügyek tár
gyalása terén elfoglalni kívánunk. (Halljuk!) 
Mi minden közösügyi tárgyalásnál következő
leg a válaszfelirati javaslatok tárgyalásánál is, 
azon álláspontot kivánjuk elfoglalni, mely töké
letes öszhar.gzásban van a Magyarországgal 
kötött egyezménynyel. (Helyeslés.) Ez azon alap
törvény, melyben közjogi kötelezettségeink ki van
nak jelölve; ez azon törvény, mely ismét meg
újította a két testve'r nemzet között az idők 
mostoha viszontagsága által megszakított köte
léket, e's mely megvetette alapját egy bizto
sabb jövőnek. (Helyeslés.) 

Ezt előre bocsátva, részemről kimondom, 
hogy a kilenczes bizottság válaszfelirati javasla
tát pártolom és fogadom el. 

Pártolom pedig azért, mivel legélénkebben 
találom fel benne a közös ügyek elismerését a 
magyar korona országai és ő felsége többi or
szágai között, mely közös ügyeket a horvát és 
sziavon királyságok is elismernek, ugyanezen 
egyezményi törvény alapján, melynek negyedik 
szakasza azt mondja, hogy a dalmát, horvát 
és sziavon királyságok elismerik az 1867-iki 
magyar országgyűlésnek XII-ik törvényczikkét. 
mely kijelöli a közös ügyeket Sz. István koroná
jának országai és ő felsége többi országai között. 

Ezen választelirat egészeu megegyezik a mi 

nézeteinkkel a határőrvidék kérdésének megoldá
sában is. Tagadhatlan, hogy jelenleg a határőr
vidék az összes monarchiával szemközt némi 
kivételes állapotban van; jogilag ugyanis hozzánk 
tartozik és Szent István koronájának egyik ki
egészítő részét képezi, de tettleg mai napig sem 
tartozik hozzánk, noha kívánatos és igazságos 
volna, hogy a határőrvidék lakói is valahára 
részesittessenek a közös alkotmány áldásaiban. 
(Helyeslés.) Azonban tagadhatlan az is, hogy az 
átalakulás keresztülvitelében számtalan és súlyos 
nehézség van útban. Ezeket el kell mel
lőzni, el kell oszlatni. De valamint egyrészről 
igazságos és kívánatos a határőrvidék kérdésé
nek végleges megoldása, ugy másrészről, tekintve 
ezen nehézségeket, nem tanácsos ezen institutiőn 
egyszerre és rögtön keresztül törni. (Helyeslés.) 
Ugyanez volt mindig a horvát-szlavón ország
gyűlés véleménye is a határőrvidék kérdésének 
megoldásában. 

A mi Dalmátia kérdését illeti, a bizottság 
válaszfelirati javaslata szintén tökéletesen meg
egyez a mi véleményünkkel. E válaszfelirati ja
vaslat ezen kérdésnek megoldásában nem csak 
a merev jogra támaszkodik, hanem egyszersmind/ 
ennek kivitelében a gyakorlati lehetőséget is mér
legbe veti. Hogy nekünk Dalmátiára jogunk van, 
az tagadhatlan, mert az jogilag a horvát és 
sziavon országokhoz, ezekkel együtt pedig a ma
gyar koronához tartozik; de hogy Dalmátiára 
nézve czélt érjünk, és valahára birtokába jus
sunk, nem elég nekünk, hogy csak mindig a me
rev joggal álljunk elő, hanem szükséges, hogy 
gyakorlati lehetőségét is kivigyük közös erővel. 
Jól tudjuk, hogy vannak nehézségek és aka
dályok, melyek e kérdés megoldásának útjában 
állanak; ezeket kell nekünk eloszlatnunk; de 
hiszszük és bizton reméljük, hogy szoros egyesü
lésünk Magyarországgal és együttes működésünk, 
főkép -pedig az összes országgyűlésnek bölcs és 
erélyes támogatása által ezen nehézségeket is le-
győzendjük. A mi a módot illeti e kérdés meg
oldására nézve, csekély nézetem szerint ugyan
azon eljárást kell követnünk, melyet Magyaror
szág követett a horvát kérdés megoldásában. 
E szerint ugyanis Dalmátiának reincorporatió-
já t a magyar sz. korona jogainak alapján , kö
vetelnünk kell, valamint azt is, hogy Dalmátia 
a horvát és sziavon királyságokhoz csatlakoz
zék ; de mindenesetre ugy, hogy Dalmátia reincor-
poratiójának feltétele iránt meghallgattassák s 
szabadon nyilatkozhassak. Ily mód által, ugy 
hiszem, czélt fogunk érni; ezen eljárás által 
sem a kormányt nem hozzuk soha zavarba, sem 
lajtántuli testvéreinkkel a jó egyetértést nem 
fbgjulf veszélyeztetni. (Helyeslés!) 

A többiekre nézve — miután a tárgy any-
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nyira ki van már merítve, hogv ismétlés nél
kül hozzászólani nem is lehet — szólani nem 
kívánván, mind kijelölt álláspontunknál, mind 
meggyőződésünknél fogva a kilenczes bizottság 
válaszfelirati javaslatát fogadom el. (Élénk éljen
zés. Felkiáltások: Hétfőn folytassuk! Ma!) 

E l n ö k : Ha méltóztatnak parancsolni, a 
tanácskozás folytattatni fog, 

J á m b o r P á l j e g y z ő : Szathmáry Ká
roly ! (Holnapután!) Mocsáry Lajos! (Felkiáltá
sok : Jobb oldalú is fel kell szólitani! Holnapután 
folytassuk!) 

E l n ö k : A t. háznak egy határozata van, 
hogy az ülés délutáni 2 óráig tartson. EB sem 
most, sem soha nem érzem magamat feljogosítva, 
hogy az ülést a t. ház határozata nélkül bezár
jam. A mi pedig azon ellenvetést illeti, hogy 
csak bal oldali tagok hivattak fel a jegyző ur 
által: szabályainkra hivatkozom, melyek szerint 
fölváltva jobb és bal oldali szónok hívandó fel; 
előbb bevégezte egy jobb oldali, felhívandó tehát 
most egy baloldali szónok, mindaddig, mig csak 
valaki beszélni fog. (Helyeslés.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő : Mukics Ernő! 
M u k i c s E r n ő : T. ház! valóban nagy 

feladat, annyi jeles és kitűnő beszéd után, me
lyek mindkét részről ugy a kormánypárti, mint 
az ellenzéki t. képviselők által a trónbeszéd és 
válaszfelirati javaslatok tárgyában elmondattak 
akként s oly értelemben nyiltatkozni, hogy az 
a t. ház méltó figyelmét méltán kiérdemelje. 

S bár mennyire érzem is a helyzet nehéz
ségét, mindazáltal képviselői állásomnál fogva 
elutasithatlan kötelességemnek ismerem, ugy egyéni 
meggyőződésemnek, mint főleg választóim közér-
zületénék kifejezést adni ép az alkalommal, midőn 
a t. ház kijelöli az irányt, mely a nemzet jövő
jére döntő befolyást gyakorolhat. 

Én kettőre kívánok reflektálni: egyik a trón
beszéd; másik a bizottság válaszfelirati javaslata. 

Magam is azt hiszem, mint többen igen he
lyesen megjegyezték, hogy a trőnbeszéd nem 
egyéb, mint manifestatioja a kormány politikájá
nak, nem más, mint jelzése azon ösvénynek, me
lyen a kormány ha nem is haladni, de tenni 
akar. Ugy mástrészt. véleményem szerint, a vá
laszfelirat sem lehet más, mint foglalata a nem
zet akaratának. E szerint szükséges, hogv a vá
laszfelirat aként legyen szerkesztve, miszerint az 
ne legyen csupán viszhangja a trónbeszédnek, 
hanem legyen méltó kifejezése a nemzet közvé
leményének. A jelen trónbeszédben minden van 
mondva, minden van ígérve, mi első tekintetre 
a nemzet keblében a legvérmesebb reményeket 
költi fel; és uo-yan a trónbeszédben semmi sincs 
jelezve, mi a nemzet aggodalmait megszüntetné; 
széval, ki van mondva : hogy te magyar nemzet 

l mindent várhatsz és remélhetsz; csak nem vár
hatod és nem remélheted nemzeti függetlenséged 
és állami önállóságod visszaállítását. 

Ez, uraim! ama vörös fonál, mely az egész 
tróabeszéden áthúzódik. 

A trónbeszéd egyik szakasza igy szól: „a 
múlt országgyűlés megveté a biztos alapot, a me
lyen a munka most már könnyebben lesz folytat
ható." 

Kérdem egész tisztelettel: hol és melyik az 
a biztos alap? Tán a delegatió, közös miniszté
rium közös hadsereg, az oszt. államadósságok 
nagyrészbeni elvállalása? Az én meggyőződésem 
szerint a múlt országgyűlés töbsége Magyaror
szág előhaladásának nem alapját veté meg, hanem 
alapjából vetette ki a magyar nemzet szabadsá
gát biztosító sarkalatos törvényt, az 1790. X. t. 
ez. akkor, midőn a közügyi intézményt megal
kotta. En engedelmesen hajlok meg a múlt or
szággyűlés kiegyezkedési határozata előtt; mert 
mint polgár tudom a polgári kötelesség első sza
bályát : a törvények iránti engedelmességet; ám 
de másrészt független meggyőződésem érzetében a 
kiegyezkedési mű felett egyéni megnyugvásomat 
nem jelenthetem ki. 

Vannak, kik azt állítják, hogy a belreform 
kérdések sikeres megoldása egyátalán semmi ösz-
szefüggésben nincs a közjogi viszonyokkal: kö
vetkezésképpen azt tartják, hogy a közjogi kér
déseket, habár azok nincsenek is a nemzet óhaj
tásához képest megoldva, revisio alá venni szük
ségtelen. Ha jól emlékszem, hasonló értelemben 
nyilatkozott többek között gr. Zichy Nándor kép
viselő ur is. 

Megengedem — kivételesen — hogy vannak 
egyes reformkérdések, melyeknek megoldása nem 
veszi igénybe az államjogi alap revisióját, milye
nek az igazságügy, vallásügy, a községek ren
dezése stb., de két fő lényeges kérdés, mint a kad-
és pénzügy kérdése, melyek egy állam lételének 
élet-alapját, conditio sine qua uon-ját képezik, a 
jelen közösügyi institutio mellett a nemzet meg
elégedésére nem oldható meg. 

Mind a mellett kijelentem, hogy, bár kevés 
reményt táplálva keblemben, a reform kérdések 
tárgyalásához hozzá járulok. 

A mi a bizottság felirati javaslatát illeti; 
habár az egészen viszhangja a trónbeszédnek, 
mindazáltal vau benne mégis egy passus, mely 
a nemzet közvéleményével találkozik, s ez: a 
kül béke fentartása. Ha valaha : ugy most leg
inkább van szükségünk a békére, nem csupán 
azon okból, hogy a háború szomorú nyomokat 
hagy maga után és káros következéseket az 
iparra és kereskedelemre, szóval a nemzet anyagi 
és szellemi kifejlődésére; hanem kivánatos a béke 
főleg azért, mert az osztrák-magyar véderő a 
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jelen közösügyes yédrendszer mellett elégtelen 
arra, hogy a monarchiát biztositsa a netán be
következhető sadowa-féle eshetőségek ellen. Az 
osztrák-magyar hadsereg már magában a közös
ség eszméjében hordja a dissolutio csiráját, és 
maga a rendszer megöli a katonai vitézség ösz
tönét. Ily hadsereggel uraim! harczolni, vérzeni 
igen, de győzni alig lehet. 

És miután a magyar nemzet a béke politi
káját követni kívánja, ez által ujabb jelét adja 
ama törhetlen hűségének és ragaszkodásának, 
melylyel az uralkodóház iránt viseltetik és min
dig viseltetett, még akkor is, midőn ebbeli ra
gaszkodása saját nemzeti érdekeinek feloldozását 
vette igénybe; mert aligha tévedek, ha azt állí
tom, hogy a jelen politikai constelíatiók között 
a háború esete leginkább fenyegetné az örökös 
tartományokat, leginkább veszélyeztetné az ural
kodó házat. 

T. ház! Van még egy tárgy, melyről rövi
den kívánok megemlékezni, s mely sem a trón
beszédben, sem a felirati javaslatban nem jő elő, 
s ez kegyeletes tárgy: az erkölcsi elismerés azok 
irányában, kik a 48-iki jogharczban a nemzet 
szabadságáért küzdöttek. Midőn a koronázási actus 
után ő felsége a nemzet koronázási hódolatdiját 
az ínséggel küzdő honvédek fölsegélyezésére szen-
telé: ugyanakkor a magas minisztérium és az 

akkori országgyűlés többsége ildomosnak tartotta 
az erkölcsi elismerés ünnepélyes kijelentését ós 
annak törvénybeiktatását, — daczára annyi fel
szólalásnak — jobb időre, vagy talán őrök időre 
napolni el. E legmagasabb elhatározás, e kegye
leti tény kétségtelen bizonylata annak, hogy ő 
felsége szabadelvűbb kormányánál, szabadelvűbb 
volt az akkori országgyűlés többségénél. Szomorú je
lenség, valóban szomorú, egy nemzetre nézve, mi
dőn a fejedelem kényszerül elővilágitni kormá
nyának a méltányosság és nemzeti becsület szö
vétnekével ! 

Egyébiránt pártolom és elfogadom Tisza Kál
mán t. képviselőtársunk válaszfelirati javaslatát. 
{Éljenzés bal felől) 

E l n ö k : A ház elnöke kéri a jegvző ura
kat, szíveskedjenek holnap reggel fél 12-kor az 
elnöki szobában megjelenni, úgyszintén a gazda
sági bizottságot 12 órára. 

Jelentem, hogy négy ivnyi jegyzőkönyv ki 
van nyomatva; a ház irodájából elvihetik a kép
viselő urak. 

A közelebbi ülés hétfőn 10 órakor lesz. 
I v á n k a I m r e : Talán czélszerü lenne a 

ház óráját minden nap összeigazitani a városház 
órájával, mert most nem két óra, hanem 1 ne
gyed van háromra. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

20. országos ülés 
1869. május 31-én 

S o m s s i c h Pál , u t ó b b B i t t ó I s t v á n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgya i : Benyujtatik Wirkner Lajos megbízó levele. Az ország főtörvényszékeinek megnyitó ünne
pélyes ülésére küldöttség indíttatik. Degenfeld Gusztáv gr. és Barta Lajos szabadságot kapnak. Az illető bíráló 
bizottságok jelentik, hogy Butler Sándor gr. és Ciotta János igazoltattak. Kérvények muttatatnak be. A kormány 
felel Huszár Imre interpellatiójára. A válaszfelirati vita tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Gorove István, 
Horvát Boldizsár, Mikó Imre gr., Wenckheim 
Béla b. ; később Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik délelőtt 10 órakor. 

lalni 
E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog-

F o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő (olvassa a 
a május 29-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, hitelesít
ve van. 

Van szerencsém bemutatni Temes megye 
kis-becskereki választó kerületében megválasztott 
országgyűlési képviselő "Wirkner Lajos eredet 



20. országos Ülés május 31. 1869. 273 

megbízó levelét. Az állandó igazoló bizottsághoz 
tétetik át. 

Mailáth György országbíró levélben fölhívja 
a képviselőház elnökét és a t. képviselőház tag
jait, hogy a m. kir. curiának jelen alakjában feloszla
tására, a ferencziek terén levő épületében f. é. 
május hó 31-én, azaz ma d. e. 10 órakor, és a 
legfőbb tőrvényszékek ünnepélyes beigtatására, 
június 1-én d. e. IOV2 órakor tartandó nyilvá
nos ülésekben minél számosabban megjelenni 
méltóztassanak. Nem tudom, t. ház, nem tartja-e 
illőnek, hogy ezen alkotmányos ünnepélyen né
hány tagja által képviselve legyen ? (Helyeslés.) 
Ha méltóztatnak beleegyezni, javaslatba hozok 
néhány képviselő urat, a kik felkéretvén, ez ün
nepélynél képviselnék a házat. (Helyeslés.) Fel
kérem tehát alelnök urat, Gajzágó Salamont, to
vábbá Bánó József, Ghyczy Ignácz, Somossy 
Ignácz és végre Horvátország részéről Tomasics 
József képviselő urakat, ha ezekhez többen akar
nak csatlakozni, az annál ünnepélyesebb lesz. 
(Helyeslés.) 

Tisza Kálmán bemutatja kérését gróf De
genfeld Gusztáv képviselőnek, ki egészségi te
kintetből négy heti szabadságot kér. (Megadatik.) 

Szintúgy Felső-Fehér megye képviselője, 
Barta Lajos, egészségi tekintetből négy heti sza
badságot kér. (Megadatik.) 

Következnek a bíráló bizottságok jelentései. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a Il

dik biráló bizottság jelentését, mely szerint gróf 
Buttler Sándor igazolt képviselőnek jelentetik ki.) 

E l n ö k : Gróf Buttler Sándor igazolása tu
domásul vétetik. (Helyeslés.) 

A IV-ik biráló bizottság jelentése fog fel
olvastatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : (olvassa a IV-
dik biráló bizottság jelentését, mely a Ciotta Já
nos választása ellen beadott kérvény visszautasí
tása mellett, az igazolást kimondja.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik, (felkiáltások 
bal felől: Elég rósz!) 

M a d a r á s z J ó z s e f : T. ház! A most 
olvasott jelentésre nézve, a ház határozatához 
semmi szavam; hanem, miként egy igazolásra 
vagy megsemmisítésre nézve, már Nyáry Pál 
képviselőtársam kötelességéinek tartotta, a közvé
leményre való hivatkozást. (Zaj jobb felől. Fel
kiáltások: Nincs helye!) Bocsásson meg a t. ház, 
hogy az igazolás tárgyában, midőn most én is 
ellenébe hazám, általában a törvényesség és a 
lelkiismeretesség közvéleményére hivatkozom. 
(Ugy van ! bal felől. Zaj jobb felől. Felkiáltások : 
Napi rendre!) Kijelentem, hogy teszem ezt azon 
kótelességérzetből, mert, miként határozati javas
latomat pár nappal ezelőtt már előadám, de mely 
csak a jegyzőkönyvek beadását illetőleg fog tel-

KÉPV. H. NAPLÓ. 18ff. 1. 

jesittetni; a jegyzőkönyvnek b ő , hiteles és 
adatokkal támogatott megvizsgálása után, köte
lességemnek fogom tartani — habár még uj, sz;a-
batos, birói felelősségről szóló törvény nincsen 
is — a lelkiismeretes, szabatos közvélemény iránti 
tartozásból annak idejében azt, a mit szükséges
nek tartok, külön véleményként a ház asztalára 
letenni. (Napi rendre!) 

S z a l a y S á n d o r : T. ház ! Én, ugy hi
szem, a t. háznak, a házszabályok értelmében, a 
bíróságok eljárása fölött superrevideálási joga 
nincs. Az idő drága, s azért indítványozom, 
hogy napi rendre térjünk át. (Helyeslés.) 

I r á n y i D á n i e l : Van szerencsém bemu
tatni Perkáta község elöljárói kérvényét, mely
ben a gróf Győry László birtokának Perkátától 
lehető el válasz tatásaért külön adó- és közigazga
tási-község alkotására nézve kelt belügyminisz
teri intézmény ellen orvoslásért esedezik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz uta-
sittatik, 

V á r a d y J á n o s : T . ház! Van szerencsém 
Léva városa iparosainak egy kérvényét benyújtani, 
melyet az ipartörvények alkotásánál kellő figye
lembe vétetni kérik ; mely kérvényt van szeren
csém a ház asztalára letenni. (Fölkiáltások,: Mi
ről szólf) 

E l n ö k (olvassa): „Léva városa iparosai
nak kérvénye, melyben az ipartörvények alkotá
sánál benfbglalt alázatos kérelmüket figyelembe 
vétetni kérik." 

Nem tudom, vannak-e még a képviselő 
uraknak előterjesztéseik ? Ha nincsenek, napi ren
den van a válaszfelirati javaslat tárgyalásának 
folytatása. 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y -
m i n i s z t e r : Mielőtt a napirendre méltóztatnak 
áttérni, Huszár Imre képviselő urnák interpel-
latiójára akarnék felelni. (Halljuk!) A t. kép
viselő ur a múlt ülésben az iránt interpellálta a 
kormányt: ha vajon van-e szándoka a contractu-
alis vagyis telepitvényesek viszonyaira vonat
kozólag törvényjavaslatot terjeszteni a ház elé ? 
Erre válaszomat a trónbeszéiből merítem, mely 
a teendők programmjába a hűbéri maradványok 
megszüntetését is fölvette. A mennyiben tehát a 
contractualis vagyis azon telepitvényesek viszo
nyai is, kikről képviselő ur emlékezett, a hű
béri maradványok sorába tartoznak, a kormány 
által okvetlenül még ezen ülésszak alatt beter
jesztendő törvényjavaslat természetszerűleg ezek 
viszonyaira is ki fog terjedni. (Atalános helyes
lés.) 

H u s z á r I m r e : Az igen t. igazságügy
miniszter ur felelete által teljesen meg vagyok 
nyugtatva. 

35 



274 20. országos ülés május 31. 1869. 

E l n ö k : Következik a válaszfelirati tár
gyalás. 

N e d e c z k y I s t v á n : Tehát! (Szavaz
zunk! Eláll!) Ha az utánam következő képviselő 
társaim elállanak, én is elállók. 

E l n ö k (csenget): Az ermnciatio megtör
tént, hogy: eláll; de ez még nem elég arra, 
hogy a képviselő ur elálljon; és igy, ha még 
sem akar elállani, joga van szólani. Méltóztas
sék tehát csendesen lenni, hogy szólhasson. 

N e d e c z k y I s t v á n : T. képviselő ház! 
Nem fogom soká igénybe venni türelmöket, 
nem is fogok hosszú beszédet mondani, csak 
egy pár itt elmondottakra fogok észrevételt 
tenni, előre is kikérvén a ház elnézését, ha én 
is, mint falusi és uj ember, netalán egynémely 
dolgoknál olyakat fogok mondani, melyek itt 
már elmondattak. 

Az előttünk fekvő válaszfelirati vita alkal
mával a legnagyobb különbség köztünk a köz
jogi alap fölött van, melyet mi, a ház többsége, 
megtartani, az ellenkező oldal pedig megváltoz
tatni, első kérdésül tüzünk ki. Mi, kik ez alap 
megváltoztatását nem óhajtjuk, azon meggyőző
désünknél fogva nem óhajtjuk, mert az a hitünk, 
hogy annál jobbat készíteni nem lehet. (Ellen
mondás a bal oldalon.) 
* A legnagyobb érv, mely ellene fölhazatik, 

az, mit a t. bal oldal szónokai mondanak, hogy 
a nemzet többsége az ő hátuk megett áll. En
gedelmet kérek, ezen nézetben nem osztozom. 
Tudom, hogy a nemzetnek egyre'sze áll a 48-as 
vagy is szélső bal párt háta megett; hanem ha
tározottan mondhatom, hogy az úgynevezett bal 
közép háta megett nem áll. (Felkiáltások a bal 
oldalról: Ohó!) Eredete ennek azon időtől kez
dődik, midőn a közös ügyi törvények meghozat
tak, midőn ezek ellenébe a lehető legnagyobb 
izgatás követteíett el. Ez állításom igazolására 
hivatkozom, a t. baloldal egyik vezérférfia nyi
latkozatára, a ki szükségesnek tartotta a társa
dalmi rend fentartása érdekében egy nyilatkoza
tot közzé tenni. Később mégis jónak látták, 
ugyanazon párttal, melyet a társadalmi rend 
fölzavarásával vádoltak, a választásokra nézve 
egyezkedni. Ezen tény logikai következése az, 
hogy csak is ezen párt segélyével juthattak, leg
alább, nem mondom, mind, hanem legnagyobb 
részt a képviselő házba. (Felkiáltások a bal ol
dalon: Ohó! Ohó!) 

Sajnos, de u g y van, hogy választóink . . . 
(Nagy zaj.) 

E l n ö k (csenget): Kérem a képviselő ura
kat, méltóztassanak csendesen lenni, különben ta
nácskozni nem lehet. 

N e d e c z k y I s t v á n : Választóink legna
gyobb része a közös ügyeket és azok kezelésének 

rendszerét nem ismeri, nem tudja; csak is a 
, ,nem kell quóta, nem kell közös ü g y ! " hangos 
phrázisok vitték oda, a hova vitték! Fölhozatott 
itt, hogy mi erkölcstelen fegyverekkel és eszkö
zökkel folytunk be a választásokra. Ezen állítást 
az előbb elmondottakkal összehasonlítva, a t. ház 
ítéletére bizom megítélni: vajon mi használtunk-e 
erkölcstelen fegyvereket a választásoknál, vagy 
pedig a t. túlsó oldal ? 

Fölhozatott a ministeriumnak rendkívüli be
avatkozása a választások alatt. Ha itt a centrum
ból csak Pest megyét tekintjük, mely a dicas-
terial is rendszer fogalom - zavarából még nem 
lépett ki, láthatjuk, hogy a ministerium minden 
beava tkozását, legföllebb is a „tisztelettel félre-
teszszük" követte. 

Fölhozatott itt, hogy a minisztérium a meg
oldandó kérdések megoldását nem szabadelvű 
irányban kívánja létesiteni. Hogyan fognak ezen 
kérdések megoldatni, az — ugy hiszem — nem 
a minisztériumtól, hanem a ház többségétől függ, 
és, hogy ha az összes minisztérium, vagy pedig 
egyes miniszterek valamely kérdés megoldásánál 
a ház többségével, mostani pártjával, meg nem 
egyeznének, alkotmányos fogalmak szerint az ösz-
szes minisztérium, vagy az illető miniszter le fog 
lépni, s helyébe a többségből másik lép. 

Felhozatott, különösen Jókai képviselő ur 
által, hogy mennyi Feldmarschall, tábornok, ezre
des van pensioban, mily rósz a hadseregi eljárás, 
mennyibe kerül a hadsereg mozgósitása! Azt hi
szem, épen azért, mert mindez rósz volt, kellett 
az eddigi kezelést megváltoztatni. Mindehhez — 
mivel a múltból származott — semmi köze sincs 
a delegatiónak; ha a rósz ismétlődni fog a jövő
ben, majd hozzászólunk! 

Fölhozatott az is, hogy a honvédségnek fran-
czia egyenruhája van, rósz a fegyverzete és sok 
más ily apórlékos vád. Meg vagyok győződve, 
hogy ha a t . baloldal nem óhajtotta volna any-
nyira elnépszerütleniteni a honvédséget, már most 
is sokkal több eredményt tudnánk felmutatni, mint 
a mennyit felmutathatunk. Egyébként, hogy e 
vád tekintetében az egész bal oldal nincs egy 
véleményben, mutatja, hogy többen a bal oldal 
tagjai közöl a honvédek közt helyet foglalnak. 

Fölhozatott, hogy a delegationális törvények 
pressio alatt készültek. U g y hiszem, nincs egyet
len egy törvény sem, mely pressio nélkül jönne létre, 
mert azon szükségérzet, hogy valamely törvény 
kell, már pressiot gyakorol az államban, mely
ben hozatik. 

Sokszor említtetett itt, hogy utoljára is tud
ják, hogy a vége ezen dolognak a leszavaztatás, 
de hiszen, t. ház, minden parlamentben ugy van 
az, hogy a többség leszavazza a kisebbséget; 
de e parlamentben már történt egyszer, hogy a 
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mostani ellenzék, midőn többségben volt, mégis 
leszavaztatta magát. Mi e bajtol most meg akar
juk őket menteni. (Derültség.) 

Én a bizottság által beadott válaszfelirati 
javaslatot pártolom és elfogadom. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) 

Z l i n s z k y G y ö r g y : T. ház! (Felkiál
tások: Eláll!) Nem akarom a háznak már eddig 
is kifárasztott figyelmét előadásommal untatni, 
csak röviden fogom indokolni, hogy én a négy 
benyújtott válaszfelirat közöl azon feliratot foga
dom el és ajánlom, melyet Tisza Kálmán ur 
barátunk nyújtott be, mert azt mind szerkezetére, 
mind tartalmára nézve legalkalmasabbnak tartom, 
hogy válaszfeliratul szolgáljon a trónbeszédre. 

A bizottság által benyújtót válaszfeliratot 
nem pártolhatom, mert az igen sok tárgyat érin
tetlenül hagy, melyek a trónbeszédben fölemlit-
tetnek, pedig az illem és az ily válasz természete 
magával hozza, hogy mindazon tárgyak, melyek 
a trónbeszédben mege'rintetnek, a válaszfeliratban 
érintetlenül ne hagyassanak; mert valamint szük
séges, hogy a válaszfelirati vita híven tükrözze 
vissza a pártok állását, ugy szükséges, hogy a 
trónbeszédre adott válaszfelirat, a többség néze
tét minden egyes kérdésben előtüntesse ; mert a 
válaszfeliratból szokta magát a kormány tájé
kozni az egyes kérdések tekintetében, és ebből 
szokott a kül és belföldi sajtó utján a nagy kö
zönség is tudomást nyerni. 

De nem pártolhatom szerkezetére nézve sem, 
mert igen átalános phrazisokban szól, melyek 
nem határozottak. Ilyennek tartom azon phrazist 
is, hogy „szem előtt tartva a rend és szabadság 
soha el nem választható érdekeit." 

Ezen phrazist hangoztatta minden absolut 
kormány akkor, midőn a szabadság rovására ren
deleteit érvényesíteni akarta, ezen phrázis benne 
volt a Bach és Haynau-féle rendeletek mindeni
kében. Renddel és szabadsággal indokoltatott ezek 
idejeben is minden megszorító rendelet, az akasz
tástól kezdfe, egész a magyar kalapot viselőknek 
a vésztörvényszék élé állításáig. 

De nem pártolhatom továbbá azért sem, 
mert némely kitételei igen határozatlanok és két
értelműek; nevezetesen azon mondat, hogy „tisz
teletteljes kegyelettel vagyunk mi hazánk múltja 
iránt, de oly intézményekhez, melyek hajdan 
hasznosak, sőt szükségesek is lehettek, minden 
kegyelet mellett sem akarunk ragaszkodni.'' 
Ezekkel azon intézményeknek nem módosítása, 
hanem eltörlése van jelezve, és azon intézmény, 
melyről itt szó van, megnevezve sincs. Lehet ez 
alatt érteni a felsőházat, a szent széket, a vá
lasztási törvénveket; de én akarom az alatt ér-
teni a királyi biztosokat is. Attól félek azonban, 
hogy ezen szavakkal a megyei intézvény értetett, 

és ha igen, akkor ily nagy fontosságú kérdés 
megérdemelte volna, hogy a gyermek saját ne
vén neveztessék. De nem nevezték meg, mert 
tudták, hogy a nemzetben él annyi kegyelet a 
megyei intézvény iránt, hogy habár az 1848. 
16. t. § értelmében annak módosítását és a fe
lelős kormánynyal való összhangzásba hozatalát 
nagyon óhajtja: annak eltörlésébe beleegyezni 
nem fog. Én attól félek, a ház a megyei intéz
vény kérdését nem fogja ex professo tárgyalni, 
hanem csak ugy per tangentem; attól félek, hogy 
lassankint szét fogják szedni, meg fogják koppasz-
tani, mint a baromfit szokták, és azután fogják 
tálalni. (Derültség.) Ez eszembe juttatja a 
következő esetet: 1838-ban, a midőn a vizára-
data Pest városának nagy részét ellepni fenye
gette, a városi tanács töltés felhordását rendelte 
el, a mely töltés el is készült a sóháztól egész 
a Zrínyiig, a midőn más érdekeknek befolyása 
alatt másik töltés felhordása rendeltetett el. De 
a városi tanács soha sem merte indítványozni, 
hogy az előbbi töltés elhordassék, mert attól 
félt, hogy feleletre vonatik azért, hogy miért 
hordatta azt oda. De akár hol volt szükség 
földre avagy töltésre, titkos utasítás folytán ezen 
töltésből hordattak el szekerenkint. Ilyen eljá
rástól félek én a megyei institutiót illetőleg; 
félek, hogy egyenes eihordatását nem fogják 
decretálni, hanem lassankint szét fogják hordani. 
A pénzügyminiszter ur a múlt szakban az adó
kivetésére és behajtására vonatkozó törvényben 
a miniszteri hivatalnokoknak adott befolyás által 
már néhány szekérrel elhordatott ama töltésből; 
a törvénykezésnek a közigazgatástól való elvá
lasztása által szintén elhordatni szándékoltatik a 
töltés fele; azután jön a közmunka és közleke
dési miniszter ur, az utakat és a közmunkát prae-
tendálja a maga részére, végre a mi még fen-
marad, azt a belügyminiszter ur a közbátorság 
fentartásának czime alatt fogja magának köve
telni. Azután fognak majd a megyei rendezéshez 
exprofesso kezdeni, akkor, midőn nem lesz ren
dezni való, hasonlóan azon nagy uradalomhoz, 
melynek rendezéséhez akkor láttak komolyan,.a 
midőn annak */io része idegen kezek közt volt. 

Én tehát azon válaszfelirati javaslatot, me
lyet a bizottság készített, nem pártolhatom. 

Még néhány észrevételt akarok tenni^ külö
nösen Kautz képviselőtársunknak azon beszé
dére, melyben, nem tudom, hogy statusférfiui 
vagy államgazdasági tudományát bámuljam-e job
ban, avagy azon bátorságot, melylyel a bal oldal 
vezérférfiainak minden állítását, minden érvöket 
összezúzni vélte. 

Nevezetesen a többek között azt mondotta, 
hogy Máriássy Béla (Derültség. Felkiáltások: Ez is 
vezérférfiu?) azt állította, miszerint fél az idegen 
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tőkének nagy méivbeni beömlésétől hazánkba és 
fél, hogy ez később depauperizálni fogja a nem
zetet: azt mondja Kautz ur, csodálkozik azon, 
hogy Máriásy Béla képviselő ur nem szerzett 
annyi államgazdasági tudományt, hogy ne tudja 
azt, hogy ha ezen tőkék productiv vállalatokba 
fektettetnek, e's igy hasznot hajtólag gyümölcsöz
tetnek, lehetetlen, hogy ebből az ország elsze
gényedése következnék. Hiszen, ha csak annyi 
volna, hogy az idegen tőke befolyik most, ter
mészetes, hogy ebből depauperisatio nem követ
kezik; de midőn ezen tőke más világrészbe fog 
vándorolni, és midőn nagy mérvben fog bekö
vetkezni a tőke kiszivattyuzása, és a jövedel
mek és azon jövedelmek, melyek itt kiszivattyuz-
tattak, máshová fognak kimenni, a depauperi
satio bizonyára azon pillanatban meg fog kez
dődni hazánkban. (Zaj.) De van ezen tőkebe
folyásnak egy más veszélyes oldala is: politikai 
oldala: mert valamint azon gazda ember, ki ide
gen pénzzel instruálja gazdaságát, már elvesz
tette függetlenségét, mert hitelezőinek jó vagy 
rósz kedvétől függ •— pedig azoknak háta megett 
csak a szolgabíró és a váltótörvényszék áll — 
ugy van az állam is, mely vállalatait idegen 
pénzzel kezdi és instruálja, mennyire függővé 
teszi ez által magát az idegen hitelezőktől! hisz 
azt tudjuk, hogy ezen hitelezők háta megett nem 
csak váltótörvényszékek és szolgabirák állanak, 
hanem hatalmas császárok, királyok és kormá
nyok. A ki nem hinné, visszavezetem emlékét, 
az 1851. és 52-ik évekbe, hol nem idegen ke
reskedők közbejötte okozta-e az interventiőt Gö
rögországban ? és vajon a mexikói katastrofa nem 
idegen kereskedők által ideztetett-e elő? — Én 
tehát a túlságos tőkebeömlést, az idegen töké
nek nagy mérvben befolyását veszedelmesnek 
tartom, és pedig azért is, mert a pillanatnyi 
pénzbőség már magában okot szolgáltat szédel-
gős pénz vállalatokra, és ennek következése nem 
lehet más, mint a bukás. 

Azt mondta Kautz Gyula képviselő ur vá-
laszilag Grhyczy Kálmán Komárom város érd. 
képviselőjének beszédére — ki azt állította, hogy 
a tőkék beömlése nem csak bizodalmat jelez, ha
nem azt is, hogy a vállalatok haszonhajtók — 
azt mondta államgazdasági nagy tudományával, 
hogy csupán tisztán és első rangban a biztossá
got keressük a tőke elhelyezésénél. Azt mondja 
Kossuth Lajos, hogy az élet gyakran kineveti a 
logikát, de az ily statusgazdasági theoriát is 
kineveti a gyakorlat, a praxis : mert ha ez állana, 
akkor legjobban azon papíroknak kellene állni, 
melyek legbiztósabbak, mint p. o. a földhitelin
tézeti papíroknak, pedig ezek soha az alpárit 
nem tudták elérni, míg a szédelgős papírok 
60 — 65 perczenttel felül állanak az alpárin. Ta

gadhatatlan tehát, hogy a tőke nemcsak a biz
tosságot, hanem a nyerességet is keresi. (Zaj. 
Felkiáltások jobb felől: Eláll!) 

E l n ö k : Kérem a t. képviselő urakat, ne 
kényszerítsenek, hogy a házszabályok 166. §-ra 
hivathozzam, mely azt mondja, hogy az elnök
nek, ha épen nem sikerül a csendet helyreállí
tania, szabad az ülést fel is függesztenie. Mél
tóztassék azért csendben lenni. 

Z l i n s z k y G y ö r g y : Én ezek alapján nem 
pártolhatom a bizottság javaslatát. De Simonyiét 
sem pártolhatom : mert ha a bizottság által be
nyújtottat azért nem pártolhatom, mivel nagyon 
is szűk marku volt azon tárgyak iránt, melyek 
a trőnbeszédben foglaltatnak: úgy Simonyiét azért 
nem, mert az nagyon is bele markolt és pedig 
a sérelmekbe, melyek szüntelen vitákat idézné
nek elő és a reformkérdéseket háttérbe szoríta
nák ; már pedig azoknak előtérbe állítása a re
formkérdések előtt nem czélszerü. Én kívánom 
a reformkérdések tárgyalását mielőbb: mert 
azok által a sérelmek maguk jövőre megszűnnek 
és pedig, ha valóban megszűnnek a sérelmek: 
a múltra örömest borítom a feledés fátyolát. 

Most még Miletics képviselőtársam válasz-
felirati javaslatára volna megjegyzésem, azon 
felirati javaslatra, a melyben a reformkérdések
nek csak két sor engedtetik, ellenben a külföldi, 
keleti és nyugati szlávok érdekében két hasáb 
szól ; mely ugyanazért kárhoztatja a delegatiót, 
mert beleszólást enged a lajtántuli országok
nak a mi ügyeinkbe, de ugyanazon lélekzettel 
felszólal a lajtántuli tartományok ügyeiben és 
lelkesedéssel avatkozik be az illyrek, csehek, len
gyelek sat. érdekeibe, a lajtántuli alkotmányos-
ságba% 

En ezen feliratot nem pártolhatom és azért 
csak röviden azzal végzem be beszédem, hogy 
Tisza Kálmán felirati javaslatát pártolom. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház ! Azon válaszfelirati javasla
tok közt, melyeket egyrészről a ház bizottsága, 
másrészről pedig az ellenzék két pártárnyalata 
terjesztettek a ház elé, két lényeges eltérés van. 

Egyik az, hogy: mig a ház bizottsága egész 
általánosságban támogatni igéri a kormányt a 
reform kérdéseiben, akként, hogy azok a kor 
szellemének megfelelő megoldást nyerjenek : az 
ellenzék egyúttal kitűzi tüzetesen azon irányt is, 
melyet ezen reformkérdések tárgyalásánál kö
vetni akar. 

Ez az egyik ok, miért az ellenzék pártár
nyalatai által benyújtott válaszfeliratok egyikére 
sem adhatom szavazatomat: mert, valamint egy 
részről a trónbeszédben nincsenek felemlítve rész
letei azon munkálatoknak, melyeket a kormány 
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a jelzett reformtárgyakban a ház asztalára tenni 
készül; ugy viszont a válaszfeliratnak sem lehet 
hivatása, a részletekre átmenni. A ház várja be, 
a kormány előterjesztményeit, s ha azok szelle
me'vei, irányával s részleteivel megismerkedett, 
ám akkor hozzon felettük helyeslő vagy roszaló 
Ítéletet; ámde már előre Ítéletet mondani, nem 
tenne egyebet, mint a kormány előterjesztményei 
felett láttatlanul is pálczát törni ; a mi, ugy hi
szem, nem volna indokolható, nem volna igazsá
gos eljárás. (Helyeslés.) 

A trónbeszéd mire hivja fel a házat? A bei-
reformok terére. A ház e felhívásra nem vála
szolhat mást, mint a mit a ház bizottsága java
sol, t. i, hogy igen is kész a kormányt e térre 
követni. Kevesebbet nem mondhat a ház anélkül, 
hogy ne mondjon le azon nemes hivatásáról, 
melyet a gondviselés kijelölt számára, t. i. a bei-
reformok utján a hazát újjá teremteni; többet 
pedig nem mondhat a nélkül, hogy ne praeoceu-
pálja a jövőt, a nélkül, hogy kötött kezekkel ne 
induljon, a reform egyes kérdéseire nézve, a dis-
cussió elé. 

A másik igen lényeges eltérés, a mely a 
javaslatok közt van, s mely egyik fontos okul 
szolgál arra, hogy én az ellenzék javaslatait nem 
pártolhatom, abban á l l : hogy azokban az ellen
zék még folyvást a közjogi alapok ellen folytatja 
az ostromot. 

Az 1867-iki XII. t. czikk ellen, a mely az ál
lamjogi viszonyt szabályozza Magyarország és 
Ausztria közt, azon nagy és súlyos vádat emeli 
az ellenzék, hogy megsemmisítette államiságun
kat, megcsonkította nemzeti önállóságunkat s füg
getlenségünket. 

Oly nagy és súlyos vád ez, t. ház, melyet 
nem lehet hallgatással mellőzni, de a melyre 
csak akkor felelhetünk, ha előbb tisztába jövünk 
a nemzeti önállóság és függetlenség fogalmával. 
(Halljuk!] 

Ha önök az önállóság és függetlenség azon 
mértékét akarják a nemzet számára igénybe venni, 
melylyel p. o. bir Francziaország, Anglia; ha 
önök azon vezéreszméből indulnak ki, melynek 
Simonyi ur adott kifejezést, hogy Magyarország 
és Ausztria közt nincs más viszony, mint a mely 
fenáll például Törökország és Francziaország 
közt: akkor igenis elismerem, hogy a létező köz
jogi alap, a nemzeti önállóság és függetlenség 
eme mértékének nem felel meg; de kénytelen 
vagyok egyúttal hozzá tenni, hogy a nemzeti 
önállóság és függetlenség ezen mértéke, a létező 
viszonyok közt, az ábrándok sorába tartozik, 
(Elénk helyeslés jofth felül) és hogy az önállóság 
és függetlenség ezen mértékét a létező viszonyok 
közt meghonosítani akarni, a legkönnyelműbb és 
legvakmerőbb koczkajáték volna, a melyre va

laha nemzet a maga sorsát, a maga életét fel
tévé. (Elénk helyeslés johh felől.) Ha ellenben 
önök a nemzeti önállóság és függetlenség azon 
mértékét értik, mely a pragmatica sanctióval 
egybe fér: akkor az 1867-ik évi XII. t. czikk 
ellen emelhető kifogásoknak legnagyobb része ön
magától elesik. 

Jól tudja és érzi ezt azon párt-árnyalat, 
melynek soraiba Simonyi úr is tartozik, s épen 
azért nem csodálom, hogy első feladatának tar
totta a pragmatica sanctió értelmét és bordere
iét elferdíteni. 

O a pragmatica sanctidban nem lát egyebet, 
mint két, egymástól teljesen független állam fe
jedelmének közösségét e's ugyanazonosságát. 

Feltéve, hogy igaza van, még akkor is meg 
kell jegyeznem, hogy a pragmatica sanctiónak 
már ezen tartalma egymagában véve is, bizo
nyos korlátok közé szorítja nemzeti önállósá
gunkat és függetlenségünket, a mennyiben t. i. 
nem követhetünk oly eljárást, mely a két külön 
állam fejedelmének ugyanazonosságát lehetetlenné 
teszi. 

Például Franczia- és Törökország bármikor 
hadat izenhetnek egymásnak, a szerint, a mint 
pillanatnyi érdekeik követelik ; ellenben Magyar
ország soha sem követhet oly politikát, mely 
háborúba keverhetné a magyar királyt az oszt
rák császárral. 

Azonban Simonyi ur találni fog a pragma
tica sanctióban — ha csak szemeit szándékosan 
behunyni nem akarja — még ennél többet is 
és ez : a monarchia oszthatlanságának elve, 
melyből a kölcsönös védelmi kötelezettség foíy. 
A míg tehát a fejedelem ugyanazonosságában 
rejlő personal unió csak negatíve, ezen védelmi 
kötelezettség már po sitivé oly praegnans korlá
tokat húzott nemzeti önállóságunk és független
ségünk elé, a melyeket ignorálni nem lehet és 
nem szabad. 

Franczia- és Törökország ma megtámad
hatják, holnap védelmezhetik egymást, a szerint, 
a mint azt érdekeik hozzák magukkal; ellenben 
Magyarország és Ausztria már a törvénynél fog
va tartoznak egymás integritását minden ellen
séges megtámadás ellen megvédelmezni. 

Állandó véd- és daczszövetségnek lehetne ezt 
nevezni, t. ház, ha az ellenzéknek erkölcsi bátorsá
ga lett volna ezen szerződésnek nemzetközi alakot 
kölcsönözni; de midőn ezen közjogi egyezmény 
itt a vitatás tárgya volt, és én ezen eszmét 
megpendítettem, épen az ellenzék volt az, a 
mely azon szűk körű fogalmat állította előtérbe : 
hogy a magyar nemzetnek semmi köze nincs a 
lajtáatuli tartományokhoz és azok népeihez ; 
hogy a magyar nemzetnek csak saját királyával 
van dolga. 
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Ily körülmények és viszonyok közt, t. ház, 
melyeket nem mi teremtettünk, hanem melye
ket hagyományként őseinktől örököltünk, a me
lyeket megváltoztatni nem áll sem jogunkban, 
sem hatalmunkban, sem érdekünkben ; ily viszo
nyok és ily körülmények közt, a midőn minden 
lépten nyomon reneetálni tartozunk arra, hogy 
ne kényszeritsük a fejedelmet oly eljárásra, a 
a mely összeütközésbe hozná őt Ausztria népei
vel ", ily viszonyok és körülmények közt, a mi
dőn nem csak saját hazánk, hanem egyúttal a 
szomszéd állam integritását is tartozunk megvé
deni, a midőn tehát a háború és béke koczkája 
nem lehet kizárólag a mi kezeinkbe letéve : ily 
körülmények közt vajon lehet-e a nemzeti önál
lóságnak és függetlenségnek, lehet-e a parlamen-
tarismusnak azon teljességéről nálunk szó, a 
melylyel p . o. Angol- vagy Francziaország bir ? 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

Ne ámítsuk magunkat uraim, és ne ringas
suk illusiőba a nemzetet, e sokat hányatott nem
zetet, a melynek legszebb erényei közé tartozik 
a lelkesedés, de a melynek egyik nagy nemzeti 
hibája épen az, hogy nagy és szép eszmék ál
tal oly könnyen tüllelkesedésre hagyja magát 
ragadtatni. (Igojz! jobb jelöl.) 

Ismétlem, ne ámitsuk magunkat és a nem
zetet! A nemzeti önállóságnak és függetlenség
nek "ama teljességéről lemondtak őseink szerző
désszerűkig ; lemondtak szintúgy, mint két, egy
mástól teljesen független nemzet, a mely véd- és 
daczszövetségre lép egymással, feladja a maga 
függetlenségének bizonyos attribútumait, azon 
időre, a míg ezen véd - és daczszövetség 
tart. A különbség köztünk és más ily tel
jesen független államok közt, e tekintetben csak 
az: hogy minket azon véd- és daczszövetség, a 
melyre őseink a pragmatica sanctio által léptek, 
kötelez mindaddig, mig a dynastiának uralkodásra 
hivatott ágai ki nem haltak. 

T. ház! Ez a tényállás, a melyet nem le
het semmi okoskodással megváltoztatni. 

Teljes parlamentalismusról, a pragmatica 
sanctióval szemben, csak akkor álmodozhatnánk 
e hazában, hogy ha a lajtántuli tartományok
ban még folyvást absolut hatalom uralkodnék; 
ha t. i. a közös fejedelem mindazon ügyeket, a 
melyek az összes monarchiát érintik és érdeklik, 
a mi parlamentünk elhatározására bizná, és azt, 
a mit mi itt határoztunk, azután absolut jogánál 
fogva, az örökös tartományokra reá parancsolná. 
De hiszen önök is a mi sorainkban állottak ak
kor, és ez csak önök dicsőségére válik, midőn 
egyhangú örömmel üdvözöltük ő felségének azon 
nemeslelkü elhatározását, melynélfogva az alkot
mányos élet áldásait a lajtántuli tartományokra 
is kiterjesztette, sőt önök, velünk együtt, a lét

rejött közjogi egyezménynek egyik fó sark- és 
alapfeltételéül épen azt tűzték ki, hogy az alkot
mányosság itt is, ott is tettleg életbe lépjen. 

A mit tehát mi az 1867. XII. t. ez. által tet
tünk, az nem volt semmi egyéb, mint e követel
ménynek kifolyása. Miután t. i. láttuk, hogy 
vannak az összes monarchiát illető, érdeklő 
olyan ügyek, melyeket a viszonyok természetes 
kényszerűsége kizárt mind a pesti, mind a bécsi 
parlament kizárólagos hatásköréből, miután van
nak kérdések, viszonyok, melyek csak két állam
nak közös egyetértésével intézhetők el : tehát 
az 1867-ki XII. t. ez. által módot kerestünk és 
ugy hiszem, találtunk is arra, hogy ezen ügyek 
elintézésére mindkét állam népének alkotmányos 
befolyása biztosittassék. (Helyeslés jobb felől.) 

Vajon ezen czélnak az 1867. XII . t. ez. 
teljes mérvben megfelel-e, az lehet discussió, az 
lehet kritika tárgya, de reeriminatiót, vádat csak 
akkor érdemelnénk, ha azon időben, midőn ezen 
közjogi egyezmény a vita tárgyát képezte, s a 
midőn a kiegyezkedés létrehozása életkérdés volt 
a nemzetre : a szőnyegen forgott módozatok kö
zöl mi a roszabbat választottuk volna. (Élénk 
helyeslés jobb felől.) 

De e vád nem érhet bennünket, és ezen 
vádat legkevésbbé emelheti ellenünk azon ellen
zék, melynek javaslata sokkal roszabb volt, 
mint a mely törvénybe ment. (Elénk helyeslés 
jobh felől) 

Mit ajánlottak önök a delegatió helyébe ? 
Azt, hogy a monarchiát közösen érdeklő ügyek 
itt is, ott is, tehát mindkét parlament discussiója 
alá terjesztessenek. Ez teljesen correet és ki-
elégitő módozat volna azon határvonalig, a med
dig a két parlament egyetért. De hátha ezen 
egyetértés nem jön létre : mi történik akkor? 
Erre azt felelték önök: Akkor a két miniszté
rium, vagy pedig a két parlament kiküldöttjei 
törekedjenek létrehozni az egyetértést. (Felkiáltás 
hal felől: Természetesen!) I g e n ; de hátha ezen 
egyetértés nem sikerül, vagy pedig, ha a létre
jött kiegyezés feltételeit egyik vagy másik parla
ment elveti ? Erre azt mondják önök: hogy ak
kor döntsön a fejedelem. (Felkiáltás bal felől: 
Azt nem mondtuk! Többen jobb felől: De igen. 
benne volt a javaslatban!) 

íme tehát, önök ultimum remediuma az ab-
solutismus volt. (Ügy van ! ugy van! jobb felől. 
Ellenmondások bal felől.) A mig mi az eldöntés 
jogát legalább a nemzet képviselőinek kezeibe 
tettük le. (Felkiáltás dal felől: Igen, a delega-
tiőéiba ! JoBh felől: Hát az nem képviseli a nem
zetet?) Ha tehát a mi javaslatunk azon hibában 
szenved, hogy némely dolgot elvon a parlament 
hatásköréből : az önökét még nagyobb vád éri : 
az , hogy önök javaslata megöli az alkotmányos-
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ságot. {Elénk helyeslés jóh"b, élénk ellenmondás 
hal felől.) 

Ugyan igy állnak önök a külügyek kérdé
sében is. Hiszen még e napokban is azon ja
vaslattal léptek fel önök: hogy a külállamoknál 
mind a magyar nemzetnek, illetőleg a magyar 
királynak, mind pedig az osztrák császárnak kü
lön-külön képviselője legyen. Amazoknak a ma
gyar külügyminiszter, emezeknek pedig az oszt
rák külügyminiszter adván utasítást. Ez is na
gyon kielégítő módozat lenne bizonyos határvo
nalig, t. i. míg a két külügyminiszter teljesen 
ugyanazon nézponton állana. De mi történjék 
az esetben, ha a két külügyminiszter ellentétes 
nézetekből indulna ki, ha p. o. a magyar király 
képviselője a franczia udvarnál az osztrák csá
szár képviselőjét desavouálná % A közös fejedelem, 
ki a külhatalmakkal szemben nem követhet két-
kulacsos politikát, kénytelen lenne ez esetben 
vagy egyik, vagy másik miniszterét elbocsátani. 
Es ha épen azon miniszterét bocsátaná el. ki a 
maga parlamentjének bizalmát bírja : akkor ellen
tétbejönne a fejedelem ama nemzet, ama parlament 
akaratával, melyet az elbocsátott miniszter kép
visel. Ha pedig mindkét külügyminiszter birja a 
maga parlamentje többségét, a mi szintén meg
történhetik, akkor, ha p. o. a bécsi parlament 
és az osztrák külügyminiszter a háború mellett, 
a magyar parlament pedig a maga külügymi
niszterével a béke mellett nyilatkozik: ily eset
ben — midőn a két parlament is ellentétben áll 
egymással — akármelyik külügyminiszterét bocsás
sa el a fejedelem, bármelyik parlament szavazatát 
vegye irányadóul, okvetlenül alárendeli egyik 
parlamentet a másiknak. (Elénk helyeslés jobB 
felffl.J És hova sülyedne ekkor a parlamentalis-
mus, hova sülyedne a két állam egyenjogúsága: 
a paritás ! (Elénk helyeslés jobfi felől.) 

íme, uraim, ezen pontban is önök salválni 
akarták a parlamentarismus formáit, de compro-
mittálták volna a parlamentalismus lényegét, 
megtámadták volna az alkotmányosságot, inaugu
rálták volna in ultima analisi az absolutismust. 
(Elénk helyeslés jobb felől.) Mi ellenben megmen
tettük nemcsak az alkotmányosságot i t t és ott, 
hanem azt is, a mit paritásnak nevezünk, a két 
állam teljes egyenjogúságát. 

Ha tehát némi hibát követtünk volna is el 
az 1867. XII. t. ez. elfogadása által, ezen hibát 
mindenesetre messze túlszárnyalja az a sokkal 
nagyobb érdem, mely abban áll: hogy megaka
dályoztuk ama roszabb javaslat elfogadását, a 
mely önöktől eredt. {Zaj. Helyeslés jobb felől.) 

Én nem mondom, t . ház, hogy idő és ta
pasztalás nem fognak valami jobb módozatot lét
rehozni tudni; én átalában nem tartozom azok 
közé, a kik a nemzetet akár a közjog, akár a 

bel reformok terén stagnatióra akarják kárhoz
ta tn i ; de annyi bizonyos, hogy a míg jobb mó
dozatot nem találunk, mindaddig a közjogi alap 
feszegetése oly kísérlet, a melyre semmiféle par
lamenti párt nem vállalkozhatok. 

Önök jól tudják, hogy a létező közjogi egyez
mény, ha nem kölcsönöztünk is annak nemzet
közi alakot , lényegére nézve mindenesetre 
nemzetközi szerződés jellegével bir, mert annak 
tárgya nem kevesebb, mint az Ausztria és Magyar
ország közt fenforgó államjogi viszony szabályo
zása. Tehát nem vonhatják önök kétségbe azt 
sem, hogy ezen alap megváltoztatására nem lenne 
elégséges a magyar király beleegyezése, hanem 
ahoz a lajtántúli népek alkotmányos hozzájáru
lása is megkívántatnék. Es igy bizonyos, hogy a 
közjogi alap feszegetése, a közjogi harezot ismét 
megújítaná nemcsak itt, hanem a Lajtánkul is. 

Es már most önök hazafiságára hivatkozom, 
és kérdem: vajon tanácsos volna-e itthon a köz
jogi harcz megújítása által háttérbe szorítani a 
belreformok égető kérdéseit, a melyektől a nem
zet jövője függ % mert annyi kétségtelen, hogy 
Európa erkölcsi súlyunkat, értékünket, nem hang
zatos szavak, nem üres phrásisok, nem hiu kérke-
dések után fogja mérlegelni, hanem azon tény
leges érdemek után, a melyeket az európai esz
mék elfogadása, meghonosítása és terjesztése által 
szerezni képesek leszünk. (Helyeslés.) Erre pedig 
legelső teendő az, hogy kibontakozva középkori 
institutioinkból és középkori előítéleteinkből, mi
nél gyorsabban törekedjünk elfoglalni a cultura 
ama magaslatát, melyen azon nemzetek állanak, 
a melyeknek befolyásában Európa ügyeire oly 
örömest szeretnénk osztakozni. 

Továbbá kérdem, és it t ismét önök hazafi
ságára hivatkozom: vajon tanácsos volna-e a köz
jogi kérdések ujabb felvetése által a Lajtán tul á 
consolidátiónak a dualisticus alapon kedvezőleg 
megindult folyamát ismét megakadályozni? (He
lyeslés johl) felől.) Nem fogna-e ez káros visszahatást 
gyakorolni reánk is, a mennyiben egyetlen szö
vetségesünk erővesztesége egyúttal a mi veszte
ségünk is, nem lévén veszélyesebb s kárhozato-
sabb politika, mint saját erőnket az által nevelni 
akarni, hogy szövetségesünk erejét gyengitsük ? 
Nem fogna-e egy ujabb közjogi harcz káros visz-
szahatást gyakorolni reánk nézve is annyiban, a 
mennyiben halottaikból feltámaszthatná mindazon 
ellenséges elemeket, melyek 18 éven át állami
ságunk tényleges érvényesítésének útjában állot
tak, s a mely ellenséges elemeket épen a létre 
jött közjogi egyezmény folytán sikerült szerencsé
sen a sirba temetnünk ? Nem fogna-e az, kérdem, 
káros visszahatást gyakorolni hazánkra nézve is, 
elvégre annyiban, a mennyiben a természet tör
vényei szerint lehetetlen, hogy reputatióra tegyen 
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szert, hogy maga iránt hitelt, bizalmat gerjesz-
szen oly nemzet, mely megindult nemzeti önál
lóságának, állami életének első feladatát épen 
abban keresi, hogy megtámadja, hogy fölforgassa 
azon államszerződést, mely 18 évi szünetelés után, 
visszaadta államiságát, visszaadta nem csak, sőt 
azt oly fokra emelte, melyen az a lefolyt ne
gyedfél század alatt nem állott soha. {Igaz! Ugy 
van! joM felől. Ellenmondás bal felöl.) 

Es ha ez most nem volna tanácsos, nem 
volna tanácsos akkor sem, habár azon jobb mó
dozat, a melyet önök a közjogi alap helyébe fek
tetni akarnának, már önök zsebében készen volna. 
(Ugy van! jobb felől.) Kérdem önöket, uraim: 
szabad-e egy parlamentalis pártnak az oppositiót 
azon alap ellen intézni, a melynek felforgatása, 
a mai consolidálatlan viszonyok között, okvetle
nül kisebb vagy nagyobb válság kíséretében járna ? 
(Helyeslés jobb felől.) 

Nem, uraim! parlamentalis oppositiónak so
ha sem szabad oly elveket, oly jelszavakat 
tűzni zászlajára, a melyeket vagy egyátalábau 
nem, vagy pedig csak a haza veszélyével érvé
nyesíthetne. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

A mint egy párt kormányra jutva megta
gadja a maga elveit, akár azért, mert meggyő
ződött azok kivihetlenségéről, akár pedig azért, 
mert azok érvényesítésének elnapolását a haza 
érdekei követelik : az ilyen párt tönkre tette a 
parlamentalismust, sőt megtámadta magát az 
alkotmányosságot is, megingatván a hitet és bi
zalmat a népben azok iránt, kik a nép bizalmá
nak vállain emelkedtek a hatalom polczára, s 
ígértek, míg oda jutottak, mindent, de azután 
nem tudtak egyebet adni, mint keserű csalódást. 
(Elénk helyeslés jobb felől, ellenmondás bal felől.) 

Vajon eddig is mit eredményezett önök köz
jogi oppositiója? 

Első sorban azt, hogy hamis demarcationa-
lis vonalt húzva a létező pártok közt, elkülönözte 
azokat, kik a belreformok kérdéseiben, mint elv
rokonok ültek volna együtt és a kik most, mint 
politikai ellenfelek küzdenek egymás ellen. (Élénk 
helyeslés jobb felől: közbeszólás bal jelöl: Kern 
akadályozta!) 

Ha tehát nem akadályozta is meg, de leg
alább megnehezítette egy nagy, egy hatalmas, 
egy életerős reformpárt alakulását, mely biztos 
kezességül szolgálna a jövőre minden reactio el
len, jöjjön az bármely oldalról. (Zajos helyeslés 
jobb felől) 

Mit eredményezett még önök közjogi oppo-
sitiója ? 

Azt, hogy megtámadta a parlamentalis mus-
nak életgyökerét, a többség uralmát. 

Századokon át az volt e nemzetnek baja, 
hogy folytonos súrlódásban élt kormányával. 

Ennek természetes oka ott rejlett, hogy a kor
mány nem a nemzet kebeléből emelkedvén ki, 
nem a nemzet nézeteit és vágyait képviselvén, 
eljárásában nem a nemzet akaratát vette zsindr-
mértékül, hanem egy láthat! an hatalom titkos 
sugalmait követé. 

Híjába küzdött a nemzet e baj ellen, hí
jába halmozott törvényt törvényre: a végrehajtás 
terén a nemzet akarata mindannyiszor hajótörést 
szenvedett, valahányszor a hatalomnak ugy tet
szett: mert a végrehajtó hatalom nem állt a 
nemzet körén belül, sőt állott a nemzeten fölül, 
(Helyeslés jobb felől) és a nemzet azt mulasztá
saiért feleletre nem vonhatta. (Ugy van! jobb 
felől.) 

Ma, hála Istennek, másként áll a dolog! 
Ma a kormány a többség kebléből emelkedvén 
ki, s a többség nézeteit képviselvén, a többség 
aKuraijab van hivatva érvényre emelni, és hogy 
azt pontosan és híven fogja teljesíteni, arra nézve 
a nemzetnek két biztositéka van. (Halljuk!) 
Először az, hogy a kormány maga is tagja azon 
többségnek, mely a nemzetnek törvényeket al
kot, és másodszor, mert az országgyűlésnek min
den pillanatban felelős. (Ugy van !) 

Ez, uraim! a legnagyobb horderejű vívmány 
mindazok közt, melyeket a 1848-iki törvények
nek köszönhetünk. (Ugy van! jobb felöl.) Ezen 
intézmény tulaj donképen az, mely a nemzet sor
sát magának a nemzetnek kezébe teszi le; ezen 
alapot elvesztve lábaink alól, összes alkotmá
nyunkat az első szélvész romokba döntheti; ezen 
alap megszilárdítása életfeltétel a valódi alkot
mányosság kifejlesztésére. (Ugy van! jobb felől.) 

Es mitől függ ezen alap megszilárdítása? 
Függ első sorban önmagunktól, függ attól, 

hogy a kisebbség tisztelettel tanuljon meghajolni 
a többség akarata előtt. (Helyeslés jobb, zajos 
ellenmondás hal felől.) Mert minden egyes pol
gárnak akaratát érvényre emelni, a lehetetlen
ségek sorába tartozván, a parlamentalismus lé
nyegét és alapelvét a többség uralma képezi. Ha 
azon eszmével nem tudunk megbarátkozni; ha a 
kisebbség nem tud vagy nem akar meghajolni 
a többség akarata előtt, ám akkor visszatérhe
tünk ismét a régi jó időkre, a midőn a kormány 
nem hallgatott sem a többségre, sem a kisebb
ségre, hanem ráparancsolta a nemzetre azt, a 
mit maga akart. (Felkiáltások a johh oldalon : 
Ugy van!) 

Nem vonom ugyan kétségbe, hogy a kisebb
ségnek is joga van a jövőhez. joga van ahhoz, 
hogy erkölcsi fegyverekkel leküzdje, meghódítsa 
a többséget; ámde a többség uralmát folytono
san gúny tárgyává tenni, a többség akarata 
ellen megvetést, majdnem gyűlöletet szítani, s 
ez által a többségnek, illetőleg a parlamentalis 
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kormánynak hatályát, tevékenységét paralyzálni, 
egyúttal pedig a többség alkotásait, a törvények 
iránti tiszteletet megingatni: ez, ugy hiszem, nem 
tartozik azon erkölcsi fegyverek közé, (Zajos 
hosszas éljenzés és helyeslés a johB oldalon) me
lyekre a pártérdek akárkit is feljogosíthatna. 

S önök még tovább mentek: megtámadták 
nem esak a parlamentális kormánynak, hanem ma
gának az országgyűlésnek tekintélyét is. 

E szegény, zaklatott nemzet balsorsa legsö
tétebb napjaiban is ugy tekintette az országgyű
lést, mint törvényeinek egyedüli horgonyát, mint 
az egyedüli forrást, melyből bajaira írt és eny
hületet remélyt; s önök most ugy álliták az 
országgyűlést a nemzet elé, mint egy lelketlen 
üres szavazó gépet, (Igaz! a szélső hal oldalon) 
ugy tüntették fel, mint oly testületet, mely a 
haza érdeke ellen szövetkezett, Isten tudja minő 
láthatlan és titkos ellenségekkel. Nem fontolták 
meg önök azt, hogy a mely nemzet előtt lerom
bolják a törvényhozás tekintélyét, a mely nem
zet kebeléből kiirtják a törvényhozás iránti hitet 
és bizalmat, azon nemzetet csak egy lépés vá
lasztja el vagy az absolutismustól, vagy a forra
dalomtól. (Elénk zajos helyeslés a jobb oldalon.) 

Nem fontolták meg önök azon nagy igaz
ságot, a melynek Irányi Dániel képviselő ur 
adott kifejezést, a midőn azt mondta, hogy a 
culturának egyik fötényezője a munka és a szor
galom, s hogy ennélfogva nincs nagyobb ellen
sége a culturának, mint az , a ki egyrészről 
beválthatlan csábigéretekkel és utólérhetlen ábrán
dokkal , másrészről pedig az elégedetlenség és 
elkeseredés magvainak széthintésével a népben a 
munka ösztönét és kedvét elöM. (Elénk tetszés 
és hosszas taps.) 

Uraim! mire haszná'ták fel önök ezen több 
mint 10 napi vita folyamát? folytonos recrimina-
tiőkra a kormány és a többség ellen, 

Az ellenzék egyik t. tagja, Vukovics Sebő 
képviselő ur, soknak tartja azt, a mi a trónbe
szédben foglaltatik, sokkal többnek, mint a meny
nyire a ház egy évi ülésszak alatt a maga 
figyelmét, tevékenységét kiterjeszthetné: mig má
sok ugyanazon padokról egy hosszú lajstromot 
olvastak fel mindazon sürgős és fontos teendők
ről, a melyek a trónbeszédben nem foglaltatnak. 

A múlt országgyűlés alatt a baloldal egy 
igen tisztelt vezérférfia több izben interpellálta a 
kormányt a hűbériség maradványának eltörlésére 
vonatkoző törvényjavaslat iránt; és e vita folya
mában ugyanazon ellenzéknek egy másik igen 
tisztelt vezérszónoka gúnynyal emlité föl a vadá
szati törvényt, mint a mely sem a sürgős, sem a 
fontos tárgyak közé nem tartozik: holott ez is a 
jogegyenlőség elvére akar fektetni egy oly vi-
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szonyt, a melynek eddig tisztán hűbéri alapja 
volt. 

A múlt országgyűlés alatt, midőn a hadbí
rósági törvény tárgyaltatott, Tisza Kálmán és 
Várady Gábor képviselő urak azon váddal lép
tek föl a kormány ellen, hogy ezen törvény által 
a kormány az egész országot egy kaszárnyává 
akarja alakítani: mig a napokban Ivánka Imre 
képviselő ur azt mondotta, hogy őt csak az fogja 
megnyugtatni, a haza biztonságára nézve, ha min-
denp olgár katona lesz, s egyik kezében az ekét, a 
másikban a kardot tartja. (Derültség és élénk he
lyeslés a jobb oldalon.) 

Ily ellentétes, ily egymással ellenkező recrimi-
natiókkal ostromolnak önök bennünket; csak azon 
példátlan szerénységben e's önzetlenségben talál
koznak önök mindnyájan, hogy minden mulasz
tásért a kormány és a többség felelős, ellenben 
minden jónak — mi létre jött, — érdeme és di
csősége egyedül a kisebbséget illeti. (Elénk de
rültség jobb felől.) 

Hallatlan tünemény, t. ház ! a parlamen-
talismus történetében. Ha csakugyan áll az, 
hogy minden szándékolt rosznak eltávolítását, és 
minden jőt, mi létre jött, a kisebbségnek köszön
hetünk; ha csakugyan a kisebbségben rej
lik azon varázserő, mely negatív és positiv áldá
saival elárasztja a hazá t : oh, akkor önöknek 
uraim! itt a jobb oldalon és a centrumban egy 
nagy kötelességük van a haza iránt, s ez az: 
összeforrt, tömörült erővel oda működniük: hogy 
ezen kisebbség még sokáig megmaradjon a haza 
javára. (Elénk derültség és hosszas taps a jobb 
oldalon. Csak tessék! bal felol.J 

Szegény, szánandó kormány! Európa müveit 
részeiben alig van állam, melyben annyi mulasz
tás volna pótolandó mint itt; alig van kormány, 
melynek vállaira annyi sok teendő nehezülne, 
egyszerre, mint épen ezen kormány vállaira. (He
lyeslés jobb felől.) 

Az igazság-kiszolgáltatás és a közadminis-
tratio majdnem primitív állapotban teng; a vidé
ken alig áll rendelkezésünkre egy pár közeg, 
melyek hű, pontos és biztos közreműködésére 
számithatnánk. (Helyeslés jobb felől. Majd lesz 
ezután ! bal felől.) 

A vármegyék csak akkor engedelmeskednek, 
mikor nekik tetszik, (Felkiáltások bal felől: Jól 
teszik!) s ha néha egy-egy ártatlan királyi biz
tost küldünk az ellenszegülök nyakára, akkor 
magunkra zdditjuk a félvilág haragját. A gyüle
kezetekben, a sajtó terén a szenvedélyek hullamait 
szabadon fölkorbácsolhatja mindenki, és ha a 
kormány ez áradatnak szabad lefolyást enged, 
akkor gyávasággal és gyengeséggel vádolják, mint 
a mely nem képes a társadalmi rend magasabb 
érdekeit megvédelmezni ; ellenben, ha néha, bár 
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elkésve, töltéseket emel a dagadd elem tuláradása 
ellen : akkor legott azon szemrehányással találko
zik, hogy bűnös merényletet követett el a sza
badság és alkotmány ellen. (Helyeslés jobb felől.) 

Ismétlem : szegény, szánandó kormány! a 
teendők halmazában nem tudod,1 hogy mihez 
fogj előbb. Itt romok állják el utadaidat, ott egy 
roskadt e'pület fenyeget beszakadással, itt a jövő 
számára kell megkezdeni alkotásaidat. Mióta léte
zel, majdnem miuden idődet parlamentalis tanács
kozások veszik igénybe; de te, noha ily körülmé
nyek közt a ndndennapi élet követelményeinek is 
alig birsz megfelelni, éjjelekkel toldod meg nap
palaidat, föláldozod a családi és társadalmi élet
nek minden örömeit, csakhogy gondjaidba, ter
veidbe a jövőt is bele foglalhassad! 

Jó akaratodat elismeri mindenki, még Jókai 
képviselőtársam is, helyzeted nehézségeit sem 
vonja senki kétségbe: és mégis, támogatás helyett, 
folytonos ostorozással, folytonos akadályokkal, 
folytonos recriminatiőkkal találkozol. Mint bűn
bak vagy oda állítva, mely felelős mind azon 
mulasztásokért, melyek századok hibáit képezik, 
mint bűnbak azért, hogy egy varázsszóval nem 
birtad létre hozni ezen rövid hónapok alatt mind
azt, a mi a legműveltebb nemzeteknek is évtize
dek hosszas és nehéz munkájába került. (Helyes
lés jobb felől) 

De mi nem felelünk ezen recriminatiókra, 
(Nem is lehet! bal felől.) Ha sikerül befejezni 
munkánkat, ha sikerül megmenteni a hazát, igen, 
akkor fog jönni egy jobb jövő, a mely nekünk 
elégtételt fog szolgáltatni, azon jövő, mely gyü
mölcseit fogja élvezni annak, a minek magvait 
mi most elhintjük. 

Ha azonban a sors könyvében az volna 
megirva : hogy a romok alá temetkezzünk: akkor 
— mert hiszen a világ csak a sikernek szokott 
osztani jutalmakat — akkor önökkel együtt fe
ledve vagy elitélve leszünk, a mint megérdemel
jük, mint olyanok, a kik egymás ellen pazarol
tuk erőnket, melyet a haza megmentésére kellett 
volna fordítanunk. (Elénk tetszés és éljenzés.) 

Még csak pár észrevételt akarok tenni. 
(Halljuk!) 

Ghyczy Kálmán igen tisztelt képviselő ur 
azt monda, hogy a kiegyezkedés oka annak is, 
hogy a jelen évben deficit fog mutatkozni. Bocsá
natot kérek; de ezen állítása ellenkezik az arith-
metika törvényeivel. Tudjuk, hogy a létre jött 
kiegyezkedés szerint a közös hadsereg e's a kö
zös diplomatia költségeihez mi csak 30°|0-nyi 
arányban -járulunk. Ezen költségek, ha jől emlék
szem, 80 millióra rúgván, mi reánk 23 niillid esik. 
Ha azonban külön diplomatiánk és hadseregünk 
volna, mint az ellenzék óhajtja, akkor a 80 mil
lióból legalább 40 millió terhelne bennünket, és 

igy a kiegyezkedésnek nem deficitet, hanem kö-
rülbelől évenkint 17—18 milliónyi nyereményt 
köszönhetünk. (Ellenmondás a Bal oldalon.) Egyéb
iránt én nem tudom, lesz-e deficit vagy nem? 
hanem Ghyczy Kálmán képviselő ur adatai iránt 
nem viseltethetem teljes bizalommal azért, mert 
ezen adatok az idő különbözősége szerint külön
böznek. O ez előtt három hónappal azon jeles 
beszédében, melyet Komárom városa polgáraihoz 
tartott, másfél milliónyi deficitről szólt, kiemel
vén, hogy épen az képezi a deficitet, a mennyi
vel a jobb oldal többet ajánlott fel az államadós
ságok kamatjárulékai fejében, mint az ellenzék. 
Akkor tehát másfél millió volt a deficit, most 
pedig 12 millió. (Helyeslés jobb felől.) Delegyen 
bármikép a dolog, annyi bizonyos, hogy a deficit 
17 millióval mindenesetre kevesebbet tesz, mint 
tenne akkor, ha a közjogi kiegyezés nem jött 
volna létre. (Ellenmondás bal felől.) 

Azzal vádolta a t. képviselő ur a kormányt, 
hogy a czimkérdés megoldása által beleolvasz
totta Magyarországot Ausztriába. Ezen vádnak 
csak akkor volna értelme, ha a czimkérdés meg
oldása által lemondottunk volna egy oly jogról, 
melyet eddig Magyarország kizárólag gyakorolt. 
Azonban épen ellenkezőleg történt. Eddig csak 
Ausztriát ismerte a külföld, és ha Magyarország
ról tudtak is valamit, mi ott figuráltunk Ausztria 
alatt, holott most ott állunk, többé nem Ausztria 
alatt, hanem Ausztria mellett. Konzulaink és kép
viselőink nem Ausztriának, hanem az osztrák-ma
gyar monarchiának képviselői, és a tengereken 
is, a hol hajóink járnak, az osztrák zászló mel
lett a magyar czimer és színek is ott lobognak. 
Tehát e megoldás által nem csak nem vesztet
tünk, sőt nyertünk, annyiban, a mennyiben Ausz
tria egy olyan jogról, a melyet eddig tényleg ki
zárólag gyakorolt, lemondott s azt velünk meg
osztotta. Es ha beolvasztásról lehetne szó — a 
mit határozottan tagadok, — akkor nem Magyar
ország olvadt be Ausztriába, hanem a régi Ausz
tria olvadt be az osztrák-magyar birodalomba. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Azzal vádol bennünket, hogy a közjogi ki
egyezés által befolyásunkat a külügyekre a fagy
pontra szállítottuk le. Ezen állítás ellenkezik a 
logika törvényeivel: mert a fagypontról csak ott 
lehet szó, a hol valami a hőponton volt, vagy 
ahoz legalább közel állott; azonban az én t. ba
rátom a mohácsi vész óta egy korszakot sem tud 
felmutatni, a melyben befolyásunk a külügyekre 
valaha ott állott volna, a hol áll ma. 

Irányi Dániel képviselő ur egy váddal illeti 
a kormányt, amely, szerintem már, formulázásá-
ban is hiba, vádolja a kormányt azért, hogy a 
határőrvidéket, mindeddig nem csatolta visz-
sza Magyarországhoz. Ezen vád, ugy a mint 
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formulázva van, könnyen hátrányos lehetne köz
jogunkra nézve. A kormány azt hiszi, hogy an
nak, a mi nem csak jogilag, hanem tényleg is 
a magyar szent korona kiegészítő részét képezi, 
visszacsatolásáról nem lehet szó; hanem szó le
hetne legfölebb arról, hogy ott a kormányzat ki
vételes mődja, mihelyt a körülmények lehetővé 
teszik, megszüntettessék. Ily szempontbői tekinté 
a dolgot a kormány, s ugy hiszem, e szempont 
sokkal inkább kiállja a bírálatot, mint az, a mely
ből a vád keletkezett. 

Beszéde további folyamában igen jól mondta 
a t. képviselő ur, hogy a munka és szorgalom 
mellett főtényezője a culturának, a szabadság; 
csak az kár, hogy kifeledfce a legfőbb tényezőt, 
a mely nézetem szerint: a szabadsággal élni 
tudás: (Ugy van! jobbról) mert mind a múlt 
történetéből, mind pedig azon országok ujabb-
kori példájából, melyekben az utolsó 20 évben 
a tiszt, képviselő ur tartózkodott, azon tanulságot 
meríthette magának, hogy azon lépcsőt, melyen 
a caesarismus vagy a dictatura fölemelkedik, leg
inkább a szabadság visszaélései, túlkapásai — hogy 
ugy mondjam — a szabadság baklövései képezik. 

Egyébiránt igen helyesen, igen nemesen 
mondotta, hogy ő visszatérvén a hazába, nem 
ígért e népnek más földet, mint azt, mely a 
Kárpátoktői az Adriáig terjed, azon földet, mely
nek neve „haza" ; csakhogy mint t. barátom Kautz 
Gyula már megjegyezte, ez ígérettel megkésett, 
minthogy e földet a nemzetnek mi már két évvel 
ezelőtt visszaadtuk, visszaadtuk ő neki is, és mind
azoknak, kik a lefolyt 18 éven át a száműzetés fa
nyar kenyerét ették. De ha már elkésett ezen igé rét
nek beváltásával; van még, a mire vállalkozhatik, 
— ha tetszik karöltve velünk — és ez az : 
megtartani, a szenvedélyek és ábrándok veszé
lyei ellen megvédeni, nagygyá, boldoggá tenni 
a hazát! 

A bízottság javaslatát elfogadom, (Hossza
san tartó zajos éljenzés és taps a jobb oldalon. 
Szavazzunk !) 

E l n ö k : Kérem, méltóztassanak helyeiket 
elfoglalni. 

S c h v a r c z G y u l a : T. ház ! Midőn a vá-
laszfelirati vitához hozzászólunk, mindenekelőtt 
két nagy kérdés ötlik elénk. 

Igaz-e, hogy a jelen közjogi alap, melyet a 
trónbeszéd századokon át függőben volt kérdé
sek megoldásának nevez, nem engedi meg kor
szerű mérvekben azon belreformokat, melyekre 
az országgyűlést maga a trőnbeszéd felhívja? 

És igaz-e, hogy nem kivannak lehetet
lent azok, kik épen a trónbeszédben ajánlott 
belreformok érdekében akarják eltörölni a dele-
gatiót, el a közös minisztériumot, s önálló ma
gyar külképviseltetést, pénzügyet, kereskedelmet, 

hadsereget, szóval, personál-uniót akarnak léte
síteni % 

Az, ki e két kérds'sre megfelel, az megfelel 
— ugy hiszem — azon kérdésre i s : vajon el
fogadja-e, vagy nem részletes vita alapjául a bi
zottság válaszfelirati javaslatát ? 

Tisztelt ház ! Mindannyian meg vagyunk győ
ződve Magyarország hátramaradásáról, s benső-
ségteljes szorongással várjuk az időt, melyben 
hazánkat korszerű reformok által az európai mű
velődési államok sorába emelhetnők. 

Tegyük, kezdjük meg a reformokat azon
nal : igy szólnak hozzánk, ellenzékhez. Önök 
uraim, a túlsó oldalról kérnek, hagyjunk fel a 
közjogi alap feszegetésével, mert e feszegetés, 
a reformot gátolná. 

• Mi azonban azt feleljük önöknek, hogy 
épen azért, mert mi a korszerű reformot akar
juk komolyan, épen ezért akarjuk mielőbb azon 
akadályokat elhárítani, melyek a korszerű re
form útjában állanak. 

Sokan nem látják ezen akadályokat. 
Szabadjon tehát röviden rajok utalnom. 
Nagy akadály elsőben is az, miszerint az 

adó már is felülmúlja a nép erejét, a deficit 
már is többre mint tizenkét millióra rug és 
még sem fordithatunk államháztartásunkban sem 
közmivelődéstinkre, sem tulajdonképeni kormány
zatunkra, sem közgazdászatunkra kellő összege
ket, oly összegeket, minőket mind közművelő
désünk, mind kormányzatunk és igazságszolgál
tatásunk, mind közgazdaságunk reformja, korszerű 
reformja igényelne. 

Az 1869-ki költségvetés 1.134,830 frtot 
juttat összes közművelődésünk támogatására az 
összes 151.867,099 frt. rendes kiadásból. Tehát 
kevesebbet mint a mennyit e czélra Bajorország, 
vagy Schweiz, jóval kevesebbet mint a mennyit 
e czélra Belgium költségvetései szentelnek. Bajor
ország 46.720,597 forintnyi összes rendes ki
adásból 1.576,000 forintot, Schweiz 19.809,000 
frt szövetségi rendes kiadásból 1.158,000 frank 
30.971,148 cantonális 4.453,976 frank, Belgium 
pedig 166.774,218 frank összes rendes államki
adásból 5.860,000 frankot adnak a közoktatás
ügy, tudományos és művészeti intézetek ro
vataiba. 

Elemi tanítóink igen nagy részt éheznek, 
másodlagos és magas tanfolyami tanáraink több
nyire nyomorognak : ós önök hasztalan vigasz
talják őket, az iskolai, tanulmányi és egyetemi 
alapokkal: mert ezek összes évi jövedelme, a 
közoktatásügyi miniszter hivatalos jelentése sze
rint, nem haladja meg a 659,000 forintot: hasz
talan vigasztalják őket a legközelebb lefolyt or
szággyűlésen hozott népoktatási törvénynyel: 
mert az abban kiszabott 300 forintnyi mini-
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mum, az élet drágulásával szemben, még magá
ban véve sem nyújthat egy korszerű műveltségű 
elemi tanitőnak vigasztalást ; arra pedig, hogy 
községeink tulnyomólag nagyobb értéket fogná
nak ezentúl elemi tanítóiknak kiszolgáltatni, 
300 forintnyi minimumnál, ennek feltevésére 
legalább is, községeink adóhátralékainak nem is
merése mellett, optimismus kívántatik. Hát ugyan 
gymnasiumi, reáltanodái, egyetemi, műegyetemi, 
akadémiai tanárainkat mivel kecsegtetik? Mivel 
kecsegtetik a tanitóképezdéket ? Azt hiszem, 
önök magok sem fogják uraim, közmivelődésünk 
mind e magasabb tényezőit más támogatással 
kecsegtethetni. Miből akarják önök a hiányző 
tanodái épületeket felépíttetni, kijavittatni ? Miből 
másból, mint abból, a mi az államköltségvetés
ből a közös-ügyek kielégítése után számukra 
fenmarad. 

Ez pedig, magok is bevallották még tavaly, 
hogy aligha lesz — a fenálló rendszer alapján — 
több az eddiginél. 

Tökéletesen igazuk van. De hogy akarnak 
azután önök reformot, korszerű reformot a köz
művelődés terén1? 

Önök, a kormányzó párt, a börtönrendszer 
javításáról úgy beszélnek, mint igazságszolgálta
tásunk reformjának első kellékéről, 

De miből fogják önök a korszerű fogháza
kat építeni? 

A kis Belgium évenkint 4.190,000 francot 
szentel rendes kiadásaiból a már meglevő foghá
zak tökéletesbitésére: nekünk magyaroknak oly 
börtöneink vannak, melyektől minden műveltbiró 
a szégyenérzet pírjával fordul el; nekünk töme
gesen kellene tennünk nagyobb mérvű állami be
ruházásokat, hogy czélszerü uj épületekre szert 
tehessünk. 

Ugyan miből fogjuk tenni ezt? Tán azon 
644,000 forintból, melyet az 1869-diki költség
vetés az országos fegyintézetekre ad ? Avagy 
tán hiszi azt valaki a túlsó oldalon, hogy — a 
jelen közjogi alapon — több fog valaha a bör
tönrendszer javítására juthatni? Önök, uraim, 
sokat emlegetik a demokrata eszméket. Azt 
mondják a demokratia szellemében akarnak kor
mányozni. 

Meglehet, ez értelemben, megszüntetni óhajt
ják az eddigi rút szokást, és nem oligarchikus 
vagyonállást, hanem kizárólag közművelődési ké
pesítést fognak kívánni a főispánoktól. Ehhez 
képest, hogy főispánná érdemdús, szakképesített, 
de korlátolt vagyonú hazafiak is lehessenek, te
temesen nagyobb fizetést fog kelleni adni ezen
túl a főispánoknak. A mi a főispánokról áll, 
ugyanaz áll a kisebb kormányhivatalnokokról is. 

Ugyan honnét fogják önök venni e pénze
ket? Talán marad a költségvetésből e czélra, 

több az eddiginél — az eddigi rendszer, azaz 
az eddigi közjogi alap mellett — kivált, ha meg
gondoljuk, hogy államháztartásunk a városi mu-
nicipiumoknak törvénykezési költségekben nagyobb
részt még máig is adósa ? 

Epén oly kevéssé fogják önök, uraim, a je
lenlegi rendszer mellett a főispáni úgynevezett 
méltóságokat korszerű köztisztviselői állomásokká 
alakithatni és aristokratikus voltukból kivetkőz
tethetni, mint a hogy nem lesznek képesek a 
köztisztviselőknek egyátalán oly fizetést adni, 
mely necsak a legszegényebb érdemdús szakké
szültet is képesítse az illető állomás elfoglalha-
tására, haaem — közepette az átalános drágu
lásnak — őket mellékkeresetágaktól is megóvja. 

Hogy beszélhetnek tehát önök ott a túlsó 
oldalon korszerű reformokról? 

Lássuk mit enged a jelen költségvetés az 
anyagi érdekek támogatására, 

Az összes földmivelés, ipar és kereskedelem 
rovataira nem jut több 5.310,200 forintnál: 
ezen összegben azonban a posta nem kevesebb 
mint 3.355,500 forinttal szerepel. A közmunka 
és közlekedési minisztérium pedig 2.773,600 fo
rinttal. Belgiumban maga a közmunka és köz
lekedési minisztérium budgetje több mint 37 mi
liő francra rug. Spanyolországban, az annyira 
nyomott Spanyolországban is több mint 62.000,000 
reálra rúgott még a Bourbon-régime alatt is. 

Az egészségügyre az 1869-diki budgetünk 
681,907 forintot kivan csak szenteltetni és a 
szegényügyre, melynek Anglia egy egész minisz
tériumot állított, s melyre a legkisebb művelő
dési államok is százezreket áldoznak, a mi költ
ségvetésünkből nem jut semmi sem. 

Hanem azután a közös ügyekre, és a kö
zös ügyes adórendszer támogatására, az udvar
tartáson kivül szentel költségvetésünk — száz
négy milliót. 

így állunk. 
Ily arányokat mutat a termelő és a meddő 

kiadások között: arányokat, tisztelt ház! me
lyek Magyarországot mélyen a művelődési ál
lamok szinvonala alá nyomják, arányokat, 
melyek nem azért veszélyesek a hazára néz
ve, mert az 1868-diki és az 1869-diki költ
ségvetésekben mutatkoznak, hanem veszélyesek 
a hazára, a magyar közművelődésre, és ez által 
itt a Dunavölgyben az egyetemes emberi hala
dásnak azért, mert eme szégyenletes arányok 
költségvetéseinkben a jövőre nézve is megállan
dósulni fenyegetőznek. 

Legalább, mig a közösügyek fönállanak, s 
mig a reál uniót personal unió nem váltja föl, nem 
tudom, hogy fogják leszállítani önök azon 104 
millió forintnyi meddő kiadást, melyet jelenleg 



20. országos ülés május 31. 1869. 285 

az osztrák-magyar hadseregre, quotára és a pénz
ügyminisztérium különböző rovatára fizetünk? 

Mellőzöm az államadóssági kamathánylat 
kérdését ez alkalommal: csak a közös hadsereg 
költségeire és azon 50,000,000 forintra akarom 
a t. ház figyelmét fölhfni, melybe a magyar 
pénzügyminisztérium kerül. 

Míg a közös ügyek fönállanak, addig sem 
hadseregre tett kiadásaink, sem a pénzügymi
nisztériumra tett kiadások kevesbedni nem fog
nak. Csak szaporodhatni fognak. 

A delegatiók meg fogják szavazni a „fegyve
res béke", sőt tán a háború életemésztő költsé
geit, a nélkül, hogy ebbe a magyar törvényho
zás beleszólhatna: a meddig pedig a közös ügyek 
fönállanak, s mig a külügyeket a magyar or
szággyűlés alkotmányos ellenőrzés alá nem vonja, 
csak „fegyveres béke" és nyilt háború közt le
het csupán választásunk, addig sereg leszállítá
sokról ne álmodjunk. 

A túlsó oldalon, ugy látszik, nem találják 
egészen logikainak ezen állításomat. Azt látsza
nak gondolni, hogy annak, miszerint a hadsere
get leszállitani nem lehet, ennek az oka nem a 
közös ügyek, hanem az európai helyzet. 

Uraim! épen ez az, a mit a leghatározot
tabban kétségbe vonok. 

Avagy mért állnak Európa nagy hatalmai 
a „fegyveres béke" sorvasztó járma alatt? 

Tán a keleti kérdés miatt, mely mindaddig 
meg nem érett, mig Lengyelország fel nem támadt; 
vagy tán a lengyel kérdés miatt, melynek mindad
dig nincs jövője, mig a nagy német democrata 
állam nem létesült? Nem. Azért, mert a szabad
ság elnyomói. Francziaországban a nép hiúságát 
és bűnös féltékenykedését szomszédjára kizsák
mányolván, az osztrák szövetséggel kecsegtetik 
s az osztrák szövetség által megboszulhatni ígérik 
Königratzet. 

Ezért állanak a fegyveres béke járma alatt 
Európa hatalmai; és mert mindenki belátja, hogy 
a mely perczben Ausztria középkori álmaival 
végkép szakit és a lefegyverzést megkezdi: kö
vetni fogja a példát Poroszország, Oroszország, 
Olalország, a délnémet államok és utoljára kény
telenek lennének követni a lefegyverzést, Fran
cziaországban a szabadság elnyomói is, a mit a sza 
badság elnyomói Francziaországban — szemben a 
napról napra növekvő mozgalommal — tenni nem 
mernek. Ezért erőködnek a franczia-osztrák szö
vetség ügynökei az izgalmakat orosz- és rumén 
invasiőféle rémhírekkel ébreu tartani: csakhogy 
az osztrák, vagy ha akarják, osztrák-magyar le
fegyverzés meg ne történjék; csakhogy a fran-
czia kényuralom a maga óvszereiben a minél na
gyobb számú chassepot-kban megkímélve ma
radjon. 

Poroszország józanul nem akarhat háborút, 
Németország egységülése ezentúl fegyvertényekre 
nem szorul. Ott van a német közművelődés: be 
fogja ez rövid időn nagyobbszerü vérontás nél
kül végezni azt, a mit a Steinmetzek és Vogei 
von Falkensteinok be nem végezhettek. 

Oroszország és Ruménia pedig oly stádiu
mán állanak belszervezetök átalakításának, mi
szerint alig tehetni föl rólok, hogy józanul fog
lalási háborút akarhatnának, hanem ha akkor, 
ha Magyarországban nem egy belsőleg elégült 
életerős souverain államot, hanem az ausztriai 
agyrémnek megtestesülését, egy belsejében a 
népérdekek egyenetlen küzd elme faltai megszakga-
tott osztrák-magyar provincziát, vagy ha tetszik, 
egy ilyen osztrák-magyar birodalmi „félt" fog
nak csupán találhatni. 

Az ily külellenség ellen azonban bármelv 
esetben is jobban meg fogná tudni védeni a ha
zát egy néphadsereg, melynek béke idején kizá
rólag fönállő tanitókeretei államháztartásunknak 
a jelenleginél sokkal kevesebbe kerülnének, de a 
melynek zászlai alá a magyar nemzet fiai — 
nem ugy, miként 59-ben és 66-ban kényszerüleg 
vontatva, hanem miként 48—49-ben, lelkesedés
től rohanva sorakoznának: mint a hogy meg 
tudná védeni oly hadsereg, mely kivül áll az 
alkotmány sánczain, és a mely 59-ben és 66-ban 
majdnem minden csatát elvesztett. 

En tehát a hadsereg leszállításának akadá
lyát nem az európai helyzetben, hanem egyes
egyedül Ausztria azon hagyományos politikájá
ban látom, mely meggyengült nagyhatalmi állá
sát katonai hiúság által hiszi rehabilitálhatni, s 
mely mindig korlátlanul fog a háború és a fegv-
veres béke fölött hazánk rovására a delegatiók-
ban intézkedhetni, mig csak a delegatiók egé
szen el nem töröltetnek, s a magyar külügyek 
alkotmányos ellenőrzését kizárólag a magvar or
szággyűlés nem veszi kezébe. 

A pénzügyminisztérium nekünk jelenleg 50* 
millió forintba kerül. 

151,000.000 rendes állambevételt hajtunk 
be, s hogy e 151 milliót behajthassuk: e czélra 
a mi államháztartásunk 50 millió forintot fizet. 

Bajorországban 46,720,897 forintnyi rendes 
állambevételt hajt be a pénzügyminisztérium; és 
a bajor pénzügyminisztérium az alábbi számok 
arányához képest talán 14—16,000,000 forintba 
kerül ? Korántsem. A bajor pénzügyminisztérium 
összesen 879,712 forintba kerül. (Nehogy valaki 
azt higye, hogy a többi pénzügyi költség tán 
külön rovat, avagy a belügyminisztérium rovata 
alatt fordul elő: megjegyzem, hogy külön rovat 
e czélra nem fordul elő a bajor költségvetésben, 
a belügyminisztérium pedig összesen nem többel, 
mint 1,650,000 forinttal szerepéi.) 
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Poroszországban a pénzügyminisztérium 
171,502,972 tallért hajt be évenkint az ál
lamháztartásnak, — tehát még egyszer annyit, 
mint a mennyit a mi államháztartásunknak be
hajt a pénzügyminisztérium, — és mégis Porosz
országon a pénzügyminisztérium mennyibe kerül? 
E g y negyed részébe annak, a mibe nálunk kerül. 
Kerül t. i. vagy 8,073,742 tallérba. 

Francziaországban a pénzügyminisztérium 
1673,451,585 frankot hajt be és kerül 18,436,354 
frankba. 

Mért kerül tehát 50 milliő forintba a pénz
ügyminisztérium? Vajon nem lehetne ezt felére, 
negyedére, vagy nyolczadára leszállitani ? Azért 
kerül, mert a közösügyek igy akarják. És addig, 
míg a persona! unió nem létesül, nem is fog 
lehetni ez 50 milliót leszállitani. 

Hogyan ? mi köze a magyar pénzügymi
nisztériumhoz a közös ügyeknek ? — fogj ák önök 
kérdezni. 

Csak az a köze van, miszerint egy látha
tatlan kéz megtiltja a magyar pénzügymintszte-
riumnak olcsóbb közegekre bizni az állambevé
tel behajtását: mert nem engedi kenyerétől meg
fosztatni azon pénzügyi személyzetet, melyet 
Bach és Schmerling a magyarság megzabolázá-
sára és kiaknázására Magyarországra bocsát vala. 

Igaz, hogy érintett 50 millióban a „bányá
szat" és „pénzverés" rovatai — a mi megfog
hatatlan — több mint 22 milliőval szerepelnek : 
de vajon nem aránytalan-e a még hátralevő 
27—28 milliónyi kiadás a többi európai állam-
pénzügyminiszteriumaira tett kiadásokhoz képest ? 

Igen, de ama láthatatlan kéz nem enged e 
téren közművelődési, kormányzati, igazságszol
gáltatási és egyéb anyagi érdekeink javára semmi 
takaritást. 

Ama láthatatlan kéz nem engedi a takaré
kosság azon módozatait, melyekkel az önkor
mányzat a pénzügyminisztérium kiadásainak re
formjára kínálkoznék : mert ama láthatatlan kéz 
csak Bach és Schmerling közegeiben létezik, de 
független magyar közegekben nem. 

Kérdik tőlem, hogy melyik ezen láthatatlan 
kéz, melyik ezen láthatatlan hatalom ? Én azt 
hiszem, t. ház, az egész t. ellenzék elértette, mi
dőn az igazságügyminiszter említést tőn erről; 
de a túlsó oldalnak leszek bátor elmondani: mit 
értek én ezen láthatlan kéz, ezen láthatían ha
talom r alatt. (Halljuk!) 

Értem azon láthatlan kezet, mely először is 
a határőrvidéket és Dalmátországot vonta el a 
magyar alkotmány alól, mely képes volt ma
gyar területen is megóvni Trieszt érdekeit Fiume 
érdekei elől. Én értem azon láthatlan kezet, 
mely megtiltotta, hogy a magyar törvényhozás, 
a magyar kormány, mely a 48-as évek alkot
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mányát helyreállítottnak nevezi, a honvédségnek 
erkölesi elégtételt szavazzcm. (Helyeslés a bal 
oldalon.) Ez azon láthatatlan kéz, mely szintén 
az egyes kihágások észközlőit, a Neipperg-féle, 
a temesvári, károlyvári és pozsonyi sérelmek 
okozóit hozzáférketlenekké teszi a magyar kor
mányra nézve; ez azon láthatlan kéz, mely a 
penziókat megszavaztatta a muszkavezetőknek. 
(Zaj a jobb oldalon) mely rá tudta parancsolni 
az országgyűlésre a só-szelvények egy-száz mil
liónyi értékét, egy elkésett pillanatban. Igenis, 
ez azon láthatatlan kéz, mely, ugy látszik, cas-
trense peculiumnak tekinti a tiszti cautióknak 40 
millióra rugó összegét, s szintúgy a határőrvi
déki erdőségek 30 milliónyi értékét is. Ez azon 
láthatlan kéz, mely, a hol csak lehet, a közös 
minisztériumot reichsminiszteriumnak nevezi, s a 
mely a reichsrath felsőházában Lichtenfels báró
val és Auersperg hggel azt mondatta, hogy Ma
gyarország, mint Ghyczy Kálmán igen t. képvi
selőtársam mondta, jogot tart az ausztriai csá
szárság alá , mint species a genus alá, oda 
tartozni. 

Nagyon sajnálom, hogy az általam igen t. 
honvédelmi miniszter ur nincs itt, különben azt 
is hozzá tettem volna, hogy ez azon kéz, mely 
a budai hadparancsnokság hivatalos érintkezései
ben, a magyar független felelős honvédelmi mi
nisztériumot igy czimezteti : „Löbliches könig-
lich ungarisches Landesvertheidiguns idm'ste-
rium." Sajnálom, mondom, hogy a miniszter ur 
nincs jelen. 

Én azt hiszem, t. ház, hogy egyátalában 
nincs kilátás arra, hogy mi gyökeres vagy csak 
egyátalában korszerű reformról beszélhessünk pénz
ügyi nehézségeink miatt, mindaddig, mig ezen 
közjogi alap akadályul szolgál. Az államban, a 
szoros értelemben vett államban, mindenesetre 
akadály az államköltségvetés e tehetetlensége. 

Némelyek azt fogják mondani: jól van! ál
lítsa fel az állam minden egyes reformnak a ke
reteit, emeljen minden törvényjavaslatot törvény-
nyé, a többit bízzuk a társadalomra, vagy, ha 
tetszik, a megyékre, a községekre vagy az asso-
ciatiora. Ennek azután két része van: először a 
község, &r megyék; azután a társadalom, az asso-
ciatio. Én azt hiszem, a megyék s a községek 
nem lesznek képesek semmit sem tenni: mert az 
állami adó oly nagy, hogy a megyei és községi 
adó jelentékenyebb összegre nem rúghat. Amtígy 
is hátralékban vannak községeink községi adó-
jokra nézve. A mi pedig az associatiót illeti, erre 
nézve nagyon elszomorítónak találom azoknak 
érvelését, kik ide hivatkoznak. A magyar társa
dalmat én másként ismerem, és azt tudom, hogy 
a magyar társadalom — nem a mi hibánk, ha
nem a multaké — a magyar társadalom nem 
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egész magyar társadalom, míg az ipar vállalkozó, 
vagyonos, gazdag rétegei legmesszebb állanak 
aránylag a közművelődés és nemzeti ezélok elő
mozdítására valő ke'szségtől; én legalább azt tu
dom, hogy a tőke-pénz nem a történeti magyar 
mag kezében fekszik, nem azon rétegekben, melyek 
a nemzet ügyeit szivökön leginkább hordják. Nem 
akarom kétségbe vonni e rétegek hazafiságát, 
nem is akarom azt mondani, hogy nem akar
ják a haza j avá t ; hanem csak azt, hogy rész-* 
ben idegen ajkúak, részben pedig, hogy van va
lami elvi akadály, mely majdnem annyira pro
fán, mint .,szent", majd ismét nem anyira induc-
tió, mint a múltból vett hagyományban gyöke
rezik, a mi őket mind e tekintetben, mind anyagi, 
mind szellemi közművelődésünk érdekeinek nem
zeties emelésétől visszatartja. 

Én tehát azt látom, hogy e tekintetben sem
mit nem lehet remélnünk a reformoktól, me
lyekre pedig a legmagasabb trónbeszéd a ház 
figyelmét fólhivja: és ennek akadálya nem a 
közjogi vita. Honnan veszik önök a pénzt ? mivel 
fogják önök keresztülvinni a szükséges újítá
sokat? Másik akadály pedig, a pénz hiányán kí
vül, azon nyomás, melyet az igazságügy-minisz
ter által előhozott láthatatlan kéz gyakorol. Én 
legalább azt hiszem, hogy ezen nyomás. 

Mit értek én nyomás alatt, megmondom. 
Ertem a megtestesült középkort, mely az oli
garchia, ultramontanismus és soldatesca kény
uralmával átnyúlik még a 19-ik század második 
felében is e hazára. (Helyeslés a szélső hal ol
dalon.) Én azt hiszem, ezen nyomás, melyet ne
vezzünk, együtt véve, történelmi nyelven cama-
rillának, minden tényezőjét fölhasználja arra, 
hogy a korszerű reformokat hazánkban meggá
tolja. Nem is hiszem, hogy lehessen ott remélni 
korszerű reformokat, hol ennyire meggyökerezett 
a reaetió, ha csak ezen láthatlan kezet valahogy 
el nem távolítjuk. Én legalább nem hiszem, hogy 
másként lehetne. 

Már most az a kérdés, hogy, miután a pénz
hiány és ama láthatatlan kéz a korszerű refor
moknak elejét veszi: honnan lehet hát pénzt 
teremteni és azon láthatatlan kacsot eltávolitani ? 
Én azt hiszem erre az a felelet, hogy pénzt te
remteni, és megzabolázni azon kezet esak az ál
tal foghatjuk, hahogy personál-uniót létesitünk, 
a mely a mohácsi vész óta — igázok van a 
jobb oldaliaknak — tényleg ugyan nem, de jure 
azonban mindig megvolt. Akkor lesz csak a 
korszerű reform lehetséges, ha majd ellátja Ma
gyarországot az alkotmányosság a parliamenta-
rismus által azon joggal és azon hatalommal: 
a magyar hadügyet, külügyet, pénzügyet korlát
lanul szabályozhatni és ellenőrizhetni. Akkor, igen 
is, lesz pénzügyünk) mert Magyarország kép- ! 

viselete fogja beosztani a magyar költségvetés 
rovatait kizárólagosan; ő fogja megítélni azt, hogy 
kell-e és mennyi erre vagy arra a czélra; ő fog
hat akkor elől járni a lefegyverkezésben. Ekkor 
azt hiszem, lesz pénz, és ha majd csak magyar 
hadsereg lesz e hazában, és ha e hadsereg az 5 
szervezetében fel, a trón legfelső lépcsőfokáig 
tisztán álland a maga függetlenségében, minden 
összeköttesés nélkül a másik féllel: akkor majd 
megfogjuk zabolázni azon láthatlan kezet is. És 
hogy ha lesz magyar kül képviseltetésünk, nem 
foghat ama láthatlan kéz intrigálni szövetségek 
kötésében, melyek Európát folytonos izgalom
ban tartják és a fegyveres béke átkait megál-
landósitják. (Elénk helyeslés bal felől.) 

Sajnálom, hogy az igen t. miniszter urak 
közői egy másik sincs itt, ki a múltkor a perso-
nal-unio és államfüggetlenségről igen szép trans-
cendentalis nyelvezetben igen ékesen beszélt. 

Különböző fogalmaik lehetnek az emberek
nek az állami függetlenségről észjogi szempont
ból, de utoljára is nekünk nem ezen jogra, hanem 
a tételes nemzetközi jogra lehet csak figyelem
mel lennünk. Ha báró Eötvös arra hivatkozik, 
hogy alig van állam, a mely tökéletesen függet
len volna; akkor én erre azt felelem, hogy a té
teles nemzetközi jog nem igy beszél. A tételes 
nemzetközi jog egy szabályos fogalmat állit föl, 
és mi ez? Ez az állam-souverainitás fogalma. 

Igen t. képviselőtársaim Simonyi és Irányi 
is felhozták azon aualogonokat, melyek igen 
ékesen szólók, alighanem legalább is annyira 
ékesszólók, mint magának báró Eötvösnek nyel
vezete, s ezen analogonok oly államokból merit-
vék, melyeket igen sok nemzetközi iró reál 
unióknak tart , nem pedig personal unióknak. 

Például igen nagy tekintélyű nemzetkőzi 
irók : Heffter, Klüber, Martens — kikre a nemzet
közi érintkezésekben mintegy egyezményes nem
zetközi koronajogászokra szokás hivatkozni — nem 
tartják, miként Phillimóre és Wheaton, Svéd-
és Norvégországok szövetségét personal uniónak, 
hanem Twiss példájára reál uniónak nevezik. s 
még is daczára ennek ime mindaz áll, mit Irá
nyi képviselő úr róla mondott, daczára annak, 
hogy Fínnland nem personal, hanem reál unió, 
mégis részesül az államiság mindazon előnyei
ben, melyeket róla igen tiszt. képv. társam Lud-
vigh felhozott, s melyeket mi nélkülözünk. 

Hivatkozom e tekintetben még Kanadára, 
a mely még csak gyarmat, s ott mit tapaszta
lunk? Az igaz, nincs a kanadaiaknak még kü
lön külügyök, nincs is azon előnyük, a mi Finn-
landnak van, hogy a közös fejedelem hazájukba 
idegen sereget nem • küldhet, a mennyiben ő britt 
felségek néhány dragonyos ezrede és lövésze ott 
szállásol; de van a kanadaiaknak honvédsegök, 
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meglehet, tisztjeikben sem oly fényes zsinórzatú, 
mint nálunk van; hanem van Kanadának militiája, 
szerves egész, nem csak gyalogsága és lovassága, 
de tüzérsége s mérnökteste és táborkara is van, 
és mint ilyen, önálló dandárokba, hadosztályokba 
van csoportosítva, önálló vezénylet alatt. Megle
het, nagyobb veszélylyel fenyeget bennünket az 
elszakadás, mint Angliát ós Kanadát; hanem 
annyi tény, hogy már ezen példák is kimagya
rázzák azt, hogy nemzetközileg nem lehetet
len mit létesíteni óhajtunk. Különben na
gyon sajnálom, hogy annak idején az ellenzék 
egy része oly kisebbségi elaboratummal lépett 
föl a külképviseltetésre nézve, mely körülbelül 
egy kis lemondást tartalmaz, s a mely ezen ok
nál fogva örökös lapis offensionisul szolgál a jobb 
oldalnak. Én azon időben nem voltam képvi
selő, nem járultam azon elaboratumhoz; de any-
nyival inkább helyeslem azon ismert öt bihari 
pont egyikét, mely az önálló külképviseltetésre 
vonatkozott. 

En tisztán personal uniót akarok. Praeee-
densűl nem szükséges reálunióról beszélni, mert 
ott látunk praecedensekül tisztán personal uniókat 
is a nemzetközi jog történelmében. 

Ott látjuk pedig először a jelen korban Hol
land és Luxemburg personal unióját. Itt van
nak külön külügyminiszterek. Külügyminiszter 
volt pár év előtt Luxemburgban báró Tornaco, 
e perczben nem tudom most is az-e ? Hollan
diában pedig Van der Maesen volt a külügyminisz
ter; ugyanekkor vagy valamivel későbben két 
miniszter, két külön személyben, a nélkül, hogy 
egyik a másik dolgába beleavatkozott volna. Azt, 
hogy Luxemburgnak külön hadserege, külön pénz
ügye van Hollandétól, ezt, azt hiszem, monda
nom is fölösleges. 

A másik perszonál unió Anglia és Hannover 
volt. Hanoverának IV. György alatt külön kül
ügyminisztere volt — gróf Münster; külön kö
vete is volt a bécsi corgressuson báró Harden-
berg és később gróf Meerveldt. Es ha arra hi
vatkozik valaki, hogy Hannovera külügyminisztere 
az idétt Angolhonéval egy kézre játszott, akkor 
erre azt lehet mondani, hogy a példa roszúl 
van választva, mert azon időből mind az angol, 
mind a hannoveran népnek érdekei csakugyan 
azonosok voltak, a minthogy Anglia és Hanno
vera amúgy is az idétt véd- és daczszovetség kö
tésére voltak utalva Napóleon ellen. Igen ter
mészetes tehát, miként a hannoverai külügymi
niszter sürgönyeiben — mint egy történetíró 
megjegyzi — az augol külügyminiszternek Can-
ningnek tollára lehetett ismerni: és mégis IV. 
György, Angliának és Hannoverának akkori ki
rálya, határozottan kötelességének tartotta, kije
lenteni, hogy ő tiltakozik ily feltevés ellen, mint

ha az angol külügyminisztérium a hannoverait 
utóbbi &ouverainitásának rovására befolyásolhatná. 

A perszonál unió egyéb typusairól itt nem 
lehet szó, hanem lehet szó azon nehézségekről, 
melyeket Magyarországnak legyőznie kell. 

Megvallom őszintén, ma, egyedül ma hal
lottam az egyetlen egy érvet a külügyi képvi-
seltetés ellen a másik oldalról, s ez az igazság-
ügyminiszter érvelése volt; noha ezt sem tartom 
olyannak, melyet, nézetem szerint, az első pilla
natra le ne lehetne fegyverezni, éppen a tételes 
nemzetközi jog tételeiből elméletben, és hazánk 
érdekeinek felméréséből a gyakorlatban. 

Nagyon sajnálom, hogy egy olyan államgaz
dának, mint Kautz Gyula t. képviselő társam, 
átalánosságban tartott fölszólalását érvelésnek 
nem tekinthetem; hanem csak azon kérdést te
kinthetem érvnek, melyet az igazságügy miniszter 
úr fölvetett, kérdvén: mi történnék azon esetben, 
hahogy a magyar külügyminisztert a magyar 
parlíamenti többség, a másik külügyminisztert 
meg a másik parliamenti többség támogatná, mi
dőn összekoeczannak ? 

Ezen kérdés fölvetését . mindenesetre tám
pontnak tekinthetjük a túlsó oldal idevonatkozó 
érvelésében. Mielőtt e kérdésre felelnék, hogy 
el ne feledjem, egy kis kitérés miatt, melyet itt 
tennem kell, mellesleg ismét megjegyzem, hogy 
mitsem tartok nagyobb calamitásnak, mint azt, 
hogy az ellenzék egyik, általam igen tisztelt ár
nyalata részéről 1866-ban oly kisebbségi elabo-
ratum lőa előterjesztve, mely megnyugodott ab
ban, hogy a magyar külügyeket is a közös kül
ügyminiszter, a császári vagy királyi ház minisz
tere vezesse: s ezáltal megnyugodni látszott ab
ban, hogy külügyeinkben a cabinet-politika meg 
állandósuljon. 

En azon szerencsés helyzetben vagyok, va
lamint ellenzéki képviselő társaim legnagyobb 
része, miszerint sem ők, sem én nem járultunk 
hozzá ezen szomorú emlékű kisebbségi elabora
tumhoz : annyival inkább örülök, hogy most az 
ellenzéknek valamennyi árnyalata az önálló, 
külön kül képviseltetést vette fel programm-
jában. Igen tisztelt képviselő társam Tisza Kál
mán bihari öt pontjában is különösen markírozva 
van, és a 48-as párt részéről legnagyobb súly fek-
tettetik önálló külön képviseltetésre. 

T i s z a K á l m á n : „Önálló*, nem „különb 
külképviseltetésről van ott szó! 

S c h v a r c z G y u l a : Annál jobb, hogy most 
tudom, hogy értsem ama bihari pontot. 

Nehogy félreórtessem kijelentem, hogy a 
48-as párt idevonatkozó nézetéhez én is ragasz
kodom, és én részemről nem csak önálló, de külön 
képviseltetést is óhajtok. 
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Vajon oly non sens-e ezen külön külképvi-
seltetés ? Én azt látom, hogy voltak államok per-
sonal unióban, melyek e külképviseltetést gyako
rolták külön követeik által, miként a régibb 
időkben a portánál gyakorolta maga Magyaror
szág, s miként a modern időkben gyakorolta azt 
Anglia mellett Hannover. Másrészről itt van Lu-
xenburg, mely nem tart valamennyi udvarnál 
külön követet, de tart külön külügyminisztert. 
Egyébként a külön külkópviseltetés nem azt 
jelenti, hogy okvetetlen külön követek által 
képviseltesse magát az illető souverain állam; 
hanem csak azt, hogy erre, ha ezt tenni akarja, 
joga legyen. Mert hisz Ne'metországnak több 
rendbeli souveraini államai — főleg költségkimé-
lés végett majd egy, majd más állammal szövet
ségben, majd egy, majd más külhatalmasságnál 
közös követet accreditálnak. Ugyanezt teszik 
Közép- és Dél-Amerika köztársaságai is. 

A lényeg ott is két külön külügyminiszternek 
külön ügyvezetésében áll, miként Luxemburg és 
Hannover példája mutatja. A tételes nemzetközi 
jog tekintetéből tehát nem látok elméleti nehézsé
get ; de látok arra nézve némi nehézséget: mi 
történik akkor, ha ezen közjogi alap módosíttat
ván, notificálandó volna a souverain Magyaror
szág külön külke'pviseltetése a külhatalmaknál ? 
Még csak erre felelek, hogy azutáa rátérhessek 
az igazságügyminiszter ur felhozott nehézségeire. 

Azt hiszem, miután a tételes nemzetközi jog
ban elismert tétel az, hogy ha két, három vagy 
több szövetséges állam egymással bárminemű 
szövetséget köt, és magok közt bárhogy megál
lapodik a külképviselet módozatára nézve: tehát 
ezen notificatiőt a külhatalmak minden kifogás 
nélkül az elméletben egyszerűen kell, hogy elfo
gadják. Ez oldalról tehát nehézség nincs és a 
másik fél, melyet én is osztrák császárságnak 
kivánok neveztetni, de a melyet Lichtenfels báró 
és hg. Auersperg és velők együtt még igenigen 
sokan nem akarnak annak nevezni, és mely va-
lószinüjeg — ha önök, uraim, ott a túlsó oldalon 
az eddigi politikát követik, nem is fog annak 
neveztetni — a másik fél mondom, szintén kü
lön fogja magát mint ilyen notificáltatni, és ezen 
notificatio ellen észrevételt egy külhatalom sem 
fog tehetni. 

Így áll ez az elméletben ; de hogy ez a va
lóságban is megtörténhessék, ide mindenek előtt 
szükség az, hogy útját ne szegje azon láthatat
lan kéz, a melyet az igazságügyminiszter ur fel
említett. 

Mi a tételes nemzetközi jog? A tételes nem
zetközi jogot időről időre korántsem az állam böl
csek congressusai avagy magáu tanulmány/J ál
lapították meg, és annak haladása nem is kizá
rólagos kifejezése a korszellem egyidejű haladásá-

KÉPV.H. NAPLÓ. 184-11. 

nak. Igaz, részben mindig egyenes arányban áll 
a korszellemmel és a népek érdekeivel, mert 
a népek érdekei szintén belé játszák magokat, de 
ezek csak az egyik factort képezik; és az is igaz, 
hogy ezen factor mindig nőttön nő az igazság és 
a jog elismerésének haladásával; de van ott egy 
másik fartor is, a mely ennek mindenkép ellene 
szegül És ez a második factor : a nagyobb erő
szak, a nagyobb erő, mely magának a nemzet
közi érintkezésekben időről időre érvényt szerzett. 
Már most a mi ezen nagyobb erőt illeti, bátor 
vagyok felhozni azon szomorú esetet, melynek 
eredménye, hogy most oly nagy súrlódás állja 
útját a kérdés kitisztázásának. Ez azon eset, a mi
dőn 1804-ben és 1806-ban Ferencz a római csá
szári czimet letette, és az osztrák császári czi-
met felvette. Akkor az európai hatalmasságok
nak érdekében állott, ővást nem tenni ezen nem
zetközileg rnesszekiható államcsíny ellen, mert 
condottierékre volt szükségök Ferencz császár 
seregeiben, és szuronyain kivül szükségök volt mil
lióira is. Szükségök volt rá Napolen ellen, de 
nem csak Napóleon ellen, hanem később a „for
radalom" ellen is Nápolyban, Spanyolországban 
és Görögországban. Ez volt oka annak, hogy el
tűrték és nem utasították vissza az eddig souve
rain magyar állam ilyetén beleolvasztását egy 
patrimonialis császárságba. Igen, nem lehet ezt 
másnak neveznünk, mint államcsínynek, mert 
Magyarország soha sem szűnt meg szouverain 
állam lenni. Magyarország a zsitvatoroki béke 
szerződésben is gyakorolta még a souverain ál
lamjogait szintúgy, mint több rendbeli esetben, 
Mária Terézia és II . Lipót, sőt részben első Fe
rencz alatt ; legalább ennek uralkodása kezdetén 
a coalitionalis hadüzenet alkalmával. És utóbb is 
ugyan mért vonta ki Napóleon seregeit Magyar
országból a győri insurrectio szétszalasztása után ? 

Azért, mert Napóleon kijelenté, hogy e há
borúban ő neki most Magyarország királyával 
semmi köze. Hol van itt a külügyek közösségé
nek azon alapgondolata, melyet egyenesen a prag-
matica sanetióból vélnek némelyek lehozhatni ? 
Ismétlem, Magyarország soha sem szűnt meg sou
verain állam lenni : hacsak nem oly elévülés foly
tán, minő a nemzetközi jogban nem létezik. A 
magán jogban van szó usucapiókról, van szó, el
évülésekről, 10, 20, 30, sőt százéves elévülések
ről ; de ugyan mi egyes emberek élete a nem
zetek életéhez képest? Avagy tán elég volna azon 
60 néhány esztendő, mióta Ferencz császár a 
magyar állam souvernitásának rovására az ausz
triai császárságot proclamálta, elég volna ezen 
néhány esztendő arra, hogy a magyar állam sou-
verainitása jogilag, nemzetközjogilag elévültnek 
tekintessék ? 

Már most rátérhetek Horvát Boldizsár mi-
37 
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niszter urnák nehézségére. Azt kérdezi, mi tör
ténik akkor, ha két külön külügyminiszter levén, 
összekoczezannak, és a magyar külügyminisztert a 
magyar parliamenti többség, a másik külügymi
nisztert pedig a másik parliamenti többség tá
mogatja1? Mi történik? Nézetem szerint olyasmi, 
a mit nem szerencsétlenségnek , hanem csak 
szerencsének nevezhetnénk Magyarország érdekeire 
nézve: tudniillik nem titkon, hanem nyilván, 
egész Európa előtt tárgy altatván a házban a 
kérdés, a közös fejedelem absolutistice nem fog 
intézkedhetni, sem a másik fél javára részrehaj-
lólag: mert akkor, épen a nyilvános parliamenti 
tárgyalásnál fogva, tudni fogja egész Európa, tehát 
az érdeklett külhatalmasság is, hogy vajon akarja-e 
Magyarország a háborút, avagy akarja-e a békét ? 
Es épen ez az, a mit én a leguagyobb garan fiá
nak ismernék Magyarország érdekeire nézve : mert 
ki tarthatna ez esetben attól, hogy oly kor
mányférfiak, kiknek nincs részök a magyar haza
szeretetben , a közös fejedelmet józanul oly hábo
rúba vagy oly szövetségbe, szerződésbe akarják be
levinni , melybe Magyarország parliamentjének 
többsége az egész világ szine előtt tényleg kije
lenti, tehát még az érdeklett hatalomnak is tud
tára adja, sőt okadatoltan kijelenti, hogy abba 
bemenni egyátalán nem akar1? Vagy tán ebből 
fog corollariumkép ránk következni, a mitől t. 
Kautz képviselőtársam annyira tart , és a mi 
ellen én is tiltakozom, a két fejedelem, a sza
kadás ? 

A jobb oldal állambölcsei annyi eszmét és 
annyi tanulmányt összehalmoztak annak kimu
tatására, hogy Magyarország és az úgynevezett 
másik fél közt nagy az államéleti érdeksolidari-
tás, miszerint én e tekintetben következő meg
állapodásra jutottam: Vagy csakugyan létezik 
az annyit emlegetett államéleti érdeksolidaritás 
Magyarország és az úgynevezett „másik fél" or
szágai közt, és ha áll, mit aggódnak, mit félnek 
önök akkor az elszakadástól? Hisz nem is szük
ség akkor a pragmatica sanctióra hivatkozni, 
mert maga ezen érdeksolidaritás lesz a legna
gyobb garantiája annak, hogy az elszakadás nem 
fog megtörténni. Ha pedig nem áll ezen érdek
solidaritás , akkor hasztalan minden erőködés, 
akkor ne akarjanak önök reál uniót. Mutatja ezt 
Hollandia s Belgium története. Itt is minden 
áron azon erőködtek a diplomaták, lord Clan-
carty és Falck, hogy reál uniót hozzanak létre 
Belgium és Hollandia közt. Létre is jött: ott is 
történtek hasonló „kedvezgetések," (miként ná
lunk, az államadósság kérdésében, s ott is lehe
tett szó, sőt inkább) mint nálunk közgazdasági 
és közművelődési eszméről, minőket Pulszky kép
viselő ur jelzett. Hollandiának ezer miihón ál 
több volt az államadóssága, mig Belgiumnak 

csak 30 millió volt; e tekintetben is nyiltelőny
ben részesítették Belgiumot. Hollandiának királya, 
Vilmos, a legnagyobb erélylyel mindent meglen
dített , csakhogy Belgium mind közműveltségi, 
mind közgazdasági szempontból emelkedjék. Es ez 
rövid idő alatt meg is történt; pár év alatt hét 
egyeteme volt Belgiumnak, a másodlagos és elemi 
tanodák növendékei pedig hihetetlenül felszapo
rodtak; a közgazdaság terén nagyszerű iparvál
lalatok kezdtek keletkezni, szóval mindaz, a mit 
Pulszky képviselő ur mondott hazánkra nézve, 
ott csakugyan és nagy mérvekben megtörtént. 
Es mégis mi lett a vége? Az, hogy mert a per-
sonal uniót nem engedték meg a diplomaták, az 
történt, hogy nem personal unió jött létre, ha
nem a reál unióból a dolgok természetes fejlődése 
egyszerre szökést csinált a szakadásba. Kiütött a 
harcz, és most Belgium fejedelme csakugyan nem 
az, ki Hollandé. Ezek után én tehát önöket arra 
kérem, uraim! legyenek e tekintetben is loyali-
sok ott a tul oldalon. Ne igyekezzenek azon lát
szatot terjeszteni, mintha maga a fejedelem is 
lelke mélyében azon titkos tant ápolná, hogy 
az uralkodó házakért, a fejedelmekért vannak a 
népek, nem pedig megfordítva. 

Hátra van még néhány megjegyzésem. 
A haladás , a reform némely barátai attól 

félnek, hogy nagy visszaesést fogna a nemzet 
koczkáztatni az által, hogyha a törvényhozás a 
jelen közjogi alap helyett a personal unió létesí
tését követelné, koczkáztatna nagyobb bonyodal
makat, tán vérontást is. En azonban azt hiszem, 
hogy az ember élete soha sem oly biztos, hogy 
vérontástól mentve lenne egy egész életen át. 
Koczkáztatni, riszkirozni kell: (Atalános derült
ség) mert a válság amúgy is kikerülhetlen. A 
kérdés csak az : mi az, a mit koczkáztatnánk ezen 
az oldalon? és mi az, a mit önök kocztáztatnak, 
hahogy önök a status quo-t fentartják? Önök 
azt koczkáztatják, hogy az országos elégületlen-
ség vagy legalább az izgalmak annyira megál-
landósulnak, miszerint sem tudományosság, sem 
irodalom, sem ipar, földmivelés, közgazdászat nem 
fognak többé kellő belterjességgel kibontakozni 
tudni a jelen pangás nyomorából. 

Önök ezt koczkáztatják: mi pedig mit kocz-
káztatunk? (Halljuk!) Azt, hogy nekünk csak
ugyan ünnepélyesen kimondják egész Európa előtt, 
hogy vagy fogadjuk el az alapot, vagy pedig 
elvesztjük az eddigi concessiókat is. Mert ugyan 
hát mi a „másik fél" alkotmánya, ha nem oly con-
cessio, mintaminőconcessió az alkotmány Finnland-
ban, ahol az alkotmány addig áll fen, mig a fejede
lem akarja? avagy tán sistirozhatja a ílgs. feje
delem, miként Csehországban sistirozta, a másik 
felre nézve ezen egész octroyt? Mit koczkázta-
tunk, mondom, a mi részünkről? Azt, hogy meg-



20. országos ülés május 31. 1869. 291 

mondják vüágosan, hogy nem ismerik el az al
kotmányos alapnak további fejleszthetését: és ez 
által megnyerte a nemzet a maga elégtételét 
Európa előtt. Avagy ennyit sem akarnak önök 
általunk koezkáztatni ? Azt akarják önök, hogy 
maradjon meg a status quo? Én ezt nem aka
rom, nem csak a pénzügyi helyzet miatt, nem 
esak azon láthatatlan kéz nyomása miatt, me
lyet, miként emiitettem, hogy a felelős kormányt 
a hadi parancsnokságok utján per „Löbliehes" 
czimezteti, hanem nem akarom, nem akarhatom 
más okok miatt sem. 

Végtelenül sajnálom, hogyaeultusminitzter ur 
nincs jelen, különben felhívnám figyelmét arra, a 
mit a jelen helyzet a közművelődésnek igér. Nem 
tagadom, hogy az absolut korszak alatt is tesz
nek a tudományok és művészetek haladást, ha
bár ezt oly egészséges haladásnak nem is lehet 
nevezni, — vagy csak egyes tüzetes szakmában 
— mint a minőnek nevezhetjük a szabad, köz
jogilag teljesen helyre szervezkedett souverain 
nemzeti államok tudományos és művészeti hala
dásait: de azt se fogja tagadni senki, hogy a je
len izgalmak mennyire vonják el eszöket és a 
kedélyeket a tudománytól, művészettől, irodalom
tól egyaránt. Pedig ki hinné, hogy ez izgalmak 
előbb megszűnnek, mint a hogy a közjogi alap 
megváltozik! 

Hogy i t t annyi iparvállalat keletkezik, 
arra nézve kérdezem, hogy mutathat-e valaki 
csak egyetlen egy mozzanatot a tudomány, mű
vészet, ipar, földmivelés köréből, mely a jelen 
közjogi alap fölavatása óta nevezetesb lendületet 
nyert volna. Emelkedett-e a vidéki ipar ? Emel
kedett-e a földmivelés ? A kereskedés, megengedem, 
emelkedett, a mennyiben a felszaporodott vasutak 
ereszben Triest és a centralizáló érdekek felé az 
áramlást — nem tagadom — megindották. De 
van-e, lehet-e e kereskedelmi lendületnek állan-
dólag üdvös hatása a hazai iparra, földmivelésre 
nézve, a jelen közjogi alap által előidézett poli
tikai izgalmak közepett? Részemről nagy üdvöt 
e részben nem igérek. 

Ne ütközzék meg a t. túlsó oldal, ha fi
gyelmét ezek után egy oly körülményre fogom 
felhívni, a mely összefüggésben áll a parliamenti 
többségek és kisebbségek képviseltetésónek elmé
letével. E dolgokkal én régebben foglalkozom, a 
minthogy tudós barátom báró Kemény Gábor a 
túlsó oldalon emlékezni fog r á : ha tehát jelen
leg ugyané tárgyra térek át, nem foghat senki 
szememre vetni pillanatnyi érdeket csupán. 

Igent , képviselőtársunk, Simonyi, és a 48-as 
párt feje Irányi Dániel, többször oda nyilatkoz
tak már, hogy a legutóbbi választásoknál a bal 
oldalra több szavazat esett, mint azon jobb ol

dalra , a mely itt ben a házban a parlamenti 
többséget képviseli. 

E kérdés összefüggésben áll nem csak azon 
kérdéssel, hogy vajon a jelen ház többsége csak
ugyan az ország többségének kifejezése fog-e ma
radni még ezután is, talán hosszabb időn át ? 
Nem csak ezen kérdéssel áll összefüggésben, ha
nem azon egyszerű kérdéssel i s : vajon jelen
ben a parliamenti többség a házon kívüli többség 
közvéleméiryének hű kifejezése-e? 

Egyébiránt határozottan kijelentem, misze
rint nagyon fólreértnének engemet, ha némelyek 
e kérdés bolygatásából a közoktatásügyi minisz
ter úrral azt következtetnék, miszerint én e fej
tegetés által a parliamenti többségnek — úgy, 
a mint az a házban tényleg létrejött — legitimi
tását óhajtanám megtámadni, avagy esak a leg
távolabbról is rést ütni azon tiszteleten, mely 
azt megilleti. 

Nem ezt vettem én czélba e fejtegetéssel, 
hanem egészen mást. 

Több képviselő társsal, kik közöl az igen t. 
békésvárosi kerületi képviselőt, Gonda László 
urat említem, több héten át tanulmányoztuk a 
ház irodájában a választási jegyzőkönyveket, hogy 
azokból mind a jobb-, mind a baloldali képvise
lőkre és képviselőjelöltekre esett szavazatok szá
mát kihozhassuk. 

Az eredmény az lett, a mit félig meddig a 
priori is tudtunk, t. i, hogy Erdély- és Horvát
ország adta meg tulajdonkép a többséget a jobb 
oldalnak. (Éljenek! a jobb felől.) 

De mit jelenthet ez? Az erdélyi választá
soknál a census nem is állott a demokratia alapján; 
részint aristokratikus, részint Schmerling provi-
soriumbeli választási alap volt ez; és e mellett, 
a választási jegyzőkönyvek éppen nem mutatnak 
nagy részvétére az erdélyi választóknak. 

A legtöbb szász szék — különben igen 
tisztelem a szászokat, főleg mióta közoktatásügyi 
javult állapotaikat tanulmányoztam, a mint
hogy igen helyesen irták is föl egyik új tanodájokra 
hog_y „Freiheitist Bildung" — hanem az alkotmá
nyos életben oly kevéssé vettek részt, hogy legtöbb 
szász székben 136 — 140 választó te t t meg két-két 
képviselőt. E mellett voltak választó kerületek 
Erdélyben, hol a képviselő megválasztását össze
sen 2, 3, 9 szavazat eszközölte. E tekintetben 
tehát tisztában vagyunk az erdélyi választások 
statistikai értékével. Horvátországot pedig, miu
tán társország, nem elemezgetem. 

A szorosabb értelemben vett Magyarorszá
gon a nem kifogástalan választások nagyjában 
véve egymást lerontani látszanak; részletesen be
adni ezeket éppen nem kifogástalan természetűk 
miatt nem lett volna tán czelszerü. Csak a kifo-
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gástalan választások eredményét fogom tehát 
közölni. (Halljuk!) 

Jobb oldali egyhangú választás volt 51 , 
bal oldaü 3 6 ; azonban a bal oldaliak ezek közt 
termékenyebb vidékekre esvén, de amúgy is még 
az 1865/e-iki statistíkai közleményekből kimutat-
hatólag több választót helyezvén kilátásba, ha 
fölül nem haladják is, de mindenesetre utóiérik 
a jobb oldali egyhangú kerületek szavazatainak 
hirlapilag vagy magán utón jelzett számértékét. 
E szerint most csak azt kell kérdenünk: hány 
szavazat esett a bal-, és hány a jobb oldalra, 
oly kerületekben, hol a képviselők szavazattöbbség
gel győztek1? (Halljuk!) 

E kérdésre t. barátom Gonda képviselő ur és 
én azon feleletet adjuk, hogy a balra esett 
166,356, a jobbra esett 153,904: tehát kisebb
ségünk meglehetősen tekintélyes, a mennyiben a 
házon kivül 12,452 szavazat többséget mutatna 
a bal oldal részére a szorosabb értelemben vett 
Magyarországról. (Zaj. Elnök csenget.) Azt ál
lítom még egyszer, hogy ebből nem azt követ
keztetem, hogy a ház illegitim többséggel kor
mányoz ; hanem azt, hogy, nekünk, a házon be
lüli kisebbségnek tán mégis van jogunk meg
kérni a ház többségét, hogy legyen tekintettel a 
közvéleményre a házon kivül is. Mert ha egyes 
számtételekben csalódhattunk is tessék utána 
számolni: ha betudjuk a kizárt iparosok ezreit. 
kik 1865-bén választási jogot gyakoroltak, akkor 
nehezen fogunk csalódni. Ez volt alázatos elő
terjesztésem. (Halljuk már! Zaj.) Egyébiránt, 
ha a ház túlsó oldalán nem méltóztatik továbbá 
türelemmel lenni irántam, (Közbeszólás jobb felöl: 
Elég volt! bal felöl: Halljuk!) bátor vagyok csak 
két szóval, vagy talán három-négygyel befejezni 
beszédemet. 

Egy példát hozok csak fel Angliából a tory 
kormány ideje'ből. (Halljuk!) Két év előtt 
szerencsém volt John Bright-tel beszélhetni 
(Derültség, zaj.) Es mit mondott Brigkt? Angliá
ban akkor nagy izgalmak voltak, és miután 
többnyire azt fejezték ki radicalis körökben, 
hogy az angol parlament nem kifejezése többé 
a közvéleménynek, bátor voltam magától a radi
calis párt fejétől e kérdésre feleletet kérni, és ő 
azt monda, hogy maga a tory minisztérium el
járásra megerősítette a radicalis körök e nézetét, 
a tory minisztériumnak azon eljárása, hogy 
élére állt a reformbillnek, habár nem is egé
szen, hanem a buckinghami labdacsok alakjában, 
melyekkel földrengéseket akartak meggyógyí
tani. Disraeli, monda Bright, maga bevallotta 
közvetve, hogy a parliamenti többség nem kép
viselte többé a közvéleményt, akkor, a midőn ő 
és toryjai élére állottak ugyanazon reformmoz

galomnak, mely a kormányt az ellenzék részéről 
elseprendő. (Nagy zaj ]obb oldalon.) 

Kérem tehát a többséget, fogadja el azon 
bölcs tanácsot, mely Bright szavaiban rejlik, és 
legyen engedékenységgel, hajlékonysággal a bal 
oldal ellenzéki törekvései iránt. És ha majd a. 
többség törvényjavaslatokat dolgoz ki, harzafiu-
lag kérem, vegye tekintetbe, hogy azért, mert e 
házban törvényesen képviseli a többséget, azért 
de facto erkölcsi kötelessége tekintetbe vennie a 
nagyon tekintélyes „kisebbséget* a házon ki
vül is. 

Nálunk nem jött még el az idő, hogy a 
Mr. Harek kisebbségi képviseltetése törvényhozá-
silag szóba jöhessen, miként Angliában, hol e 
kérdéssel nem csak Stuart Mill, de Earl Grey is 
foglalkoznak: de azért a tanulság a fönebbiekből, 
ugy hiszem, mégis sokkal tisztább, világosabb, 
semhogy félremagyarázásra okot szolgáltathatna. 

Nézeteimet körülbelül a következőkben fe
jezhetem ki : először a jelen közjogi alap meg
akadályozza a korszerű reformokat, mert nem 
hagy pénzt ezen reformok keresztülvitelére, s 
mert nem köti meg ama láthatatlan kezet, me
lyet az igazságügyi miniszter ur emiitett, a mely 
ellensége minden korszerű haladásnak. 

Másodszor nézetem az, hogy nem kívánunk 
lehetetlent mi, kik eltörlését kívánjuk a delega-
tiónak, a közös minisztériumnak, és önálló ma
gyar külön pénzügyet, külön hadügyet és kü
lön külügyet, szóval persona! uniót létesíteni 
kívánunk ; nem kívánunk lehetetlent, t. i. 
azon esetben, hogy ha azon láthatatlan kéz nem 
erősebb, mint a mi alkotmányunk. 

Ezek voltak nézeteim. Kérem a t. többsé
get, legyen körültekintő a házon kivül. 

Minthogy pedig a bizottság által benyújtott 
válaszfelirati javaslat nézetei egészen más szem
pontból indulnak ki, nem vagyok oly szeren
csés, hogy azt a részletes vita alapjául elfogad
jam. (Zajos éljertzés a szélső bal oldalon és he
lyeslés a bal középen.) 

Rudnay I s t v á n : T. ház! (Eláll! el
áll! Elnök csenget.) Ha az igen t. bal oldal szó
nokai is elállanak, akkor én is elállók, (Hall
juk !) 

Tisstelt ház! Nem akarom az előttem szó
lott Schvarcz Gyula képviselő ur példáját kö
vetni ; nem, azért, mert egy részt ugy vagyok 
meggyőződve, hogy az érvek már a napokban 
mindkét oldalról annyira kimerittettek, hogy 
ujat, okosabbat mondani alig lehet, másiészt pe
dig, mert tudom, hogy tanácskozásunk minden 
órája — nagyon sajnálom, hogy Schvarcz Gyula 
képviselő ur kimegy és ezt nem akarja meghall
gatni — mondom, nem azért, mert a tanácsko-
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aás minden őrája a nemzetnek több mint 600 
forintjába kerül, és igy Schvarcz Gyula beszéde 
az országnak több mint 600 forintjába került. 
(Derültség.) Nem akarom ezzel, tisztelt ház, azt 
mondani, mintha Schvarcz Gyula beszéde többet 
nem érne, vagy legalább csak annyit; (Derült
ség) hanem én részemről nem tartanám taná
csosnak, őt, illetőleg az ő áilitásait mindenben 
megczáfolnom azért, mert azon czáfolatot a ha
zára nézve én csakugyan drágának tartanám. 

Csak egy pár megjegyzést kívánok tenni 
Schvarcz Gyula képviselő ur beszédére, neveze
tesen arra, hol azt mondja, hogy a hadi költsé
get nem az országgyűlés, hanem a delegatio sza
vazza meg. Ha Schvarcz Gyula képviselő ur 
megmondta volna azt, hogy azon hadi költségek, 
illetőleg az egész költségvetés, mielőtt a delega
tio elé kerülne, a mi felelős magyar kormányunk 
befolyásával készíttetik: akkor mindazon nyo- , 
matek, melyet ezen állításának adni akart, el
enyészett volna; elenyészett volna pedig azért, 
mert én nem hiszem, hogy lehetséges volna, hogy 
a parlamentalis magyar minisztérium befolyást 
gyakoroljon oly költségvetés ke'szitésére, mely az 
ország érdekei ellen készült; és ha befolyást gya
korolt volna : akkor, ugy hiszem, ezen ház azon 
minisztériumnak a birája, ezen ház felelősségre 
fogja azon minisztériumot vonni. 

Akarok még Jókai képviselő ur minapi be
szédére egy észrevételt tenni, mert ugy tudom, 
hogy azt még senki nem taglalta. Nevezetesen 
azt mondja beszédében, hogy a delegatio nem 
ügyelt arra: vajon azon milliók, melyek megsza
vaztattak, csakugyan azon czélokra fordittattak-e, 
melyekre megszavaztattak. En ugy tudom, a tör
vény nemcsak a közös minisztert kötelezi szám
adásra, de ugy tudom, a törvény7 egyúttal a 
delegatiót is kötelezi arra, hogy számadását meg
vizsgálja. 

Most átmegyek röviden azon kérdésre, mely j 
még igen kevéssé szellőztetett ezen vitában; ne
vezetesen pedig a megyékre vonatkozólag aka
rok egy igen rövid megjegyzést tenni. Tisztelt 
képviselőtársam Tisza Kálmán ur azt mondja 
javaslatában : terjeszszük ki a felelősséget a me
gyékre, és a felelősséget alkalmazzuk azután a 
rendes bíróság és köztörvény utján. En sajnálom, 
hogy nem fogadhatom el ezen javaslatot igy, a 
hogy előadatott; nem, azért, mert ugy vagyok 
meggyőződve, hogy ez esetben magának az or
szággyűlésnek jogai csorbulnának; csorbulnának 
pedig azért, mert minisztériumunk felelőssége ak
kor csakis azon tényekre és mulasztásokra szo
ríttatnék, a melyek a minisztérium saját tényei 
és mulasztásai. Mondom, szoríttatnék, mert ugy 
tudom, hogy jelenleg minisztériumunk nem csak 
saját tényeiért és mulasztásaiért felel, hanem fe

lel azon mulasztásokért is, a melyeket a hely
hatóságokban nem akadályoztatott meg. Én pe
dig részemről, mint képviselő, ezen parlament 
jogait csorbítani sehogy sem akarom. (Helyeslés 
jobb felől.) 

Engedjék még meg, hogy röviden megje
gyezzem azt, hogy kormányunk parlamentáris 
kormányi minőségét is elvesztené; elvesztené 
azért, mert, ha a rendes bíróság aztán a minisz
térium eljárása felett az országgyűlés nézetével 
ellenkezőleg ítélne : az országgyűlés kénytelen volna 
oly minisztériumot fentartani, melynek nézetét 
nem osztja. Engedjék meg, ez így van: és én 
azt mondom, hogy a ki ezen országgyűlés jo
gait csorbítani akarja, a nép hatalmát akarja 
csorbítani : mert mi a nép hatalmát képvisel
jük itt. 

Ezzel bebizonyítottam azt : mily igaztalan 
azon vád, hogy mi bureaucratiát, miniszteri omni-
potentiát akarunk, a mikor a parlamentálismust 
akarjuk megmenteni, és bebizonyítottam azt, 
hogy az ellenzéket mily vád érhetné, ha egyáta-
lában vádakkal fellépni akarnánk. 

Ezzel egyúttal meg van felelve Nyáry Pál 
képviselőtársunk azon észrevételére is, hogy: rom
bolni, nem jelent annyit, mint javítani. De en
gedjék meg, uraim! conserválni sem jelent min
dig annyit, mint javítani; sőt conserválni a fen-
forgó esetben többet tesz, mint rombolni; mert 
a ki a megyéket azon jogokkal, melyeket jelenleg 
gyakorolnak, conserválni akarja, az a parlamen
tálismust akarja lerombolni. (Uqy van! jobb 
felől.) 

A. sajtót illetőleg csak egy észrevételt aka
rok tenni. Igen szívesen követném a tisztelt el
lenzék azon kívánságát, hogy a sajtó köztörvények 
alá helyeztessék; hanem addig, mig köztörvé
nyeink azt, a ki nemes embert és szabad királyi 
városi polgárt rágalmaz, 100 forintnyi, a ki pe
dig más becsületes embert rágalmaz, azt csak 
20 forintnyi birsággal rendelik büntetni: addig 
nem osztozhatom nezetökben, és ezen törvénynek 
nem kívánnám alá rendelni a sajtóvétségeket, 
hanem addig inkább a sajtótörvények mellett 
maradok, a melyek a jogegyenlőség elvét köve
tik. (Helyeslés jobb felől.) 

Irányi képviselő ur azt monda, hogy szeren
csétlenség az, hogy vannak képviselők, a kik az 
udvarnak tetszeni kivannak. Engedje meg Irányi 
képviselő ur: én azt hiszem, találkoznak mindig 
képviselők, a kik szeretnek nem annyira az or
szággyűléshez, mint inkább a publicumhoz szólni; 
és én ezt még nagyobb, vagy legalább is szint-
oly nagy szerencsétlenségnek tartom. 

Pártolom a bizottság felirati javaslatát. (He
lyeslés joblról.) 
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D i e t r i c h I g n á c z : T. ház! (Szavaz
zunk!) Már a múlt alkalommal a viták közben 
hallottam e felszóllalást: szavazzunk! most ismét 
hallom e szót: szavazzunk! A kik felszólalnak, 
nem tisztelik a ház szabályait, melyek szerint a 
szólási jogot senkitői megvonni nem szabad. Azt 
pedig kívánhatom, s kívánhatja mindenki, hogy 
tiszteletben tartassanak a házszabályok; szólási 
jogomtól el nem állok. 

Az előttem szóló képviselő ur, mintegy 
szemrehányást tesz Svarcz Gyula képviselőtár
samnak, hogy annyi ideig beszélt, mi az ország
nak nem kevesebb mint 600 írtjába került. 
Erre azt jegyzem meg, hogy a múlt alkalom
mal, s ma is az igazságügyi miniszter úrtól hal
lottam, hogy „10 napi időt vesztegettünk a vi
tára." (Zaj. Elnök csenget.) En azon nézetben 
vagyok, hogy ha valamely tárgyat alaposan 
megvitatunk, s ez által jó törvényeket alkotunk, 
vagy jól cselekszünk, sokkal jobban teljesítjük 
törvényhozói kötelességünket, ha mindent meg
vitatva, óvatosabban haladunk, mintha elhamar
kodva törvényeket alkotunk, melyek a bírálatot 
ki nem állják, milyen a múlt országgyűlésnek 
számos törvénye. Megvallom igazán, én is ugy 
vagyok meggyőződve, hogy e felirati vitának fő 
tárgya, a közjogi kérdés, mindkét oldalról oly 
kimeritőleg van már megvitatva, hogy azt bát
ran merném ite'let alá bocsátani, ha e kérdés fe
lett egy független, e házon kivül álld biró, maga 
a nemzet mondaná ki ítéletét. De miután e vi
tánk ke'rdése felett, egy a házban levő biróság, 
t. i. a jobboldali többség fog ítéletet mondani, 
s az az ellenzék érveinek alaposságáról, mint 
látszik, még nincs meggyőződve : szükségesnek 
tartom a vita tovább folytatását. Szükségesnek 
tartom a vita folytatását annál is inkább, mert 
Eötvös József b. miniszter és képviselő társunk 
figyelmeztetett bennünket, miszerint a reformkér
dések, is összeköttetésben állnak a közjogi alappal. 

Azt mondta ugyanis, hogy minden reform
kérdés, mely ezen közjog alapján oldatik meg, 
csak ezen közjogi alapot fogja megerősíteni. 

En igazán megvallom, hogy aggodalommal 
tekintek azon törvényjavaslatok elé, melyeket a 
kormány a reform tárgyában fog előterjeszteni, 
mert attől félek, hogy azok ugy vannak össze
állítva, hogy ezen közjogi alapot fogják megerő
siteni. Azért én, ki nem vagyok ezen közjogi 
alappal megelégedve, kétszeresen kötelességem
nek tartom, ezen közjogi alap ellen küzdeni, hogy 
azt a reform törvényjavaslatok meg ne erősít
hessék. 

Előttem szóló képviselőtársaim az ellenzék
ből, a közjogi alapot, az 1867. XH-dik közös
ügyi törvényt , politikai , nemzetgazdasági, ál

lamjogi és ^következményi szempontokból támad
ták meg. En a törvény fegyverével fogok ellene 
harczolni, és tüzetesen akarom taglalni, tüzetesen 
akarom kimutatni ezen törvény hiányát : hogy 
megmutassam, miként ezen törvény nem életre
való. Igaz, és ugy látszik, igen bajos a törvé
nyekre való hivatkozás; igen használhatlan fegy
vernek nyilváníttatott ez már a házban is : 
mert a mait alkalommal a túlsó oldalon egy 
szónok elismerte, hogy Magyarország önállósága 
és függetlensége azon naptól fogva is, melyben 
a pragmatica sanctio elfogadtatott, megvolt ugyan 
papiroson, a törvényekben; de nem volt meg a 
gyakorlati életben, és hogy az országgyűlésnek, 
ezen gyakorlati helyzettel szemben, nem lehetett 
elővennie a Corpus Jurist. 

Megvallom, midőn e házban, a törvényhozás 
házában, a törvényalkotásnak, a törvény meg
őrzésének, a törvény tiszteletének szentélyében 
mi ugy nyilatkozunk a törvények ereje felett : 
akkor nem lehet messze már azon idő, midőn 
egy korcs nemzedék az apák rósz példája után 
indulva, Magyarországnak nevét is kitörli a tör
vénykönyvből. (Ellenmondás. Zaj.) 

Zsedényi képviselő ur még tovább ment 
múltkori beszédében s azt mondotta, hogy a mi 
eleink a pragmatica sanctionak alapján létesült 
kettős állam fogalmáról már akkor mondtak le, 
midőn Magyarország Németország fejedelmét 
választotta meg királyává. En ugy látom, ezzel 
épenséggel nem támogatja a közösügyi törvényt, 
mert maga ezen közösügyi törvény sem arra 
helyezi a közösséget, hogy a fejedelem egy; hanem 
hozzá teszi, hogy épen a pragmatica sanctio 
megkötésekor — tehát nem 1527-ben, midőn 
Magyarország királyának német fejedelmet vá
lasztott meg, hanem 1723-ban — mondatott ki 
az, hogy a többi örökös tartományok országai 
Magyarországgal birtoklandók. 

Bátorkodom hivatkozni épen a jelenlevő 
püspök ur által kiadott történelem egyik lapjára, 
mely ujabban 1863-ban adatott ki. Ezen mű V. 
kötete 67-ik oldalán igen szépen megmagyarázza, 
hogy micsoda hatálya van azon personál uniónak, 
és hogy az által Magyarország semmiféle reális 
összeköttetésbe nem jutott a többi tartományok
kal, és hogy ősi alkotmányából egy hajszálnyit 
sem vesztett. De hivatkozom az 1723 : 1. és 3. 
t. cz.-re, továbbá az 1723 : 97., 98., 101., 102., 
az 1841 : 8., 9., 11., 179% : 10., 12., 19. tör-
vényczikkekre, melyek a 48-ki törvények előtt al
kottattak, s melyek Magyarország önállóságát és 
függetlenségét a pragmatica sanctio létezése mel
lett is elismerték. 

A 48-kiXVIII . t . czikk 6.§-a egészen tüzete
sen meghatározza a birodalmi kapcsolat fogal
mát. Azt módja t . i, hogy ezen birodalmi kap-
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esolat az uralkodó ház közösségében és nem a 
többi tartományokkali közösségben létezik. 

Igen örülök, hogy Zsedényi t. képviselőtár
sam jelen van, ki akkor a kanezelláriánál volt 
és saját neve alatt bocsátotta ki azon királyi 
leiratot, melylyel ezen törvény elfogadtatott. 

Ezen leiratban egyszersmind a szabad királyi 
városokról szóló torvényjavaslat is megerősít
tetett, igen csekély, aprólékos módosításokkal; 
a sajtó törvény pedig átalában érintetlen ha
gyatott. Ugy látszik, hogy ezen éles eszű állam
férfin, a ki a legcsekélyebb apró'lékosságokat is 
észrevette, a törvény ezen meghatározásában 
semmi nehézséget sem talált, pedig egy korábbi 
leiratban, melyet szintén ő felségének a fejede
lemnek nevében küldött az országgyűléshez, 
megmutatta, hogy nagyon is vigyáz a felségi 
jogokra. Azon leiratot a felelős és független mi
nisztérium megalkotása tárgyában küldötte le a 
pozsonyi országgyűléshez 1848-ban. Ha megen
gedik önök, felolvasom, mert nagy világot vet a 
közösügyi törvényekre, mert Zsedényi képviselő 
nr már akkor a magyar kir. kanczelláriáról 
szólva, megemlítette a birodalmi fogalmat, az ál
lami közös költségeket, megemlítette a költséghá
nyadot, a quotát, megemlítette az országgyűlés
nek eziránti egyezkedését, meg a honvédségnek 
miképeni korlátozását, megemlítette a vám, pénz
nem és a kereskedelmi tekintetekben azon össze
köttetéseket, melyek mind a mostani kozösügyi 
törvényekben formulázva vannak. Ugyanis igy 
szól. 

Az 1848. országgyűlési napló 131. száma 
alatt olvasható. (Olvassa:) „6014/24. 1848 sz. 
A királyi kincstár tekintetében, végre a királyi 
udvar fentartására szükséges, s az összes álla-

• dalmi. költségeknek, melyek az egész birodalom, 
tehát Magyarország és az ahhoz tartozó részek 
érdekében tétetnek, Magyarországot illető ará
nyos részének fedezése iránt ő felsége a KK. és 
ER.-nek nyilváníttatni rendelte: hogy az e végre 
Magyarországból jelenleg befolyt, kellőleg kimu
tatandó jövedelmek a birodalom középponti 
pénztárába továbbá is beszolgáltassanak, ezeknek 
minden felébb emelése ellenben országgülési egyez
kedésnek tárgya legyen; minden vám és pénz
nemi s kereskedelmi intézkedések pedig az illető 
német örökös tartományi közigazgatósági orga-
numokkali kölcsönös értekezés utján történjenek. 

„A honvédelmi minisztériumra nézve kegye
sen megjegyeztetni rendelte ő felsége, hogy a 
minisztérium hatáskörének, mindenek előtt, az 
országosan egybegyűlt KK. és EE . által is ked
veltnek tar tot t ama legszorosabb kapocsnak kellő 
méltánylásától, mely a pragmatica sanctio által 
egyesült örökös tartományok közt létezik, külö
nösen pedig ő felségének, mind a pragmatica 

sanctió fentartására, mind a fegyveres seregnek 
törvényszerű alkalmazása, s a katonai hivatalok-
rai nevezésekre vonatkozó jussától, — melyet ő 
felsége magának továbbá is fentart, — kell 
szükségképen feltételezve lennie, úgymint, me
lyekhez ő felsége nem csak jussainak szentségé
nél fogva, hanem kedvelt Magyarországa, s an
nak részei, bátorsága s boldogitására törekedő 
atyai szándékához képest is királyi tiszte s köte
lessége szerint állandóan ragaszkodik." 

,,A 14-ik (jelenleg 16.) §-hoz hozzáteendő: 
„a nádor jóvá hagyása mellett." 

„A 18-ik (jelenleg 20). akként befejezendő: 
„az illető miniszter előterjesztésére ö felsége által 
neveztetnek ki. 

Nem akarom mondani, mily indignatióval 
fogadta ezen leiratot az akkori országgyűlés, és 
mily demonstratioval lépett fel az akkori fiatal
ság is; hanem annyi bizonyos, hogy azon leirat
nak semmi eredménye nem lett. 

Ha összehasonlítjuk már most az akkori le
iratot a mostani 67-es közösügyes törvényekkel, 
meglátjuk, hogy oly szépen meg van abban a 
birodalom fogalma, oly szépen meg van a há
nyad, a quota is, a birodalmi pénztár, a vám 
és kereskedelem és a közös védelem, intézkedése, 
miszerint azt kell mondanom, hogy igen nagy 
igazságtalanságot követnek el azok, a kik ezen 
káros közösügyes törvényt Deák Ferencznek tu
lajdonítják. Az eszme nem az övé : ő csak az 
eszmét megtestesítette. Ez eszme feltalálásának 
dicsősége tulajdonképen Zsedényi Eduárdot illeti. 
(Átalános derültség. Felkiáltások: E6! H6!) És 
azért a jövőben minden felreértés elkerülése vé
gett pártfogásom alá akarom venni a t. öreg 
urat. (Felkiáltások jobb felől: Nem szorult reá!) 
Ugy vagyunk a jobb oldal vezérével, mint a 
katholikus egyház, melynek két feje van: az 
egyik láthatlan, a másik lá tható; a láthatlan 
Jézus Krisztus, a látható a római pftpa. A t. 
jobb oldalnak látható feje, ki ezen törvényeknek 
testet adott, ki ezen törvényekkel a világ elé 
lépett, az Deák Ferencz volt. (Hosszas éljenzés 
a jobb oldalon.) 

Nem akartam hozzá tenni, hogy Zsedényi 
Eduárd ezen eszméket, Bécsben valamely állam
bölcstől tanulta. 

A közösügyességnek gyarlóságát, ha legvi
lágosabban ki akarjuk mutatni, kétféle összehason
lítást kell tennünk. Össze kell a közös ügyi tör
vényt hasonlítani a 48-ki törvényekkel, és össze 
kell hasonlítani azokat a korábbi törvényekkel. 

Ha a 48-ki törvényeket a korábbi törvé
nyekkel hasonlítjuk össze, azt tapasztaljuk, hogy 
a 48-iki törvényekben egyetlen egy uj államjogi 
elv sincs kimondva, a mi a korábbi törvények
ben ki nem lett volna mondva. 
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P a c z o l a y J á n o s : Csak a közös ügy ! 
D i e t r i c h I g n á c z : A 48-ikIIL t, ez .2 . 

§-a így szol: „ 0 Felse'gének az országból! tá
vollétében a nádor s kir. helytartó az ország
ban és ahhoz kapcsolt rezekben, a korona egy
ségének s a birodalom kapcsának épse'gben tar
tása mellett, a végrehajtő hatalmat a törvény s 
alkotmány ösvényén teljes hatalommal gyako
rolja, s ez esetben a mostani nádor cs. kir. fő-
herczeg Istvánnak személye hasonlóképen sért
hetetlen." Ebben ki van mondva, hogy ha a fe
jedelem nincs az ország határain belől, van, a 
ki itt teljhatalommal intézkedik, t. i. a helytartó, 
ki a korábbi törvények szerint a nádor szokott 
lenni, a ki a királyi hatalmat teljes mértékben 
gyakorolja. E törvény nem uj. Ferdinánd ural
kodására hivatkozom csak azért is, mert Zsedényi 
közjogi állapotunkat odáig viszi vissza, ott van 
az 1555-ki I. t. czikk 4-ik §-a; bátorkodom fel
olvasni : „Quodsi majestas sua continue in regno 
Hungáriáé persistere non potest, tum, vei saltem 
eo tempore, quo ipsa abest, serenissimum regem 
Maximilianum filium suum, loco sui inter suos 
fideles in Hungária relinquere dignetur." Magyarul 
röviden : ha a fejedelem nincs az országban, ak
kor maga helyett fiát, Maximiliant, az országban 
hagyja. Az 5-ik §. igy szól: „Ita, ut ubi magis 
oppontunum fuerit visum permanens et quibas 
poterit copiis instructus autoritatem quoque et potes-
tatem vice majestatis suae necessariam possit 
exercere/' Itt van a helytartónak teljes királyi 
helytartói joga, a melyet a 48-iki törvény fejez 
k i ; ugyanezt az 1555": 1., 1 7 2 3 : 4., 1741 : 9., 
1790/1 : 24. t. ez., a melyeknek felolvasásával 
untatni a t. hazat nem akarom, mert úgyis tu
dom, hogy tudják. 

Hanem hasonlítsuk össze ezen régi törvé
nyeket, valamint a 48-iki törvényeket a közös
ügyi törvénynyel. A közösügyi törvény nem 
tűrhetett Éieg a felség mellett ilyen helytartőt, 
ki Magyarországnak külön állását ily élesen je
lezi, azért kellett az 1867: VII. tvezikket meg
alkotni és mindazon törve'nyeket, melyek a ná
dori hivatalra vonatkoznak, megsemmisiteni, és 
a nádori hivatalnak további berendezéséig a ná
dor választását felfüggeszteni. Én azt gondolom, 
hogy itt a régi és a régiek alapján alkotott 
48-iki törvények és a közösügyi törvény közt 
rendkívül nagy különbség van. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

A következmény ebből a gyakorlati életben 
igen nagy: mert vegyük azt az esetet, hogy ha 
a fejedelem távolléte alatt a hazából, mint most, 
a kormány véletlenül meghallaná, hogy az or
szág egyik részében vagy lázadás ütött ki, vagy 
külső betörés történt, akkor, a mostani közös
ügyes törvények szerint előbb Bécsbe kellene 

I menni a közösügyes hadügyminiszterhez: mig 
] akkor, ha nádor és királyi helytartd volna az 
\ országban, az rögtön intézkedhetnék miniszteri 
I ellenjegyzés mellett, Szomorú következményei 
! vannak ennek, mert addig, mig ő felségének 
I hü, becsületes tanácsadói vannak, addig — tán, 
I valamely visszaéléstől, valamely jogeljátszási el

mélettől tartani nem lehet ; de voltak régebben 
is idők, mikor az országban lázadás ütött ki, 
vagy ellenség jött be, és osztrák hadak segítsé
gével állították vissza a békét s verték meg a 
külellenséget. Ott van az 1687-ki országgyűlés, 
midőn a királyi előterjesztésekben az mondatott: 

! j,ime, lecsillapítottam a lázadást, megvertem az 
I ellenséget, a mi az ellenség kezében volt, viszsa-
| szereztem, helyreállítottam a békét, és igy a hadi 
| jognál fogva ezen ország az enyém, jogom volna uj 

törvényeket alkotni; de én megkegyelmezek, szeli-
I den akarok kormányozni, megtartom az ország tör

vényeit." Uraim ! én ezen veszélyeknek Magyar
országot kitenni nem kivánom, s az ettől csak 
ugy menekszik meg, ha ő felsége távollétében 
itt az országban van mindenkor a királyi hely
tartó, ki a király nevében annak jogát gyako
rolja. 

A második, miről szólni akarok, az 1848-ki 
IH. t. ez. 8. §-a, mely a hadseregre vonatkozó
lag ezt mondja : „a magyar hadseregnek az or
szág határain kivüli alkalmazását, nemkülönben 
a katonai hivatalokra kinevezéseket szintugv ő 
felsége fogja a lo-ik szakasz szerint , folyvást 
királyi személye körül leendő felelős magyar mi
niszter ellenjegyzése mellett, elhatározni. Ezen 
törvény szintén nem volt uj 1848-ban, mert ezen 
intézkedés meg van a régi törvényekben, meg 
van az 1552-iki 15. t. ez.-ben Ferdinánd korá
ból. Azért szeretem, ismétlem, ide idézni Ferdi
nánd korát, mert Zsedényi képviselő ur azt 
monda, hogy Magyarország már akkor lemondott 
a személyes unióról. Az idézett törvényezikk 1-ső 
§"a *gy s z ° l : j ,Ut generales capitanei, post 
eius majestatem vei serenissimum eius filium, 
aut hi, qui in eo tune sünt officio, vei sí illi, 
alterve illorum aegritudine, aut alia ratione in-
pedirentur, quo minus suo officio fungi possent : 
alii natione hungari ad id muneris apti, per suam 
majestatem in expeditione praeficiantur hunga-
ris," Második §-aigy szól: „Ut quaecunque exe-
quenda eontingerint, ex mandato suae majestatis, 
vei serenissimi eius filii primum, deinde etiam 
ex consilio, mutuaque intelligentia caeterorum ea-
pitaneorum, quos majestas sua in exercitu ha-
buerit, per hungaros capitaneos, non per exter-
nos eis committantur." A 3-dik §. igy szól: 
„Quodsi exercitum fortassis aliqua ratione dividi 
continget: etiam in tali casu hungaris similiter 
capitaneos generális hnngarus praeficiatur, qui 
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modo praemisso, pari consilio, et autoritate, 
quoad hungaros cum externo íocumtenente vei 
generálé suae majestatis proeedat." Es ekként 
már akkor is a magyar hadseregnek külön füg
getlen hadvezére volt, ki azt vezérelte. Kétséget 
sem szenved, hogy itt független, külön álld had
seregről van szó, melynek a fővezére is magyar. 
Ezt hasonlókép intézte el az 1741 : 42., 1792: 
8. és 1792 : 9. t. ezikk is. 

Hogy áll ellenben ez, a közösügyes törvé
nyek szerint? A közösügyes törvények szerint a 
magyar minisztérium a hadseregnek csak elszál
lásolásáról, az országban elhelyezéséről gondos
kodik; hanem most a hadsereggel a bécsi közös 
miniszter rendelkezik. Az 1848-ki törvények sze
rint, a király személye mellett levő miniszter, ki 
a katonatiszteket kinevezi, a magyar országgyű
lésnek felelős. A magyar érdekek ez által meg 
voltak dva : mig ellenben most, a közösügyes 
törvény szerint, a hadügyminiszter a két delega-
tiónak felelős. Hogy pedig mily könnyen ki
játszható ezen feletősség, és hogy Magyarország 
érdekei legkevésbbé sincsenek megőrizve, azt ké
sőbb tüzetesen meg fog'om mutatni. 

Ép igy vagyunk a pénzügygyek Az 1848-
diki IV. t. ez. 6. §-a azt mondja: hogy az or
szággyűlés az államköltségeket a múlt évi szám
adás megvizsgálása után évről évre megállapítja. 
Ez sem uj törvénv. Ott van az 1559-ik 15. t. ez., 
mely arról szól, hogy akkor a Karok és Ren
dek nem akarták megszavazni a költségeket és 
az adót, ugy, mint a királyi propositio kívánta; 
kivánta t. i. elébb, hogy az hat évre, azután, 
hogy három évre szavaztassák m e g ; de az or
szággyűlés kijelentette, hogy nem szavazhatja 
meg továbbra, mint egy évre : mert ha azt to
vábbra szavazná meg, attól tart, hogy a király 
addig nem hivja össze az országgyűlést. Igen 
érdekes ezt megolvasni. (Felkiáltások jobb felöl: 
Fölösleges!) Az 1559. 15. t. czikk ekkép szól: 
„Verentur quoque sacrae majestatis fideles, ne, 
si in hos sex, vei trés postremo postulatos annos 
consentiant, postea per totum illud temporis nul-
lum habituri sünt conventum publicum." 

Már most nézzük a közösügyi törvényt: ez 
megszavazta a quotát tiz esztendőre, a mi nem 
csak eltér a 48-ki törvénytől, hanem eltér a 
régitől is. 

A quotára nézve Magyarországban is voltak 
akkor oly viszonyok, hogy a hazát más idegen 
seregek segítették megmenteni, és a közös feje
delem, ki egyszersmind császár is volt, seregevei 
Magyarországnak segítségére jött. A mi őseink 
sokkal bölcsebbek voltak, semhogy abból a kö
zösség eszméjét vonták volna le; hanem külön 
a császárnak és külön a királynak megszavaz
ták az adót : erró'l szólanak az 1506: 2 — 3 t. ez. 

KÉPV.H. NAPLÓ. 18 S-f. r. 

és 1563. 2. t. ez., mely igy szól; „Quod autem 
fideles suos regnicolas benigne hortatur, ut eon-
siderata magnitudine sumptuum, quibus aerarium 
suum sit exhaustum, eonfimorum quoque, a qui
bus eorum dependet incolumitas, necessitatibus; 
ternos hoc anno fiorenos, de singulis portis, duo-
bus in terminis solvant. 

„§. 2. Quorum quidem trium florenorum 
duos pro sacra majestate caesarea; tertium verő 
pro serenissima regia majestate dominó eorum 
cíementissimo offerunt. 

„§. 3. Atque propterea decreverunt; ut prae-
íer illos, ternos fiorenos pro anno proxime se-
quenti sacrae caesereae et regiae majestatibus mo
do praemisso obiatos exequantur ad sequentem 
quoque inmediate alterum annum pro sacra ma
jestate sua caesarea, de singulis in regni sessio-
nibus singuli duo floreni." 

Ugyan ezt mondja az 1563: 3. t. czikk is. 
j Ha tehát azon eset volna Magyarországban, hogy 
; ő felsége az ausztriai császár az ausztriai örökös 

tartományok külön álló hadseregével lenne kény
telen Magyarországot védelmezni, az ősök pél
dája szerint Magyarország a külön kiadáshoz 
mért összeget szavazhatna meg. De abból legke
vésbbé sem következik, hogy ezen háború költ-

I ségeket, közösen szavazzuk meg, mint ez a kö-
j zösügyes törvényben van: és ez e lényeges kü-
i lönbség az ősi törvényhozás és a közösügyes tör-
I vényhozás közt. 

Az 1727: 3. t. czikk az 1790 /1 : 19. t. 
czikket Magyarország sarkalatos törvényének nyil
vánítja. Abban az van kimondva, hogy az or
szággyűlésen kívül se önkéntesen, se felségi ha
talommal nem szabad semmiféle subsidiumot, 
semmiféle contributiot megszavazni. A közösügyi 
törvény szerint nem ezen országgyűlésen szavaz
zák meg a quotát, mely most 24 millió ós egy 
néhány száz ezerét tesz, hanem meg szavaztatik 
az közösen a delegatiókban; tehát' mindazáltal, 
hogy a pragmatica sanctio akkor is fenállott, 
midőn ezen törvények hozattak, nem találták 
szükségesnek őseink, hogy az adó-megszavazásra 
nézve a tényleges közösség miatt — mit né
melyek a pragmatica sanctiora ráerőszakolnak — 
az országgyűlésen kivül áilitsanak fel törvényho
zási testületet , mely Magyarország pénze felett 
határozzon. (Ellenzés a jobb oldalon.) 

A külügyekről az 1848:3-ik t. czikk 13. §-a 
nem mondja ugyan, hogy „közösügyek," hanem 
szól: „azon viszonyokról, melyek a hazát a többi 
tartományokkal közösen érdeklik," éá azt rendeli, 
hogy azokba az ő felsége körül leendő miniszter 
befolyván, tetteiről az országgyűlésnek felelős. 

Ez sem uj törvény, mert az 1546: 4, — 
1550: 15, — 1553: 3 ; — 1557: 5, — 1715: 
41, — 1741 : 11, — 1790/1 : 17. törvényezik-
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kek a külügyre, s ennek elintézése végett kül
dendő követekre nézve intézkednek, s Magyaror
szág állami jogát biztositják. Ezek szerint Ma
gyarországnak minden külügyét ő felségének 
csak a magyar consiliummal egyetértőleg lehetett 
elintéznie, és ezek szerint Magyarország követet 
küldött a külföldi hatalmakhoz. 

Sőt van hazánk törvényeiben példa, hogy 
Magyarországot külön követ képviselte. Ott vaö 
az 1 6 8 1 : 4. t. czikk, mely arról rendelkezik, 
hogy a török Portához külön magyar követ kül
dessék, ki Magyarországot képviselje, ő felsége 
másik követe mellett. 

Arról is intézkedik ezen törvény, hogy akkor 
Magyarország külügyeit csak a magyar követ és 
pedig teljes hatalommal intézi el. (Ügy van! a 
szélső balról.) Nem akarom felolvasással fárasz
tani a ház figyelmét, tessék azt majd megolvasni, 

A közösügyes törvényekben a külügy elvé
tetvén Magyarországtól, erről a 8-ik pontban csak 
annyit mond, hogy a közösügyes miniszter mind
két ország minisztereinek meghallgatásával, vagy
is a magyar miniszter meghallgatásával intéz
kedik; de azon magyar miniszter, véleményeért 
nem felelős, mert bármit mondott is ő, a közös 
miniszter követheti azt, ha tetszik, vagy mellőz
heti, ha nem tetszik: azért tehát felelősségre nem 
vonathatik a magyar miniszter, mert nem ő cse
lekszik, nem Ő intézkedik az ország érdekében, 
hanem a közös miniszter. 

Méltóztatnak tehát látni, hogy nincs azoknak 
igazuk, kik azt mondják, hogy alkotmányunk 
vissza van állitva: mert még az sincs visszaál
lítva, a mi 1848 előtt volt. 

Sajnálattal olvastam a múltkor, midőn Bécs
ben a reichsrathot bezárták, — mily kedvezőtle
nül nyilatkozott annak elnöke a mi közösügyes 
viszonyainkról és a delegatióról. 

De ha elvégre magát ezen 1867-iki XH-ik 
t. czikket és annak egyes részleteit tekintem, 
azt látom, hogy nagy szerencsétlenség volt, ezen 
törvényt meghozni. Egy kedvezőtlen pillanatban 
ugyan is oly válság állhat be, hogy ezen tör
vénynek hasznavehetlensége következtében a 
delegatiő semmiféle eredményre vezetni nem lesz 
képes. így például, a védrendszerről azt mondja 
a 13. §, hogy a védrendszer csak mindkét tör
vényhozás közös beleegyezésével változtathatik 
meg. Hogy tehát a védrendszert meg lehessem 
változtatni, először a magyar országgyűlésnek 
kell beleegyeznie, de másodszor bele kell egyeznie 
a többi tartományok országgyűlésének is. Már 
most mi történik akkor, hogy ha ezen két or
szággyűlés meg nem egyezik ? arről a közösügyes 
törvényben egy betű sincs mondva. Az történik, 
nézetem szerint, hogy a védrendszer marad mind-

I örökre ugy, a mint van ma. (Helyeslés a szélső 
bal oldalon.) 

A közös költségekről és ezek körül felme
rülő minden kérdésről a delegatió intézkedik. 
Azt mondja erre nézve a törvény, hogy a dele-
gatiók külön-külön tanácskoznak ugyan, de ha 
meg nem birnak egyezni a 3-ik válasz üzenet 
után sem, akkor összejönnek egy ülésben s kö
zösen szavaznak ; hanem akkor azon delegatiőból, 
mely nagyobb számmal jelent meg, annyi tagot, 
a hánynyal több van, mint a másik delegalió 
tagjainak száma, kitörölnek, hogy a számok egyen
lők legyenek. 

A múltkor hallottam, hogy valaki azt mond
ta, hogy csak egy szavazat kell, hogy egyik fél, 
vagy a másik a rövidebbet húzza. Az igaz, hogy 
egy szavazattal, miután egyenlők a számok, le 
lehet szavazni a másik felet. 

Hanem van ennek egy más baja is. A 35. 
§. szerint szavazáskor a két delegatió elnöke fel
váltva, majd az egyik, majd a másik elnököl. 
Már most, vagy szavaz az elnök vagy nem sza
vaz. Ha pl. az elnökkel együtt a magyar dele-
gatiőt 50 tag képezi, amaz pedig, elnöke nélkül 
50 tagot számit, s a magyar elnök nem szavaz, 
akkor azok többségben vannak. De ha az elnök 
nem szavaz, akkor mindig azon delegatió van 
kisebbségben, a melynek elnöke elnököl. Ellen
ben, ha az elnök szavaz, s ha egyforma szám
mal vannak a két delegatióban, akkor eredmény 
nincs. (Helyeslés a szélső hal oldalon-) 

Épen ily képtelenség — és ez, az én nézetem 
szerint, épen nem egyezik meg az alkotmányos
sággal — a mit a quota meghatározására nézve 
mond a közösügyes törvény. Azt mondja ugyanis, 
hogv ha az országgyűlések küldöttségek utján 
erre nézve meg nem tudnak egyezni, akkor a 
tárgy ő felsége elé terjesztessék s ő felsége 
maga határozza meg a quotát. Most véletlenül 
megegyeztünk és a hányadot tiz évre meghatá-
tozták akként, hogy reánk 30 perczent jön. Ha
nem tegyük fel, hogy ha nekünk nem sikerülne 
ezen törvények megváltoztatása, és 10 év múlva 
ismét a quota meghatározására kerül a sor, és 
feltéve, hogy akkor ő felségének más tanácso
sai lesznek, valamint azt, hogy a két ország
gyűlés küldöttei meg nem egyezhetnek: ak
kor ő felsége határozván meg a quotát, megfor
díthatná az arányt akként, hogy fizessen Magyar
ország 70 perczentet, a lajtántuliak pedig 30 
perczentet. Kérdem, alkotmány-e az, hol oly ve
szélyes intézkedés van a törvényben, (Élénk tet
szés a hal oldalon) a mely ezen fontos jogot; 
az ország ily roppant megterheltetését illetőleg, 
a királyi hatalomra biz, a kinek személye a tör
vény szerint, szent és sérthetetlen? (Elénk he
lyeslés bal oldalon.) 
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Igen szép az, a mit bárd Eötvös mondott, 
hogy a becsületesség elég garantiát nyújt a de-
legatíó hatalmával való visszaélés ellen. Nem ta
gadom. De ha az ország ezen garantiába bele 
nyugszik, kérdem: akkor mire való a parla
ment? Bízzunk mindent a fejedelemre, kinek be
csületében senkinek sem szabad kételkedni! Mi
nek akkor az alkotmány ? Végezzen mindent a 
fejedelem, legyen absolutismus! 

A közösügyes törvényben minden ben fog
laltatik, a mit az alkotmányos embernek szeme, 
szája kivan: megvan abban az állam kitétele, 
a magyar hadsereg , megvan a közösügyes mi
nisztérium felelőssége; de kérdem: niikép intéz
kedik gyakorlatilag a törvény? Hogyan vonják 
a közös ministeriumot felelősségre ? Felelősségre 
akként vonják, hogy minden fél, választ magá
nak 24 birdt, független emberekből, de minden 
fél a másik félnek tagjai közöl 12-őt kitörölhet, 
marad 24, ebből a vádlott kitörölhet 12 tagot, 
s ekkor marad egy részről is hat tag, más rész
ről is 6 tag. Nincs arról gondoskodva, hogy ki 
elnököl és mikép lehet a minisztériumot felelős
ségre vonni? 

Ha helyesnek, irrevisibilisnak tartják önök 
a delegatiőt, akkor kár az országgyűlés alatt 
egyetlen egy szót is szólni a beíreformok ügyében 
azon törvényjavaslatokhoz, melyeket a kormány 
elő fog terjeszteni. 

Hogy egy nagy férfiúnak szavait idézzem, 
mert az én szavaim talán nem birnak nagy fon
tossággal, egy, önök előtt nagy államférfiú véle
ményét akarom elmondani a közösügyi törvé
nyek fölött, a ki pedig a kormánypárt embere, 
és a felsőháznak tagja, ki követ akart lenni és 
választóihoz programmot intézett. Mit mondott ez 
a múlt országgyűlésről? Ezen köverjelöltnek po
litikai hitvallása többi között igy szól : „Minden 
tartózkodás nélkül kijelentem, hogy én a közös
ügyi törvén)7ben hazánk közügyei kérdéseit meg
oldottaknak nem látom; azokban nemcsak a 48-i 
törvényes és alkotmányos létnek lényegét, for
máját helyre állitva nem lelem, sőt még a 48 
előtti korszaktól is visszalépéseket találok. Tör
vény ez azonban, mig fenáll, s ha tisztelni nem 
birom, annak engedelmeskedni fogok. Váratlan 
események szülte engedmény gyanánt tekintem, 
melynek létrehozásában, bármennyire glorifikál-
ják magukat annak eszközei, mind fön. mind 
alul, mind kün, mind belül, a katastrophák ro
hama volt a teremtő erő ; e katastrophák kény
szerűségét igen okosan és ügyesen tudták eny
híteni oda fön, de ide len azoknak sem hord-
erejét, sem következéseit, sem a belőlük ránk 
háramló kedvező körülményeket a mostani ország
gyűlési többség felfogni nem volt képes és igy 
természetesen fel sem használta. Igy levén meg

győződve ezen és ezzel rokon kérde'sekben is, a 
mostani többséggel nem fognék tarthatni, és álla
nék azon osztályához a nemzetgyűlésnek, mely 
ellenkező nézeteket vitatott, ezekhez állván én 
is legközelebb. Főtörekvésem oda lenne irányozva, 
hogy ezen törvénynek akár módosítása, akár a 
benne lehető kedvező tételek felhasználása által 
hazánk autonómiája tökéletesen helyre állíttassák 
s a personalis unió alapján létesüljön az uj szö
vetség Ausztriával. Hosszas nem akarok lenni, 
ha idő és alkalom engedi, kész leszek részletek
be is bocsátkozni, csak még ennyit : a magyar 
honvéd-seregnek, mint külön nemzeti seregnek, 
felállítását oly nélkü'özhetlennek hiszem és tar
tom, hogy e nélkül bárminő kibékülést, egyezke
dést, vagy szövetkezést nevetséges illúziónak kell 
tekintenem. Ezt kívánja magunk biztossága, ezt 
a dynastia érdeke, ezt Ausztriának léte j fél sza
bályokkal semmi sincs megmentve, mert ezek 
senkit ki nem elégítenek; három századon tul 
tart már az ilyen émelygős félpolitika, a mos
tani is csak ennek variánsa; nincs idő experi
mentálni : küszöb előtt a külpolitikában is el
követett szarvas hibáknak és bűnöknek fenye
gető előjátéka, nincs mit késni, a mi eddig tör
tént — mert nem elég — a semminél is roszabb ; 
nincs alternatíva: vagy minden, vagy megsem
misülés. a (Zajos felkiáltásait: Kérjük nevét a je
löltnek!) Ezen jelöltnek neve : Perczel Miklós ; 
állása: Baranya vármegye főispánja. (Zajos él
jenzés és taps a bal oldalon.) 

Ezt monda tehát a felsőháznak és a jobb
oldali pártnak egy tagja, ki mosr̂  a király sze
mélyét képviseli Pécs városában. És én azt gon
dolom, hogy ez a legmeggyőzőbb argumentum a 
közös ügyes törvények ellen azok előtt, akik ezen 
közö sügyes törvény mellett harczoltak. 

A reformkérdésekre nézve, a melyekre ezen
nel át akarok térui, csak rövid megjegyzéseim 
vannak. (Felkiáltások jobb felől: Eláll! Kettő az 
őra !) Igenis! elállók a reformkérdések taglatásá-
tól, mert azt mondják, hogy két óra. De hogy 
röviden befejezzem beszédemet, mi nélkül ez nem 
lenne teljes, egy pár sérelemről akarok még em
lítést tenni. (Halljuk ) 

E l n ö k (leszáll s helyét Bittó István fog
híja el.) 

D i e t r i c h I g n á c z : Azt mondják, hogy 
minek a feliratban sérelmet említeni ? Hiszen ben-
foglaltatik a jobb oldali feliratban is a sérelem 
Dalmatiának és a határőrvidéknek visszakapcso
lása iránt, hasonlóan benne van e sérelem a bal-
középi feliratban is. Én azonban erre azt fele
lem: ha már egy bérelem említtetik, miért ne 
lehetne többet is felhozni ? 

Szerettem volna, Horváth Boldizsár igazság-
ügyminisztert itt láthatni most, hogy azon szem-
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rehányásaira feleljek, melyeket ő ezen oldalnak 
tett, midőn azt monda, hogy mi mindig recrimi-
natiókkal töltjük az időt, hogy mi a népet be
válthatatlan ígéretekkel ámítjuk. En nem láttam 
még senkitől, hogy bebizonyította volna, hogy 
mi valamit ámítással tettünk; nem láttam, hogy 
valaki okiratot tudott volna felmutatni; hanem a 
miket a mi részünkről mondtak, hogy pénzzel 
vesztegetések történtek, azt én okiratilag fogom 
önöknek bebizonyítani. (Halljuk! Halljuk!) Nem 
magán ember kezéből ment a pénz, hanem a fő
ispán kezéből; nem magán ember irta a levelet, 
hanem egy választási elnök elküldvén egy másik 
választó kerület választási elnökét, hogy az, a 
pénzt elhozza. Miként jutottam 611 CZCIÍ okirat
hoz, az nem tartozik ide; hanem annyit nyilvá
níthatok, hogy becsületes utón jutottam hozzá. 
Az okiratot felolvasom, mert üdvös tanúság von
ható belőle. Az okirat aláírója Gróóes Gyula, a 
ki Henszlmann barátomat szerette volna a mo
hácsi kerületben megbuktatni és ott összeirási és 
választási elnök volt; a másik férfiú pedig ki az 
okiratban megneveztetik, engem szeretett volna 
megbuktatni, neve Koszicz Szilárd választási el
nök a pécsváradi kerületben. Az okirat igy szól: 
„Méltóságos főispán ur! Midőn méltóságodnak 
szerencsés volnék jelenteni, hogy a mohácsi vá
lasztókerületben a Deák-párt győzelme biztosnak 
mondható, következőkre vagyok bátor méltósá
godat felkérni: Koszicz Szilárd által szóval elő
adandó okoknál fogva, mindenek előtt legalább 
még 1600 ftra van szükség. A szóban és hang
ban kifogyván, igen czélszerü volna, ha méltósá
god folyó 17-ére estére néhány ösmeretes és jó 
hangú egyént ide kiküldeni sziyeskednék. A re
mélt örvendetes sikert haladéktalanul fogja mél
tóságoddal közölni. Mohácson 1869. márczius 
16-án alázatos szolgája Goócs Gyula s. k.a Te
hát az egyik elnök beküldte a másik elnököt a 
pénzért a főispánhoz. (Felkiáltások jobbról: Ez 
nem bizonyít semmit!) 

R u d n a y I s t v á n : Vajon hiteles-e azon 
okirat:1 Tessék átadni. 

D i e t r i c h I g n á c z ; Ezennel kijelentem, 
hogy nem csak ezen okiratot teszem le a ház 
asztalára, hanem, hogy ezen iratnak valódisága 
bebizonyittassék, szereztem magamnak egy tár
gyalási eredeti jegyzőkönyvet, melyet ugyanezen 
levélnek irója saját kezűleg irt és aláirt. Ennek 
eredetijét is idecsatolva le teszem a ház asztalára. 
(Elénk helyeslés bal felől.) A vizsgálatra nézve, 
nem tartozván ez a felirati vitához, külön indít
ványt fogok tenni. 

Ezen pénzbeli vesztegetés nem az egyedüli 
mód volt, melylyel a többség megteremtetett. 
(Halljuk!) 

Azt mondják, hogy ne a felirati vitában hoz
zuk ezt fel, hanem keressünk orvoslást a miszté
rium ellen a törvényben előirt vád alá helyezés 
utján. Engedjenek meg, van egy mese, a kukuk 
madárról, én azt a mesét nem hiszem. Azt mondja 
az, hogy a kakuk egy más madár fészkébe toj
ván, midőn fiai megerősödtek, az anyát, mely 
őket kiköltötte, táplálta és fölnevelte, megeszik a 
kakukfiak. Én ezen mesés hálátíanságot nem hi
szem; hogyan hinném tehát el azon hálátlansá
got, hogy a többség, melyet a kormány törvény
telen eszközökkel megteremtett, hogy a többség 
azon hálátlanságot kövesse el, melylyel a kormány 
tetteit kárhoztassa, s kimondja a vád alá he
lyezést. 

A többség megteremtésében benne volt keze 
az igazságügy miniszternek is. Szeretném ha itt 
volna. Már a múlt országgyűlés elhatározta, hogy 
a kúria mielőbb szerveztessék és törvényesíttes
sék; a ház kimondotta, hogy az 1848 évi törvény 
azon kelléke, miszerint a bírói kinevezések mi
niszteri ellenjegyzésekkel láttassanak el, nem volt 
meg. A miniszter elhúzta ezt egész a választások 
utánig, hogy azokat a kik ben voltak, magától 
el ne idegenitse és másoktól a reményt, hogy be 
fognak jönni el ne vonja. (Felkiáltások jobb fe
lől : Ez gyanúsítás!) 

Hogy a háladatosság e tekintetben nagyon 
mutatkozott a miniszter részéről, az természetes; 
neveket említeni nem akarok. Ez tán nem ide 
való, hacsak rám nem parancsolná a ház. Elég 
volt. hogy valaki kormánypárti legyen, arra, 
hogy a curiába be jusson. (Felkiáltások jobb fe
lől: Bónis!) így Perczel Miklós is csak azért ne
veztetett ki Baranyamegye főispánjának, mert 
Baranya egyik választó kerületében mint jobb 
oldali jelölt megbukott. Az igazságügyi minisz
ternek van még egy másik intézkedése, mely, saj
nos, törvénybe ment: egy igen veszedelmes intéz
kedés. Ugyanis az első fokú jövedéki bíróságok 
a miniszter által neveztettek ki, ez kilátásba tette 
azt, hogy az első biróságok kinevezés utján fog
nak szerveztetni. Ezzel is roppant befolyás sze
reztetett a választásokra: mert igen sok vagyon
talan tisztviselő rettegett az egész választások 
alatt attól, hogy ha a bal oldal mellett küzd, 
elveszti hivatalát és azért akár mit mondott szive, 
kénytelen volt a jobb oldal részére működni a 
jövő kineveztetés reményében. (Felkiáltások jcbb 
felől: Ez gyanúsítás!) 

De nem csak az igazságügynriniszter keze 
működött igy a nála levő hatalom befolyásával 
e választások alatt, hanem a belügyi miniszteré 
is. A belügyminiszterről megmondatott már, ós 
azért nem érintem hosszasan, hogy királyi biz
tosokat küldött ki. Nevezetesen Pécsre 6 nappal 
a választás előtt. A belügyminiszter hatalmat 
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vett magának és megváltoztatta a választási 
törvényt, és ezen megváltoztatás által a baloldal 
diadala csaknem meghiusittatott; mert azokat 
engedte felvétetni a választási lajstromokba, kik 
a törvény szerint nem választók. 

A honvédelmi miniszternek is , ugy látszik, 
volt része mindezekben. Nálunk ugy tapasztal
tam, hogy a jobb oldali követ szabadon rendel
kezett a katonasággal; nem hiszem, hogy a 
honvédelmi miniszternek nem volt semmi tudo
mása erről. A katonaság faluról falura ment, 
körülvette a választókat, s akár akartak, akár 
nem, vitte őket a választó helyre. Ezt, ha kí
vánni tetszik, be fogom bizonyítani akármikor. 
A törvény azt mondja a katonaság alkalmazásá
ra nézve, hogy a választási elnök csak szükség 
esetén rendelkezik a katonasággal, akkor is csak 
a rend fentartása tekintetéből, de nem a válasz
tás előtt; hanem it t a katonaság olyformán al
kalmaztatott, miszerint lehetetlen volt, hogy a 
szabadelvű bal oldali ember el ne riasztassék. 
Csúnya példa volt már a múlt országgyűlésen 
is az, mikor azon országgyűlés előtt panasz té
tetett, hogy a katonaság Pécsett commandó szó
val rávezettetett a bal oldali választókra, hogy 
ezek emeletről, ablakokon át menekültek, az 
embereknek le kellett ugorniok az utczára, hogy 
emberek megsznrattak, megsebesíttettek. Az or
szággyűlés pedig behunyta szemeit és ezen visz-
szaélés ellen semmi orvoslást nem tett . Mikor 
azt látja a nép, hogy a katonaság szabadon viszi 
a mészárszékre, s látja a roppant katonai töme
get a választási gyűlhelyen: hogy ne volna akkor 
könnyű a jobb oldalnak többséget csinálni? Tör
tént egy más eset. Egy nagyon becsületes pol
gár, a községnek több esztendőn át folytonosan 
elöljárója, Simon Mihály berkesdi lakos, meg
idéztetvén a szolgabíró által , megjelenni nem 
akart. A szolgabíró, a nélkül, hogy elég számú 
pandúrokat küldött volna ki érte, a karhatalom, 
azaz a pandúrok helyett azonnal 40 katona 
jött ki lóháton, és azon polgár elfogatott a ka
tonaság által. (Bal felül felkiáltások: Szavaz
zunk ! Jobb felől: Nem vagyunk határozatképe
sek !) A vitéz katonaság- azonban első alkalom
mal elhajtatott, de azután nagyobb számmal 
jöttek, s akkor sikerült elfogni az embert; de 
másnap ismét szabadon bocsáttatott. Majd lesz 
alkalmam ez iránt is indítványt tenni. 

Ha itt lenne a eultusminiszter ur, neki is 
megmutatnám, hogy keze ben volt a választá-
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I soknál: mert a magyarországi választásokra nagy 
befolyással volt a kath. papság is, és pedig volt 
azért, mert felsőbb helyről ez iránt parancsot 
kapott. Már pedig a kath. hierarchiának szerke
zete olyan, hogy a felsőbb helyről kapott pa
rancsolatokat feltétlenül teljesítenie keh1. Vannak 
főpapjaink, kik még a minisztérium megalakítása 
előtt törvénytelenül lettek kinevezve, s ezeket 
én ép oly kevéssé tartom törvényesen kinevezet-
teknek, a mily kevéssé tartom törvényeseknek a 
miniszteri ellenjegyzés nélkül kinevezett curiai 
tagokat. Nem akarok reeriniinálni, méltánylom 
ón az átmenet nehézségeit, és azért nem is szó
lottam volna semmit, ha a korábban kinevezet
tek legalább utólag megerősíttettek volna a 
minisztérium ellenjegyzése által, s így elég lett 
volna téve a törvény követelményeinek. Ezt an
nál inkább követeltem volna a magyar papságtól, 
mely a főrendi házban helyet foglal, mely az 
ország vagyonát bírja s melynek feje egyszers
mind a fejedelmet koronázza. És azért mondom, 
miután ily törvénytelen állást foglaltak el ezen 
urak, az ő hazafiságuktól megvártam volna, hogy 
maguk sürgessék megerősittetésöket a miniszté
riumnál ; igy azonban ez elmaradván, a kormány 
még mindig befolyással birt reájok, hogy magá
nak a paj3ság támogatását a választásoknál meg
szerezze. Nem akarom a történteket érintem; 
de a főpapok törvényesitését, s különösen a prí
másét, követelem még azért is, inert tiltakozom 
az ellen, hogy a jövőben a koronázás alkalmá
val törvénytelen kezek nyúljanak a szent koro
nához. 

Es most látván az idő későre haladtát, s 
hogy a t. ház türelme ki van merítve, befejezem 
beszédemet azzal, hogy részemről pártolom Si
monyi Ernő felirati javaslatát. (Elénk helyeslés 
és éljenzés a szélső bal oldalon és a. bal középen.) 

E l n ö k : Beszéde közben nem akartam a 
képviselő urat megszakítani ; de most, miután 
csak a hozzá intézett felszólítás folytán tette le 
azon okmányt, mely különben egészen külön 
t á rgy , most felkérem, legyen szíves azt most 
visszavenni s magánál tartani , mig erre vonat
kozó indítványát beadandja. (Helyeslés.) 

A. napló utolsó négy ive elkészült, a kép
viselő urak azt 'átvehetik a képviselőház iro
dájában. 

A tanácskozást holnap reggel folytatjuk. 

Az ülés végződik d. u. 2l/4 órakor. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Kérvények bemutatása. Fülepp Lipót lemond. A VH-ik bíráló bizottság jelenti, hogy Szathmáry 
Király Lászlót igazolta; a IX-ik, hogy működését befejezte. A májusban tett s még el nem intézett javaslatok, in
dítványok és interpellátiok jegyzéke bemutattatik. Az állandó igazoló bizottság jelenti, hogy Huszár Imre választá
sának megvizsgálására Aczél Pétert, Orczy Elek bárót éa Ivacskovics Györgyöt jelölte ki, a kik is leteszik az esküt. 
A válaszfelirati vita tovább foly. A kormány törvényjavaslatokat nyújt be a vámkezelési költségekről, négy- és 
nyolczforintos aranyok vereteséről s az idei ujonczozásról. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Gorove István, Ló
nyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni. 

F o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő (olvassa a 
május 31-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesítve van. 

Kassa sz. kir. város közönsége a munici-
palis önkormányzatnak a parlamenti felelős kor
mányrendszerrel való összegyeztetése iránti véle
ményét a képviselőház elé terjeszti. 

Bihar megye közönsége az igazságügyminisz
ter által f. é. april 29-én kiadott utasítás több 
pontja iránt aggodalmát fejezi ki, és kéri azt 
figyelembe vétetni a törvényhozás alkalmával. 

Mind a két kérvény a kérvényi bizottság
hoz fog utasíttatni. 

Fülepp Lipót, Temes megye hidegkúti vá
lasztó kerülete képviselője, királyi hivatalra tör
tént kineveztetése folytán, képviselői állásáról le
mond. Tudomásul vétetik, és Temes megye központi 
bizottsága fel fog szólittatni, hogy uj választás 
iránt rendelkezzék. 

Következik a hetedik biráló bizottság je
lentése. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a he
tedik biráló bizottság jelentését, mely szerint Szath-
mári Király László választása a nevezett biráló 
bizottság által igazoltatott.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
K é t h e l y i J ó z s e f : T. képviselőház! a 

kilenezedik biráló bizottság, a hozzá utasított 
munkálatokat befejezvén, e bizottság elnökének 
hivatalos kiküldetésében távolléte miat t , nekem 
jutott a szerencse, a bizottság üléseiről vezetett 
hét jegyzőkönyvet, a tárgyalások folytán hozott 
hét ítéletet, egyszersmind öt darab 1000—1000 
írtról szóló nyugtát, a t. képviselőháznak ezennel 
beterjesztem. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (felolvassa a 
IX. biráló bizottság jelentését.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
A házszabályok értelmében, minden hónap 

első ülésében kötelessége az elnöknek bemutatni 
a múlt hónapban benyújtott indítványokat, inter-
pellatiokat törvény- és határozati javaslatokat. 
Méltóztassék azokat felolvasni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a múlt 
hóban a házhoz beadott indítványok, interpellátiok, 
törvény- és határozati javaslatok jegyzékét.) 

E l n ö k : Nem tudom, kívánja-e a ház, 
hogy ezek kinyomassanak, vagy pedig egyszerűen 
a jegyzőkönyvbe felvétessenek? (Kinyomassanak!) 
Tehát ki fognak nyomatni és a képviselő urak 
közt ki fognak osztatni. 

Az állandó igazoló bizottság jegyzője fog je
lentést tenni. 

A n t a l f f y K á r o l y e l ő a d ó (olvassa az 
állandó igazoló bizottság jelentését, mely szerint 
Huszár Imre választásának megvizsgálására kikül-
dendő birákul Aczél Péter, Orczy Elek báró és 
Ivacskovics György lennének kiküldendők.) 
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E l n ö k : Nem tudom, itt vannak-e a t. 
képviselő urak, hogy az esküt letehessék? (Nin
csenek jelen!) Tehát az ülés végével fogják az 
esküt letenni. 

G h y c z y K á l m á n : Bocsánatot kérek, 
t. ház! hogy egy személyes kérdésben kénytelen 
vagyok azokra visszatérni, mik tegnap e helyen 
rám vonatkozva mondattak. Igazolom pedig azt, 
hogy csak a mai nap szólalok fel, azzal,"miszerint 
azon tény iránt, mely véletlenül említtetett fel 
ellenem — nem birván az adatokat rögtön ke
zemnél — felszólalnom természetesen nem lehe
tett. Azok, a mik itt mondattak, az egész or
szágban viszhangzanak, s e felett a hírlapokból 
olvassuk, hogy azon igen jeles beszéd, melyet az 
igen t. igazságügyminiszter ur tegnap e házban 
mondott, az országban divó minden nyelvre le
fordítva, sok ezer példányban közhírré fog tétetni. 
Nem lehet tehát közönyös ezen beszédnek tar
talma arra nézve, a ki abban névszerint meg-
emlittetik. 

Az érvekhez, melyek azon beszédben foglal
tatnak, nem szabad, ámbár lehetne, szólanom, 
nem is fogok szólani; de egy tényt, mely a va
lósággal nem egyező, jogom van, magam irányában 
tartozom kiigazítani. Az igen t. igazságügymi
niszter ur azt állította beszédében, hogy én ál
lamháztartásunknak deficitjét, melyet legközelebb 
e házban tizenkét millió forintból állónak jelentet
tem ki, néhány hónap előtt komáromi választóim 
előtt tartott beszédemben másfél millióra számí
tottam volna. Ezen tény a valósággal meg nem 
egyezik, miként azt akkor tartott beszédemnek 
szerencsére nyomtatásban meglevő példányai iga
zolják. Én mindkét esetben az 1868. L. t. czikk-
nek 4-ik és 5-ik szakaszait vettem állitásom s 
számításaim alapjául, és valamint itt a házban, 
ugy komáromi választóim előtt is a rendes költ
ségvetésre nézve a deficitet 4 millió három száz
ezer forintból, a rendkívüli költségvetésben pedig 
8 millió négy százezer forintból állónak, összesen 
tehát ott is tizenkét millóból állónak jelentettem 
ki. Magam irányában, mint mondám, kötelessé
gemnek tartottam ezt itt nyíltan kijelenteni, és 
elvárom az igazságügyminiszter urnák igazság
szeretetétől, hogy, a mennyibea ezen bizonyára 
önkénytelenül történt tévedést ő is el fogja is
merni, azt • utólag, pótlólag legalább beszédének 
azon példányaiban, a melyekről értésemre esett, 
hogy annyi ezer példányban fognak szétkül
detni, ki fogja igazíttatni, (Elénk helyeslés a bal 
oldalon.) 

Latinovics V i n c z e : T. ház! {Zaj.) 
Személyes kérdésben akarok szólani. (Zaj.) 

E l n ö k (csenget) i Kérem a képviselő ura
kat, méltóztassanak lecsendesedni: a képviselő ur 

hivatkozik a házszabályokra, személyes kérdésben 
joga van szólani. (Halljuk!) 

Latinovics V incze : T. képviselőházi 
A tegnapi tanácskozás folyama alatt Dietrieh. 
képviselő ur — nem tudom, melyik kerületet kép
viseli — egy vádat, egy súlyos vádat hozott föl 
a ház előtt, s e vád igazolásául az elnökségnek 
egy okmányt mutatott fel. Ezen okmány tegnap 
tárgyalható nem lévén, azon utasítással adatott 
vissza, hogy a mai napon nyújtsa be. Mint lá
tom, a t. képviselő ur ezt nem teljesítette. Én 
bennem tegnap kétely merült fel az iránt: ho
gyan birhat a képviselő ur, kinek egy pártban 
lényeges befolyása van, oly okmánynyal, mely 
az aláíró pártját compromittálja ? hogyan lehet, 
hogy az aláiró ily okmányt kiadjon, és az, ki
nek kiadta, azzal, miután nem lehetett tulajdona, 
visszaéljen ? Ez okból már tegnap is felmerült ben
nem a kétely ez okmány valósága iránt, vagy 
azon személynek, ki azon okmányt kezéből kibo
csátotta, jelleme iránt. A kérdéses okmányra és 
vádra hivatkozva tehát, megkérdeztem az illető 
elnököt: miben van ezen tényálladék ? ez pedig 
nekem nyíltan és határozottan kinyilatkoztatta, 
hogy azon előmutatott okirat hamis, s ő arról 
semmit nem tud. (Felkiáltások jobb felől: Szép!) 
Tekintve azt, hogy a ház méltóságával nem fér 
össze, hogy egy magán egyén, annál inkább egy 
magas államhivatalban levő egyén, itt compro-
mittáltassék; tekintve azt, hogy senkit becsületé
ben nyilvános téren, azon a téren, melyről a 
vád egész Európába elhangzik, vádolni nem le
het; de végre tekintve különösen azt, hogy 
ezen vád, habár hamis okmány alapján történt, 
elhangzik a hazában: arra kérem a házat, le
gyen szíves a képviselő urat felszólítani, hogy azon 
okmányt, melynek beadásáról nyilatkozott, mi
előbb tegye a ház asztalára, hogy a ház azt tár
gyalhassa. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Mint elnöknek van megjegyzésem. 
Ez nem volt személyes kérdés, és így voltaké
pen a képviselő urnák szava nem lett volna. 
(Helyeslés a bal oldalon.) Ha tetszik e tárgyban 
indítványt tenni, méltóztassék azt formulázni, a 
szokott módon beadni, s a ház tárgyalni fogja; 
de most felszólalása figyelembe nem vétethetik. 
(Helyeslés.) 

Napi renden van a felirati javaslatok tár
gyalásának folytatása. 

D e á k Ferencz : T. ház ! (Halljuk! 
Halljuk!) Négy válaszfelirati javaslat fekszik 
előttünk, s én a négy közó'l a képviselőház bizott
ságának javaslatát pártolom. 

Valamennyien egyetértünk — ugy hiszem — 
abban, hogy bérviszonyaink lényeges reformja 
szükséges, és pedig sürgetve szükséges; hogy 
annak elhalasztása az ország kifejlődésének aka-
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dálya. Valamennyien egyetértünk abban is, 
hogy a trónbeszédben kitűzött pontok az ország 
érdekében szintén mulhatlanul és halaszthatlanul 
szükségesek. Valamennyien egyetértünk abban, hogy 
szent kötelességünk, haladók nélkül az ország 
összes erejét a kor igényeinek és hazánk szük
ségeinek megfelelő benső átalakítására fordítani. 

De lényeges különbség köztünk és a három 
más fölirati javaslat pártolói közt az, hogy: mig 
mi a múlt országgyűlésen létrejött kiegyenlítést 
oly közjogi alapnak tekintjük, melyre a reformok 
szükséges elintézését bizton építhetjük, a három 
más felirat pártolói ezen hitben nem osztoznak. 

. Ok azt hiszik, hogy a múlt országgyűlésen 
létrejött kiegyenlités hazánkra nézve káros, sőt 
veszélyes; azt hiszik, hogy azon államjogi viszo
nyok, melyeket e kiegyenlítés létrehozott, a re
formok biztos alapjául nem szolgálhatnak. A ki
egyenlítést támadják tehát meg lényegében, s 
többen azt akarják, hogy, mielőtt az államjogi 
viszonyok át nem alakulnak, a reformokba se bo
csátkozzunk. 

Nem festem azon helyzetet, melyben hazánk 
1849-től fogva egész a kiegyenlítésig az absolu-
tismus súlya alatt szenvedett. El keblünkben 
még ezen szenvedések szomorú emléke. Csak 
annyit mondok, hogy az ország szellemi és anyagi 
fejlődése lehetetlenné volt téve; ipar, kereskede
lem s a polgárok vagyoni állapota naponkint 
alább szállott. E fokonkinti folytonos sülyedés 
méltán aggodalmat keltett minden kebelben a 
haza jövendője fölött, s midőn 1885-ben legel-
sőbben szóba hozatott a kiegyenlités, nem volt, 
tudtomra, a honpolgárok között más vélemény, 
minthogy a helyzet megváltoztatása s e változ
tatás akadályainak elhárítása, szóval a békés, 
becsületes kiegyenlités halasztást többé nem szen
ved. Csak a • kiegyenlités módjai s pontozatai 
fölött voltak eltérők a vélemények. 

Nem szólok azokról, mik az 1865-ik év 
nyarán a hírlapokban e kiegj'enlités módjára nézve 
mondattak; csak ott kezdem el, midőn ő felsége 
maga az 1865-ik évi országgyűlést megnyitó trón-
beszédében fölszólította, az országgyűlést, hogy a 
pragmatica sanctiót tekintve kiindulási pontúi, 
terjeszszen elő javaslatot a fenforgó kérdések meg
oldására nézve. 

Az országgyiüés bizottságot választott, hat
vanhét tagból állót, a javaslat elkészítésére. E 
számos tagú bizottság saját tagjai közöl tizenötöt 
bizott meg e munkával s ezen albizottságban 
mindkét poütikai párt képviselve volt. 

Sok hétig dolgozott az albizottság; megvi
ta t ta egészben is, részleteiben is a kiegyenlítést 
s annak tölteteiéit, minden oldalról higgadtan, 
szenvedély nélkül, s munkájának eredményét, t. i. 
mind a többségnek megállapodását, mind a ki

sebbségnek némely pontokra nézve eltérő külön 
véleményét a 67-es bizottságnak az 1866-ik év 
június havában bemutatta. Ekkor ez kinyoma
tott , s mivel az országgyűlés több hónapra el 
volt napolva, a 6l-es bizottság össze nem ült, 
a kinyomatott javaslat hónapokig közkézen for
gott s a hírlapok által is hirdettetett. Az or
szággyűlés összejöttével a 67-es bizottság ismét 
hetekig tanácskozott, mig végre megállapodását, 
s a kisebbség külön véleményét a.z országgyűlés
nek benyújtotta. 1867. évi marczius hóban tár
gyaltatott — ha nem csalódom — a 67-es bi
zottság munkája a t. képviselőházban s e tár
gyalás hetekig tartot t . 

Nem volt tehát rögtönözve a kiegyenlités, 
volt ideje mindenkinek azt átvizsgálni, tanulmá
nyozni : mert a 15-ös bizottság javaslatának ki-
nyomatásától kezdve a végtárgyalásig több mint 
nyolcz hónap folyt le. Még pedig megjegyzem 
azt, hogy a 15-ös bizottság munkájának elkészí
tése és a 67-es bizottságnak tanácskozásai közt 
oly háború jött közbe, mely a birodalomra nézve 
szerencsétlenül folyt le: a porosz háború. 

Mind a bizottságok tanácskozásaiban, mind 
a képviselőház tárgyalásainál higgadt megfonto
lással adtuk elő nézeteinket a kiegyenlítésnek 
ily módon leendő elfogadása iránt. Hatalmunk
ban sem volt, nem is akartunk bármi pressiot 
gyakorolni bárkinek meggyőződésére. Előadtam 
én is nézeteimet, szenvedély nélkül, önérdek nél
kül ; nem szólottam a szenvedélyekhez, sőt még 

: a szónoklat elragadó fegyverét sem akartam, ha 
bírtam volna is, használni. Midőn okaimat, melyek 
engem a kiegyenlítési javaslat pártolására birtak, 
elmondottam, jól emlékszem, hogy a következő 
szavakkal is éltem: „ha azonban a ház azt hiszi, 
hogy mi csalódtunk, s a kiegyenlítésnek általunk 
javaslott módja káros, sőt veszélyes lehet az or
szágra nézve, kezünkben van még az ügy, oda, 
hol előbb állottunk, minden pillanatban vissza
mehetünk. " De a képviselőház nem akart oda 
visszamenni, s nem akarta kitenni a hazát ujabb 
küzdelmeknek, ujabb szenvedéseknek, s elfogadta 
a kiegyenlítést jelentékeny többséggel, s így lett 
abból ő felsége szentesítése mellett törvény. 

Nem azért hozom én föl ezeket, mintha azt 
hinném, hogy a törvényt s a paktumot többé 
megváltoztatni nem lehet. Ugyanazon tényezők, 
melyek azt alkották, meg is változtathatják, ha 
károsnak s veszélyesnek hiszik. Azt sem hozom 
kétségbe, hogy az egyes képviselőnek teljes joga 
van valamely törvény megváltoztatását szóba hozni: 
a többség határoz, pártolva, vagy elvetve kivánatát. 
Sohasem zártam el keblemet s értelmemet az 
okok és érvek előtt : mert ki lehetne oly szem 
telenül vakmerő, hinni magáról, hogy nem esa-
lódhatik í ! 



21. országos ölés 

Meggyőződésem a kiegyenlítésre nézve, mint 
említem, hosszas s higgadt megfontolásnak, szen
vedély s önérdek nélküli elhatározásnak volt ered
ménye; s mégis, ha valaki olyan érvekkel, me
lyek a tárgyból magából meritvék s magára a 
kérdésre vonatkoznak, s melyeket én a vitatko
zások hosszas folyama alatt nem hallottam, nem 
ismertem, meggyőz arról, hogy e kiegyenlítés 
káros, sőt veszélyes: vagy hogy nem csak képze
letben, nem csak elméletben, hanem gyakorlati 
valóságban is keresztülvihető egy más , jobb, 
czélszerübb módja a kiegyenlítésnek, mely na
gyobb veszély nélkül hazánk jövendőjét inkább 
biztosítja, s az országot boldogabbá teszi: kész 
vagyok minden pillanatban azokkal egy térre 
lépni, kik az ily jobb módot javaslatba hozzák. 
(Elénk tetszés.) De mig meggyőződésem érvekkel 
megingatva nincs, első és szent kötelességem 
ahhoz ragaszkodni. 

Két körülmény változtathatja meg nézete
met: vagy ujabb s eddig nem ismert alapos ér
vek és okok, vagy azon tapasztalás, hogy csa
lódtunk, midőn a kiegyenlítést veszélytelennek 
hittük, mert a gyakorlat igazolta az ellenkező 
véleménynek aggodalmait. 

Figyelemmel kisértem s olvastam az előt
tünk fekvő válaszfelirati javaslatokat és a tárgy 
fölött most elmondott beszédeket; de nem talál
tam azokban semmi uj érvet, mi a kiegyenlítés
nek 1866-ban és 1867-ben részint a bizottsági, 
részint az országos ülésekben hosszasan folyt 
tárgyalásánál — talán még több szabatossággal 
— el nem mondatott volna. Mindazon érvekre 
pedig elmondottuk mi is akkor terjedelmesen 
ellenokainkat és czáfolatunkat. A két évi gya
korlat sem mutat arra, hogy a kiegyenlítés ellen 
fölhozott aggodalmak valósulnának, mint például 
hogy az közös parlamentre vezet, hogy Magyar
ország mintegy absorbeáltatik a többi tartomá
nyok delegatiója által s nem lesz az a kellő be
folyása a tárgyalásokra és határozatokra, melyet 
mi attól a paritás alapján reménylünk: mert 
ime, két delegatio működött már azóta s ellen
kezőt bizonyított. 

Fölhozták részünkről a kiegyenlítés jóté
konyságának bizonyítására az élénkebb forgal
mat, iparunk s kereskedésünk emelkedését. Nem 
u g y értjük mi azt, mint egy képviselőtársunk 
ezafolatában fölhozta, mintha mi ezen élénkebb 
forgalmat és kezdődő emelkedést magunknak tu
lajdonítanék. Jól tudjuk mi is, hogy ez még csak 
első kezdete az emelkedésnek. Jobb termések, 
jobb árak, s a más országokban is megindult 
élénk forgalom okozták ezt nem csekély részben 
s elemi viszontagságok, vagy más szerencsétlen
ség egy időre ismét visszalökhet bennünket. Ma
gunknak, s egyedül magunknak tulajdonítani 
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mindazt, a mi e téren kedvező bekövetkezett, 
épen oly fonákság volna, mintha valaki azt 
akarná elhitetni másokkal, hogy a közelebbi 
földrengéseket a többség., a kormány és a ki
egyenlítés okozták. (Derültség.) De annyi mégis 
igaz, hogy: ha a kiegyenlités meg nem történik, 
vagy ha a kiegyenlités oly káros és veszélyes 
volna, mint némelyek hiszik, még a jó termés 
mellett is, aligha bekövetkezett volna még any-
nyiban is, a mennyiben ez megtörtént, a hitel, 
a forgalom, a keresetmód, ipar és kereskedés 
emelkedése. 

De valamint az ez alkalommal előadott szó
noklatokban semmi uj érvet nem találtam a ki
egyenlités ellen, melyet már a múlt években nem 
vitattunk volna meg: ugy fölöslegesnek tartanám 
régi érvekre, melyeket hallottunk és tehetségünk 
szerint megczáfoltunk, most ujabban felelni. Elő
kereshetném én is akkori felszólalásaimat, adhat
nék azoknak ujabb alakot, felékesíthetném szó
virágokkal ; de azért beszédemnek magva, az 
okok és az érvek csak azok maradnának, a mik 
akkor voltak. Ily beszédek több kárt okoznának, 
mint hasznot, mert csak az időt rabolnák el 
szükség és czél nélkül. 

A mi a reform kérdéseinek némelvek által 
követelt ideiglenes elhalasztását illeti, vélemé
nyem szerint a dolog következőkép á l l : Van egy 
kiegyenlités, mely a törvényhozás rendes utján 
jött létre, és mely államjogi viszonyai uk alap
ját vetette meg. Ez a kiegyenlités sokaknak nem 
tetszik. Okkal nem okkal, azt most nem vizs
gálom, de nem tetszik. Mi ugyan nem tartjuk 
okaikat alaposaknak, de ők alaposaknak tartják 
azokat: mert játékot ily komoly dologból bizo
nyosan ok nélkül nem űznének. Szóval, nekik a 
kiegyenlités nem tetszik, azt a reformok biztos 
alapjának nem tekinthetik, és mindenekelőtt a 
kiegyenlítést óhajtják megváltoztatni. Ha már mi 
csak azért, mert vannak, a kik ezen kiegyenlí
tést lényegében meg akarják változtatni, a re
formokat, melyek az egész ház nézete szerint 
oly sürgetőleg szükségesek, el akarnók halasz
tani és előbb a kiegyenlítést vennők ismét tü
zetes tárgyalás alá, sajátságos circulus vitiosusba 
jutnánk: mert hiszen, ha uj kiegyenlités jönne 
is létre, ha az, az ellenzék kedve szerint tör
ténnék is meg, bizonyosan lenne egy minoritás, 
niely azzal sem volna megelégedve, és akkor 
évről évre újra és ismét újra a már megkötött 
kiegyenlités megtartása vagy megváltoztatása fe
lett vitatkoznánk, ugy hogy a szükségeseknek 
ismert reformokra idő nem maradna. (Helyeslés 
jobb felöl.) 

Hozatott fel az ez alkalommal elmondott 
beszédekben számos kifakadás törvényeink, in-
stitutióink hiányaira, sőt hibáira vonatkozólag. 

39 
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Hiszen ki tagadja azt, hogy számos ily hiba, sőt 
hiány létezik? De ezek nem a kiegyenlítés kö
vetkezései ; és épen azért kell a szükséges reformo
kat mielőbb létesíteni, hogy ezen hibák orvosolva 
ezen hiányok czélszerüen pótolva legyenek. 

Sokat emlegették a közelebbi választások al
kalmával történt visszaéléseket. De hiszen ezek 
nem a kiegyenlítés következései, nem a válasz-
felirattal állanak kapcsolatban. A jövőre nézve 
a választási törvények átdolgozása által kell ha
sonló bajokat megelőzni, a múltra nézve pedig, 
ha ki jogában sértve volt a választások helyte
len vezetése által, adhatott kérvényt és e felett 
a bíróság itélt. Lehet, hogy valakinek valamely 
bíróság ítélete nem tetszik; lehet, hogy valamely 
esetben a bírónak egyéni nézete különbözik az 
enyimtől vagy másétői; de a birói ítélet előtt 
meg kell hajolnunk, mert a bíróságokat a ház 
maga ruházta fel ítélő hatalommal. 

Nem kétlem, és tudom is, hogy a választá
sok előtt és azok alkalmával számos izgatás 
történt, olyanok is, melyek semmi tekintetben 
nem heryeselhetők. 

Egy képviselőt sem vádolok ezzel, egyik 
ellen sem tudnék én effélét felhozni; de tudom 
azt, hogy egy képviselőnek sem áll hatalmában, 
midőn mint jelöltet felléptetik, előre látni, vagy 
határozottan meggátolni, hogy pártolói közöl egyik 
vagy másik oly eszközöket is ne használjon mel
lette, melyeket azon képviselő nem helyesel, és 
melyekről talán nem is tud semmit. 

Nem tudnám bebizonyítani, mert soha nem 
jártam utána, de közhirből tudom és van okom 
hinni, hogy az izgatások egyik igen veszélyes 
neme, a birtok viszonyok megzavarására, föld
osztásra vonatkozott. 

Egyik képviselőtársunk kijelentette, hogy ők 
földet ígértek, de nem holdankint, hanem a Kár
pátoktól az Adriáig: a szabad hazát. Hiszek sza
vainak, nincs okom kételkedni bennök; de hi
szem azt is, hogy a népnek egy része nem ily 
magasztos költői értelemben, hanem igenis anya
gilag kívánta és várta a földosztást. 

Egy másik neme a káros izgatásoknak az 
adó terhének megszüntetésére vonatkozott. Nem 
kételkedem, hogy ily izgatások is történtek, noha 
hiszem, hogy nem képviselőktől eredtek; pedig 
az ily izgatások veszélyesek is, és magukban 
véve fonákok is. Mindenki tudja, hogy beszer
vezetünk korszerű átalakítását az egész ország 
kívánja: jobb és gyorsabb igazságszolgáltatás, 
jobb és gyorsabb közigazgatás, nevelés, iskolák, 
sok más közhasznú intézet felállítása, hasznos 
beruházások mulhatlanul szükségesek. Mindezek 
tetemes költséggel járnak. Ha valaki azt mondja: 
az indirect adók eltörlését, az egyenes adók te
temes alábbszállitását, de egyszersmind a fenébb 

emiitett szükséges javításokat is várhatja a nép, 
az önmagával ellenmondásban van : mert tete
mesen megszaporítani az állam költségeit, és 
ugyanakkor tetemesen alábbszállitani az állam 
jövedelmeit, valóban fonák felfogás. De a sze
gény nép, mely nem képes államtudományi szá
mításokat tenni, hiszi a csalóka ígéretet, s az 
után indul, a mi lehetetlen. 

Atalában véve két veszélyes neme van az 
ámításnak. 

Egyik az, ha valaki elérhetlen vágyakat 
ébreszt a népben. Vágyak az emberi természet
ben feküsznek s mig azok a lehetőség vagy va
lószínűség körében vannak, emelik a tevékeny
séget ; de oly vágyak, melyeknek létesülése nem 
valószínű, sőt nem is lehető, elégületlenséget 
szülnek még azoknál is, kik sorsukkal előbb meg
voltak talán elégedve, elvonják őket azon ös
vényről, melyen biztosabban juthattak volna va
gyonhoz : a munkásság és takarékosság ösvényé
ről. A sorstól s ajándékkép másoktól várják va
gyoni állásuk javulását, melyet becsületes munka 
által inkább elérhettek volna. Sem a népnek, sem 
az országnak nem barátja ki elérhetlen 
vágyakat ébreszt a kömiyenhivők kebelében. 
(Elénk tetszés.) 

A másik káros eljárás, mivel ismét nem 
vádolok név szerint senkit: a hatalom minden ne
mének, a kormánynak ugy, mint a törvényho
zásinak keserű, gúnyos s gyakran rágalmazó 
megtámadása s ez által azok tekintélyének a 
kevesebb műveltségű népnél káros aláásása. Meg
róni a hibát jog és kötelesség, ; de történjék ez 
oly módon, mely több kárt ne tegyen, mint 
hasznot. Az államhatalom minden ágában szük
séges a tekintély ; jusson bár kormányra egyik 
vagy másik párt, ily tekintély nélkül kormá
nyozni képtelen leend. Akik oda szeretnék vinni 
a dolgot, hogy a megalkotott törvénynek is 
csak kételkedve, vonakodva engedelmeskedjenek a 
hon polgárai : azok nem a kormányt, nem az 
egyik vagy másik pártot, hanem minden kor
mányt, minden pártot, magát az államot kí
vánják veszélybe dönteni. (Elénk helyeslés.) 

Végre merültek fel többféle keserű kifakadások, 
a közigazgatás terén elkövetett visszaélések s a 
felelős kormánynak állítólag törvénytelen eljárása 
ellen. De ismétlem, hogy ha még valók volná
nak is, azok szintén nem a kiegyenlítés követ
kezései, s atalában ez a modor nagyon emlé
keztet engem a régi gravaminalis diéták ko
rára- Akkor nem volt felelős minisztérium; 
sem közvetve sem közvetlenül nem függött tő
lünk, hogy ő felsége kit nevezzen kanczellárnak, 
országbírónak vagy valamely kormányszék tag
jának ; és ha ezen tisztviselők vagy kormányszé
kek sértették a törvényt, nem volt más eszköz, 
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mint az országgyűlésen felszólalni ellenök ós be
panaszolni őket ő felségénél. De a parlamentális 
kormány e tekintetben is lényegesen különbözik 
előbbi állapotainktól. Most a közigazgatásban el
követett visszaélések iránt interpellálhatjuk a mi
nisztériumot — és ezen joggal, úgy látszik, a tiszt. 
képviselők nem igen gyéren élnek ; törvénysérté
sek miatt bizalmunkat vonhatjuk el tőle; vád 
alá helyeztetését követelhetjük. Es ez magától az 
országgyűléstől függ. Tehát az országgyűlés nem 
szorult arra, hogy egyes esetekért panaszt emel
jen a felség előtt : a bajt törvényes hatalmával 
orvosolhatja. Nem látom tehát sem helyét, sem 
idejét a válaszfelirati vita alkalmával ily vádak 
és panaszok tárgyalásának. Meg fog a kormány 
ezekre felelni annak rendje szerint, és ugy hi
szem igazolni fogja magát ; de nem látom helyes
nek, hogy ezt bármi tekintetben a válaszfelirat
tal összeköttetésbe hozzuk. 

Az eddigi vitatkozásokban részünkről sokan 
felszólaltak az ellenfél okai és előadásai ellen és 
megezáfolták azokat és én sem ujabbakat, sem 
fontosabbakat felhozni nem tudnék. 

Bocsánat, ha már is hosszadalmasabb voltam, 
mint lenni óhajtottam. (Halljuk! Halljuk!) 

Elegendőnek tartom szavaimat azzal végzeni, 
hogy a bizottság felirati javaslatát pártolom és 
óhajtom, hogy a többség mielőbb szavazással ha
tározzon a kérdés felett és vessen véget a már 
ugy is hosszura terjedt vitatkozásoknak. (Elénk 
éljenzés a jobb oldalon.) 

M o c s á r y L a j o s : Tisztelt ház! (Sza
vazzunk! Szavazzunk!) Tapasztalván, hogy a 
ház figyelme valóban fogyatkozóban van, igen 
röviden fogok szólani. (Szavazzunk! Zaj.) 

E l n ö k : Méltóztassanak a t. képviselő 
urak leülni, vagy a kinek nem tetszik, hagyja 
el a termet. (Helyeslés.) 

M o c s á r y L a j o s : Végig tekintve a le
folyt felirati vitán, engem sajátságosan lepett 
meg azon körülmény, t. ház, hogy a t. túlsó ol
dalnak szónokai majdnem kivétel nélkül kijelen
tették azt. hogy a fenálló közjogi kiegyenlítést, 
és nevezetesen annak magvát, a delegatiót, egy-
átalában nem tartják valamely tökéletes intéz
ménynek. Ha végig tekintünk a történelmen, azt 
tapasztaljuk, hogy valahányszor egy nagy eszme 
vétetik alkalmazásba, mindannyiszor nem csak 
hogy erősen ragaszkodnak hozzá annak szerzői, 
de valóságos fanatismussal szoktak rajta csüg-
geni. Egészen ellenkezőt látunk a jelen esetben, 
mert, mondom, majdnem kivétel nélkül mind
azok, kik e tárgyban nyilatkoztak, kijelentették, 
hogy azt valamely absolut jó, vagy épen töké
letes intézménynek maguk sem tartják. 

Van még egy más meglepő körülmény is, 
az t. i. hogy valahányszor ily nagy mű jött 

létre, nevezetesen saját nemzetünk közjogi törté
nelmében is, az mindenkor nagy benyomást gya
korolt magára az ellenfélre is, mindenkor bizo
nyos szélcsend szokott volt utána beállani. Egé
szen ellenkezőt látunk a jelen esetben e tekintet
ben is : mert az ellenzék ez alap ellen nem csak 
hogy el nem hallgatott a mű létrejövetele után, 
de, a mit tagadni, ugy hiszem, a túlsó oldal sem 
fog, napról napra növekszik. Nem kell egyébre 
hivatkoznunk e tekintetben, t. ház, mint a vá
lasztások eredményére, mely világosan mutatja 
állitásomnak alapos voltát. Ugy hiszem, méltán 
lehet következtetni már ezen jelenségekből is, 
hogy ezen kiegyenlítési műnek hosszú életet jö
vendölni alig lehet. 

Annál meglepőbb azon ellenmondás, hogy 
daczára annak, miszerint a t. jobb oldal tagjai 
sem tartják ez egyezményt valami tökéletesnek, 
mégis ugy kívánják azt tekintetni, mint végle
gest, sőt keresztül akarják azt vinni minden te
kintetben ugy, mint egy valóságos rendszert. 
Mutatja ezt a jobb oldalnak és kormánynak egész 
magatartása ; nevezetesen azon eljárás, melyet 
az úgynevezett belügyi reformok tekintetében 
követ. 

Ha tekintetbe veszszük ezen reformok minő
ségét, azt találjuk, hogy azok nagy mértékben 
eltérnek azon fogalomtól, melyet mi eddig ren
desen a reformokhoz csatolni szoktunk. Ezen re
formok legtöbb pontja nem olyan, mint a mi
lyeneket Pest városának előttem szólott nagyér
demű képviselője méltóztatott említeni ; hanem 
egyenesen közjogunknak bélágyi téren való át
alakítását és az államjogi kiegyenlítéshez való 
idomitását czélozzák. 

Ám tekintsük a czélba vett reformokat, me
lyek mint legfontosabbak tűnnek elő, melyeknek 
keresztülvitelében különös nyugtalanságot és tü
relmetlenséget tapasztalunk a túloldalon. 

A trónbeszédből magából világosan kitet
szik, hogy a megyei autonómia, ha nem is meg
semmisíttetni, de mindenesetre nagy mértékben 
korlátoltatni szándékolta tik. Mert nem híjában 
folytat a trónbeszéd valódi polémiát a múlt ha
gyományai ellen, melyek nem az absolutisarasnak, 
nem a szolgaságnak, hanem egy ezredéves al
kotmányos szabadságnak hagyományai, s nem 
hijába czéloztatik az alsó bíróságok szervezetének 
már előleges keresztülvitele; hanem azért, hogy 
a megyei autonómián már rés lövessék s egy 
helyrehozhatlan halálos döfés intéztessék. 

Hasonlót következtethetünk más tárgyakban 
is, mert az előzményekből alig lehet egyebet 
következtetni, mint hogy ezen úgynevezett re
formok által korlátoztatni szándékoltatik egy lé
nyeges alkotmányos szabadság, t. i. az egyesü-
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leti szabadság, és korlátoztatni szándékoltatik 
maga a sajtószabadság is. 

Azt méltóztatnak tán mondani, hogy mindez 
csak eonjecturán alapszik, be kell várni a részle
tes javaslatokat, melyeket e tekintetben majd 
előterjeszteni méltóztatnak. Ámde, ha tekintjük, 
t. ház, a minisztériumnak eddigi eljárását, ab
ból nem ok nélkül következtethetjük az irányt, 
melyet e tekintetben a törvényhozás fog követni: 
mert ha ezen eljárást figyelembe veszszük, azt 
látjuk, hogy a minisztérium már valósággal 
praeoccupálva a törvényhozás intézkedését, sok 
tekintetben jár el ugy, mintha ezen úgynevezett 
reformok már életbe léptettettek volna és mintha 
már valósággal megállapittattak volna a tör
vényhozás utján. 

A megyéket a kormány valósággal ugy te
kintette a legtöbb esetben, mintha már rendezve 
volnának. Ege'sz eljárását a megyék irányában 
ugy infézte, hogy a megyék mindinkább com-
promittáltassanak, s ugy tüntessenek elő, mint 
elavult intézmény, mely a kor kívánalmainak 
meg nem felel. Vegyük csak a márczius 2-ikai 
miniszteri rendeletet, mely nem csak hogy meg
változtatta tettleg a megyékben eddig fenálló 
törvénykezési eljárást, de valósággal megsemmi-
sitette a megyei autonómia egész rendszerét, mi
dőn felhatalmazást adott arra, hogy a főispánok 
a tisztviselőket tetszésük szerint felfüggeszszék. 

Mit tett a kormány az egyesületi jogra 
nézve ? Fentartotta a Bach- és Sehmerling-rend-
szernek azon rendelkezéseit, hogy semmi egylet 
nem állhat fen és nem működhetik mindaddig, 
mig alapszabályai legfensőbb helyen jóvá nem 
hagyaltak. 

Ezenkívül tettleg megsértette az egyesületi 
szabadságot az által, hogy a demokrata köröket 
tettleg erőszakosan felfüggesztette. (Ugy van! 
hal felől.) 

A sajtó irányában világosan kimutatta in-
tentióit már azon eljárása által, melyet Kossuth 
Lajos levele lefoglaltatása a törvényhatóságok és 
megyéknek e miatti zaklatása s a boldog emlékű 
Böszörményi László ellen követett eljárásával. 
(Zaj jobb felől: Halljuk! Halljuk !) 

Ügy hiszem, t. ház, a kormány nem járt 
volna el így, ha előre nem számított volna arra, 
sőt nem lett volna biztos benne, hogy ugyan
azon iránjdmn fog a törvényhozás eljárni, mely 
irányban ők jártak el, s tehát már ebből is fáj
dalmasan következtethetünk arra, hogy milye
nek lesznek azon belügyi reformok, melyeket itten 
keresztülvinni szándékoznak. 

Mindezen dolgokban egy fatális rendszer 
van és következetesség. Az, a mi a belügyekben 
ekként létesíttetni szándékoltatik, az, hogy sza
badságunk a bel kérdésekben valószínűleg nagy 

mértékben fog korlátoztatni, nem egyéb, mint az 
államjogi kiegyenlítés egyenes és fájdalmas kifo
lyása s annak keserű gyümölcse. Azon széles 
alapú szabadság, mely nálunk a belügyeknél jo
gilag még mindig fenáll, teljességgel nincs ösz-
hangzásban azon korlátolt szabadsággal, mely ne
künk az államjogi viszonyokban fenhagyatott. 

És azoknak szempontjából, a kik ezen kö
zösügyi kiegyezkedést minden áron fen akarják 
tartani, nem is tetszhetik tanácsosnak ezen sza
badságoknak meghagyása: mert ha a nemzetnek 
módjában lesz ezután is a megyék, egyesületek, 
a sajtó útján szabadon kijelenteni nézeteit, sza
badon reagálni ezen közösügyi alku ellen, akkor 
valóban kényszerű féladat gyanánt tűnhetik elő 
a kormányra nézve azt megakadályoztatni és 
ezen szabadságokat korlátolni. 

De van benne következetesség még egymás 
tekintetben is. (Halljuk.') A közösügyi törvé
nyekben egy nevezetes passus fordul elő több he
lyütt, a mely igy szól: A két fél minisztériumai 
egyenlő elvekből kiinduló javaslatokat fognak ~a 
ház elé ezen tárgyban terjeszteni. Ezen elv, 
tiszt, ház! nézetem szerint, árnyat vet összes tör
vényhozási működésünkre, árnyat vet országgyű
lésünknek működésére még azon téren is, mely 
számára az 1867. XII. törvény, valamint a 10 
évre kötött alkuk után is fenmaradt. (Ugyvan! 
bal felől.) Mert, ha pénz- és hadügyi dolgokban 
egyenlő elvekből kell mindenkor kiindulni a törvény
javaslatoknak, ha e tekintetben mindenkor töké
letes egyöntetűségnek kell szükségszerüleg ural
kodni, ez nagyon természetesen és következetesen 
hozza magával azt is, hogy minden más tárgy
ban is meglegyen az egyöntetűség, az egy
formaság a birodalom intézményeiben Lajtán in
nen és Lajtán túl. (Helyeslés bal felől.) 

Mindezeket annak bizonyítására hoztam fel, 
t. ház! hogy szabadságunknak a közjogi téren 
való megkorlátolása okvetlenül és következetesen 
vonja maga után azt, hogy a belügyi dolgokban 
is korlátoltassék szabadságunk. E szerint azt 
hiszem, nem jog nélkül mondhatjuk azt, hogy a 
közösügyi alku már is meghozta keserű gyümöl
cseit, mert ebből látjuk, hogy áldozatot kivan 
még azon szabadságtól is, mely eddig a belügyi 
téren részünkre meghagyatott. (Helyeslés bal 
felől.) 

E szerint tehát, azt hiszem, nem Kerkapoly 
Károly ur volt feljogosítva azt követelni, hogy 
mi várjuk meg, hogy mi lesz ezen intézkedések 
eredménye, és hogy bízzuk a dolgot az időre, 
mely a legjobb érvelő lesz; hanem hogy már ed
dig is látjuk annak gyümölcseit, elmondhatjuk, 
hogy az idő már érvelt, és pedig nem a közös
ügyi alku előnyére; hogy igenis okot szolgáltat 
arra, hogy minden erőnket megfeszítsük, misze-
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rint ezen alapot, mely csak ily eredményeket 
hozhat, teljes erőnkkel megváltoztatni igyekez
tünk. (Helyeslés bal fel^l.) 

Átalában sajátságos dolog azt mondani: vár
juk be az időt. Meddig várjunk? Mik lesznek 
azon symptomák, melyeknél fogva majd bekö
vetkezettnek fog mondatni az idő, hogy most 
már változtathatunk a rosznak mutatkozott ala
pon % Jó volna mindenesetre már előre határidőt 
tűzni, még pedig nem nagyon hosszút, mert kü
lönben — bocsánatot kérek a hasonlatért — 
ugy járhatnánk, mint az egyszeri czigány, ki 
lovát koplalni tanította. 

T. ház! A vitának előhaladott állapotában 
— és tapasztalván tegnap is — hogy a ház 
türelme mindkét oldalon egyiránt fogyatékán 
van. . . . (Halijuk! balról.) Nem akarom a t. 
házat tovább feltartóztatni, nem akarom feltar
tóztatni a t. jobb oldalt abban, hogy minél előbb 
méltóztassék tárgyalás alá venni s létesíteni azon 
feldicsért belügyi reformokat. Engem, megvallom, 
nem tartana vissza az időnek e miatti elrab-

: mert én. tekintve ezen reformok minőségét, 
inkább azt óhajtanám, hogy múljék el a nem
zettől ez a pohár. 

Különben is ezen vitának lefolyására, azt 
hiszem, nekünk bal oldalnak, némi megelégedés
sel lehet visszatekintenünk. 

Elmondatott többek által, hog}r a létreho
zott közjogi megoldásra s nevezetesen a delega-
tióra nézve uj érveket felhozni alig lehet. Mind 
a mellett hozatott fel a t. jobb oldalnak egy 
nevezetes tagja által egy uj érv, mely, azt hi
szem, a mi javunkra szolgál; ezen érv volt azon 
nagy biztosíték, a mely állítólag a becsületes
ségben rejlik, hogy a delegatió a mi érdekeinket 
nem fogja koezkára tenni. 

De még egy nem megvetendő érvet merít
hetünk az igen t. igazságügy miniszter urnák 
tegnapi fényes beszédéből: mert az, hogy az igaz
ságügyminiszter ur, a ki különben épen nem szo
kott szűkében lenni igen alapos, vagy legalább 
meglepő és kápráztató érvelésnek és körmön font 
okoskodásnak, tegnap mégis valósággal kifogyott 
az argumentumokból s a szenvedélyhez folyamo
dott: a rhetorikához és Jupiter tonans szerepéhez 
folyamodott. Hogy ö egy valóságos ingerült phi-
lippikát tartott hozzánk, (Ellenmondás a jobb ol
dalon) mi helyén lett volna akkor, midőn ő alá
rendelt hivatalnok sereghez, netalán valami be
mutatás alkalmával leczkét tar t ; (Ellenmondás a 
jobb oldalon) de teljességgel nem volt helyén 
akkor, midőn ő mint pártember egy másik 
egyenlő színvonalon álló párthoz, mint képviselő 
társaihoz szóll: ez, t. ház, nézetem szerint csak 
azt jelenti, hogy igen roszul kell állni azon ügy

nek, a melynek védelmében egy oly tehetségű 
férfiú ily eszközökre szorul. 

Ezek után egyszerűen kijelentem, hogy pár
tolom azon felirati javaslatot, melyet Tisza Kál
mán képviselő társam benyújtott. (Éljenzés a bal 
oldalon.) 

M u z s l a y S á n d o r : T . ház! (Zaj. Sza
vazzunk ') Én nem csak elvben, de tettleg is be 
akarom bizonyítani, hogy a válaszfeliratok hosz-
szadalmas tárgyalásával tovább az időt pazarolni 
az ország rovására nem akarom. Kinyilatkozta
tom, hogy ezennel a szótól elállók. (Atalános 
éljenzés.) 

R ó n a y L a j o s : T. ház! (Zaj. Eláll!) 
Ha a t. ház túlsó oldalán a szónokok a szótól 
elállnak, én is elállók. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : Ne méltóztassék feltételesen nyi
latkozni, hanem méltóztassék elállani vagy pe
dig szólani. 

R ó n a y L a j o s : Elállók a szótól. (Él
jenzés.) 

S z a b ó I m r e (pápai): A további vitát 
legalább is feleslegesnek tartván elállók a szótól. 
(Éljenzés.) 

É r k ö v y A d o l f : Elállók. (Éljenzés.) 
S z u p p a n Z s i g m o n d : Szerénytelenség-

nek tartanám, ha a t . ház türelmét tovább mint 
csak néhány perezre kívánnám igénybe venni. 
(Zaj. Eláll!) Elállók tehát. (Éljenzés.) 

P a c z o l a y . J á n o s i Elállók. (Éljenzés.) 
O r d ó d y P á l : Elállók. (Éljenzés.) 
H r a b á r M a n ó : Elállók. (Éljenzés.) 
B e r z e v i c z y T i v a d a r : Elállók. (Él

jenzés.) 
S z a b ó J ó z s e f : Elállók. (Éljenzés.) 
R o m á n M i r o n : Elállók. (Éljenzés.) 
S z o n t a g h P á l (gömöri): Elállók. (Él

jenzés.) 
E l n ö k : A jobb oldalon többen felírva nin

csenek. A baloldalon feljegyzettek között Berecz 
Ferencz az első. 

B e r e c z F e r e n c z : Elállók. (Éljenzés.) 
R á k ó c z y J á n o s : T. képviselőház! 

(Zaj. Eláll! Halljuk!) Azok után, a miket az 
általam is aláirt felirati javaslat mellett elvbará
taim s átalában az ellenzék részéről a bizottság 
javaslata ellen elmondattak, nekem csak is a ka
lász szedés szerény hivatása maradt és csak né
hány rövid észrevételre kérem ki a tisztelt ház 
figyelmét. 

Nem azért teszem ezeket, hogy b. Eötvös 
József képviselő társamat viszont capacitáljam; 
mert mi egymást kapaczinálni nehezen fogjuk. 
Bennünket az idő kapaczitálhat csak, hanem az 
itt elmondottakból a haza népe fog magának vé
leményt képezni és egykoron majd ítélni fog a 
felett: melyikünknek volt igaza. (Halljuk! Halljuk!) 
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Zichy Nándor gróf képviselő társam azt 
monda, hogy nem helyeselheti, hogy a közjogi 
kérdés ismét bevonatit: a vitába, sőt veszedelmes
nek és károsnak tartja azt, a hazára nézve. A 
trónbeszédben a kormány felhivja a törvényhozó 
testületet, hogy intézkedjék a nemzet sorsa felett. 
A trónbeszédben a kormány megjeleli az alapot, 
melyről kívánja, hogy a kiindulás történjék a te
endő intézkedéseknél. Elősorol egy halmaz tár
gyat, melyet elintéztetni kivan, sőt kijelöli az 
irányt is, melyben óhajtja, hogy az intézkedés 
történjék, és Zichy Nándor gróf képviselő társam 
mégis azt monda, hogy veszedelmes a hazára 
nézve , ha a jogalapról a házban a vita foly. 
Én bátor vagyok kérdezni: mi lehet hát üdvös 
és hasznos a hazára nézve, ha veszedelmes és 
káros, szót tenni és vitatkozni itt a törvényhozó 
testületben a jogalapról? Valóban különösen jő 
ki képviselő társam ezen mondása akkor, mikor 
azon jogalap, melyet ő oly zelussal véd, csak két 
éve, hogy életbe lépett, az ezredéves jogalap 
helyébe. Én soha sem fogok tartózkodni, akár 
mikép vegyék ott a jobb oldalon, akár mily örö
mük teljék is — mint több képviselőtársam 
kijelenté — az uj jogalap két éves eredmé
nyeiben: én részemről az ezredéves jogalaphoz 
fogok ragaszkodni, es azt tartom, hogy ennek 
egy ezredév alatt, de még jelenleg is olyan ered
ményei vannak, minőket az uj jogalap bizonyára 
nem fog egy könnyen felmutathatni, mivel, mi
ként előttem szóló elvbarátaim kimutaták, már is 
káros következményeket mutat fél. Valóban, tisz
telt ház, mikor addig mennek, hogy kiszámítják, 
hogy egy ülés 600 forintba kerül, s szemrehányást 
tesznek a szólás miatt, akkor, a mikor a képviselő 
ház fel van hiva, hogy a nemzet sorsa felett in
tézkedjék, az ember legjobb akarata mellett is 
nehezen menekülhet azon gondolattol, ho«y a kik 
ekként gondolkoznak, szeretnék talán azt a hir-
hedt osztrák kormányzati maximat Magyarország
ba is behozni, a mi igen kevésből áll, és nagyon 
jellemző: rizess és hallgass. En nagyon sajná
lom, hogy 600 forintba kerül egy ülés; (F'ölhi-
áltásoh jobb felöl: Egy leszed!) de ily maximák 
ellen, mint képviselő, észrevételemet megtenni el 
nem mulasztandom soha. 

Zsedényi Ede t. képviselő társam azt monda, 
mióta a pragmatica sanctió törvénynyé vált, Ma
gyarország független maradt ugyan, de önálló 
nem; tulajdonképen azt monda, hogy nem ma
gában álló, de azt hiszem, azt értette, hogy nem 
önálló. A pragmatica sanctió 1723-ban kelt; 
Zsedényi képviselőtársam, azon kifejezéssel él, 
hogy az általam is igen tisztelt Ghyczy Kálmán 
képviselő ur, erről megfeledkezett; én „is bátor
kodom azt mondani, hogy megfeledkezet Zse
dényi képviselő társam, midőn azt monda, hogy 

a sanctió pragmaticának törvénynyé léte „óta", a 
magyar nemzet önálló nem v o l t : mert hiszen 
1790 utánna van 1723-nak, és az 1790-difci tör
vényekben van az megírva: „regnum indepen-
dens, propriam habens constitutionem et consis-
tentiam,nulli alteri regno obnoxium." 0, Zsedényi 
Ede képviselő társam sokkal később 1832—36-
ban, azután egész 1848-ig mint akkor Szepes 
vármegye követe, ez országgyűlésen maga is 
szavazott az ujonczokra, és maga is ajánlotta és 
szavazta meg az adót, minden országgyűlésen; 
tehát ő már a pragmatica sanctió után, mint 
Szepes vármegye követ, a nemzet véréről és va
gyonáról rendelkezett és határozott, és pedig ha
tározott kizárólag. Elfeledte képviselő társam, 
hogy az országgyűlés nem is volt eloszlatható 
a mig az adó megszavazva nem lett, természe
tesen azért, mert az adó e nélkül kivethető sem 
lett volna. Tehát véréről és vagyonáról rendel
kezett Magyarország kizárólag egész 1848-ig és 
1848-ban is, csak azóta nem. Es kérem, mit 
kérünk mi ? Mihez ragaszkodunk mi ? Ahhoz, hogy 
vérünkkel és vagyonúnkkal saját magunk kizá
rólag rendelkezzünk, mások beavatkozása nélkül. 

Azt mondja Zsedényi Eduárd képviselő tár
sam, hogy ennek az állapotnak az a vívmánya, 
hogy alkotmányos béke van, azért pártolja azt. 
Nem hiszem, hogy lehessen, a ki azt állithassa, 
hogy mi is nem békét akarunk; hanem mi bé
két akarunk a szabadságban, megnyugvást nem
zeti létünk garantiáiban; a mit mi akarunk, 
győzehne az ész kifejlődésének, diadala az egyen
lőség és testvériségnek az értelmiség inagasulása 
által; mi békét akarunk a szabadságban,alapján 
a szeretetnek; de nem akarhatjuk azon békét, 
mely nem enyhít, nem gyógyít, de sebeket vág; 
nem akarhatjuk azon békét, a hol a beolvasztás 
aggodalma nappal minden perczben levertséggel, 
éjjel álmatlansággal gyötör bennünket. 

Eötvös József képviselő társam azt állította, 
hogy a becsületesség fő garantiája a delegatió-
nak. Igen tisztelem ezt, mint költői fogalmat; 
ha ez áll, akkor tiszta Árkádiában élünk; akkor 
minek a biróság, minek a törvényhozás? Mind 
erre semmi szükség. Azon megjegyzésem van t. 
képviselő társam szavaira, melyet én a népek 
életének történetéből merítettem, hogy a törvény
hozó testületnek nem feladata: becsületességre 
alapítani törvényeit; hanem féladata : oly törvé
nyeket alkotni, hogy azok végrehajtója — nevez
zék bár kinek — semmi esetre se lehessen nem 
becsületes. 

Horvát Boldizsár képviselő társam tegnap 
kimondta, hogy nem parlamentalis az ellenzék: 
mert a kormányt gúnyolja, mert pelengérre ál
lítja stb.s monda ezeket oly nos poma natamus-féle 
kihívó hangon, melyet én részemről, mint csak 
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oly képviselő, mint ő, észrevétel nélkül nem 
hagyhatok ; csak azt mondom rá, hogy : ha a 
kormány tekintélye oly könnnyen aláásható, a 
kormány oly könnyen pelengérre állitható, ha ezt 
azon miniszter, kinek egy mindenható többség 
áll háta mögött, melylyel kérkedik, azon mi
niszter, a ki azt állítja, hogy a nép többsége 
is az ő háta mögött áll, ezen gúnyt, ezen 
tekintély aláásást, ezen pelengérre állítást 
nem csak észreveszi , hanem be is vallja : 
bizony igen gyenge alapon állhat annak tekin
télye, főleg midőn amúgy sem marad egyéb 
fegyver a védelemre, mint a szemrehányás. A 
tekintélynek alapját erkölcsi erő : a tisztelet és 
bizalom képezi; ezt megnyerni kell, ezt erősza
kolni nem lehet. Emlékeztetem Horvát képviselő 
társamat, azok kapcsában a miket arra nézve 
mondék, hogy a kormány tekintélye aláásaték 
és azon hangra nézve, melyet Horvát Boldizsár 
képviselő társam az ellenzék irányában használni 
jónak lá tot t ; feledje a római aranykor egyik Író
jának mondását, ne bízza el magát hatalmának 
érzetében; mert könnyen bebizonyulhat rajta amit 
Tacitus megirt: Nihil rerum humanarum tam 
fíuxum et instabilé est, quam potentia non sua 
vi nixa. 

Pártolom Simonyi képviselő társam javasla
t á t (Éljenzés a bal oldalon.). 

Dobsa L a j o s : T. képviselőház! (Felkiál
tások jobbról: Eláll!) Először van szerencsém 
felszólalni e helyen! és kivéve azon különös körül
ményt, hogy legelőször is hazánk egyik legtisztel
tebb férfia, Deák Ferencz képviselő ur után van sze
rencsém beszélni — a mi magában már oly rop
pant szerencse, hogy az ember maga is megijed 
tőle — ezen első fellépésemmel nem mondhatnám, 
hogy a sorsnak valami különös kegyencze vagyok. 
(Halljuk!) Nem azt veszem szerencsétlenségnek, 
hogy minket ott a túlsó oldalon nem akartak szóhoz 
juttatni. {Zaj.) Nem a kik itt vannak, a kik el
távoztak. (Zaj.) Viharban edződik a fa! (Zajos de
rültség. Felkiáltások a jobb oldalon: Hogy ?! Hogy ? !) 
Nem azt tartom én szerencsétlenségnek, hogj^ so
kan, mondhatnám a legtöbben elhagyták padjai
ka t ; régi parlamentális tapasztalatom óta — a 
mi már ide s tova öthetes — (Derültség) meg
tanultam, hogy a bal oldalról csak oly sikerrel 
beszélünk a túlsó oldali padokhoz, mint azok tu
lajdonosaihoz. Egyiket sem inditják meg. (De
rültség.) Nem is arra a veszélyre czólzok, a mit 
a túlsó oldalon Rudnay képviselő ur kifejezett, 
alkalmasint Svarcz G-yula képviselő ur mély 
alapú előadására, melyben látva, hogy a szá
moknak mily meggyőző hatalma van, ő is szá
mokkal akar meggyőzni arról, miszerint i t t 600 
frtba kerül minden óra, hogy álljunk el a rátá
tól ; mert ő, habár nem mondhatom, hogy pon

tosan kiözámitotta: mert szerintem 630 frtba 
kerül. (Derültség.) Nem ezen szerencsétlenségek
től ijedek én meg, mert hiszen végre, mi reánk 
ugy sem költött még sem a nemzet,' sem a kor
mány, hogy megválasztassunk. (Nagy zaj. He
lyeslés a bal oldalon. Felkiáltások a jobb oldalon: 
költöttek magok!) Kérem, ón reám még ellensé
geim is azt mondják, hogy sokkal fösvényebb 
vagyok, semhogy megválasztatásomra csak egy 
krajczárt is költsék (Hangos nevetés), minek én 
nagyon örültem, mert mint egyrészt elhitették 
ezt a világgal, másfelől bebizonyították, hogy az 
éu választóim becsületes emberek. (Felkiáltá
sok: Éljenek!) Mondom, nem a 600 irt. veszé
lyétől ijedek én meg — mert bár csak a magyar 
nemzetnek soha se lenne nagyobb, károsabb költ
sége, mint azon költség, mit a parlamentális 
szabad szóért fizet — (Elénk helyeslés a bal ol
dalon) a mit én veszélyesnek látok, de csakis 
részemről, az, hogy mire a sor hozzám jutott, 
ugy meg lett szedve az adresse kérdése, mint a 
gondosan megszedett szőlős ke r t : itt-ott van 
még egy-egy zsenge fürt; ezt is ugy hiszem, hogy 
csak a böngészők iránti részvétből hagyták ott. 
Ilyen szürettel kell nekem is beérnem ; no de 
legalább át fogják látni, hogy nem én leszek oka 
annak, ha egy kissé tán csipős bort szűrnék. 
(Atalános derültség.) 

A bizottsági javaslatban az áll, hogy az ál
lamjogi viszonyok biztosan meg vannak oldva. 
Persze a bizottmány, az egész t. jobboldal, „a ház 
többsége'' — mert ennyit a parlamentalis nyelv
ből már megtanultam — azt hiszi, hogy a nép a 
delegatiót nagyon megszerette ; én pedig azt mon
dom, hogy a nép a delegatiót egy cseppet sem 
szereti. Ujabb időben semmi sem volt, a mitől 
ugy irtózott volna, mint a reichsrathtol. Hijába 
dicsérték előtte, összeharapta a fogát, jól tudta, 
hogy méreg, nem akarta be venni: és most a 
delegatióról azt tartja, hogy ez a mixtum compo-
situm, a delegationahs menyországnak purgato-
riuma, és hijába adnak neki antik hangzású la
tin nevet, mintha a tisztes corpus juris mohos 
oldalából lenne kivágva. (Derültség.) Hijába bi
zonyítgatná előttők Budaváros igen t. követe, b. 
Eötvös József, hogy ezek nem kigyó-, hogy ezek 
csak olyan gyíktojások: a kit a kígyó már meg
csípett, az a gyíktól is fél. Ismerjük a mesét, 
mely szerint egy szántóvető ember gyík-tojás he
lyett a kígyóét vitte haza, kiköltette, de^ a kis 
vipera először is ápolóját marta halálra. Es való
ban a nemzet érzi is már a méreg hatását ; érzi, 
hogy sorvasztja; tudja, hogy hosszas használás 
után minden vérét decomponáhja. És a jobb ol
dal mégis azt bizonyítja, hogy ez megfér egész
ségével. Rendezze csak belgazdaságát; fizesse a 
korlátlan államadósságot; adja az ujonczokat 10 
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évre vagy még továbbra is a 800 ezer katonához; 
támogassa és tisztelje a minisztériumot, még tőr
vénybe ütköző rendeleteiben is; válaszszon csu
pán jobb oldali képviselőket, hogy hosszú életű i 
ne lehessen e földön, melyet a delegatio oly 
vigasztalhatlanná, és a roppant teher oly kiet
lenné ^tett. 

Es most helyén látom, hogy b . Eötvös Jó
zsef nr beszédére tegyek néhány szerény meg
jegyzést. O száraz maggal kivánt nekünk a múlt
kor szolgálni : engedjék meg, hogy én a logika 
száraz rostáját állithassam garmadája mellé. (Hall
juk! Derültség.) 

Igen tisztelem a képviselő ur személyes ér
demeit, tisztelem nagy tudományát; de köteles
ségem nyíltságot parancsol és tiszteletteljes 
őszinteséggel kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
múltkori gyönyörű beszédében igen sok volt 
abbdl, a mire azt mondják, hogy ideális ! Orá-
tori gyöngyöktől csillogó, magasztos szellemtől 
átlengett beszéde, mint egy ballón emelkedett a 
tiszta aetherbe, s még a magasban is nem a 
föld felé már, csak az égre tekintett. Ez volt a 
szép benne, ez lőn hibája. 

Szerintem az emberi okoskodás egyedüli 
biztos kalauza a logika, A logikának feladata: 
hogy az eszmék egymáshozi viszonyának ará
nyosításából vonjon conclusiot, hasznost az életre, 
másképen nincs haszna. Kelléke tehát, hogy sza
kadatlanul egymásból folyó húzott sodrony le
gyen, mindkét végén ellátva kapocsesal, mely
nek egyikét a kiindulási pontba, egy megczáfol-
hatatlan igazságba kapcsoljuk, másik vége által 
az eredményt, a conclusiot, az elsővel összecsa
toljuk. E nélkül az elme a phantaziák világába 
téved! Műve hasonló lesz a rakéta útjához, a 
mely sustorogva száll fel. szikrázva pattan szét; 
de múló fény után: mig egy része, mint kiégett 
hamu hull alá, más nemesebb fele füstté' vallván, 
a felegekbe vész el. 

Engem báró Eötvös József ur beszéde azon 
emeletes házra emlékeztetett, melyet egykor Ma
kón épitettek, és még ma is fenáll. Ismétlem, 
hogy Makón egy kőmives egy emeletes házat 
épített. Midőn műve kész volt, az állványok se
gítségével fel ment az emeletbe, hogy gyönyör, 
ködjék. Ez alatt leszedték az állványt. S midőn 
vissza akart térni, azt látta, hogy nem tud. Fel
szorult. Kifeledte a lépcsőt: azt a practicus lép
csőt, mely a reális földdel, logikai sorozatban 
köti össze az ideális emeletet. S ezt hasznossá, 
lakhatóvá teszi. Ezt a lépcsőt nélkülöztem én, 
a különben oly gyönyörű besze'dben. Megengedi, 
„hogy jelen alkotmányunk a delegatióval nem 
tökéletes !í£ (Ez az alap.) ,,De a földön más al
kotmány se tökéletes!".. (Földszint.) „Emberi mű 
nem is lehet soha tökéletes !" (Az emelet.) „Ergo:" 

most jön a conclusio . . . De mert oly létra nincs, 
mely a delegatiőt a nemzet jóllétével logikai 
rendben összeköthetné, ,,Ergo : (jön a leugrás) 

[ ,,elégedjünk meg azzal, a mi van." (Derültség, 
helyeslés bal felől.) 

Ha nekem egy kis testvérem volna, óvakod
nám őt oly intézetbe küldeni, melyben a szellem 
előretörését, a jobb utáni törekvést a resignatio 
béklyóival ekként zsibbasztanák. 

A földön semmi sem tökéletes ! De a tökély 
felé törekedni: ez az emberiség, az egyén és nem
zetek dicső feladata ! S épen e dicső tanúnak mű
vei által dicső terjesztése tette bárd Eötvös Jó
zsefet Magyarország első rendű művészirdjává. 
(Éljenzés jobb felől.) A delegatid veszedelmes vol
tát pedig tán semmi se bizonyitja inkább, mint 
ezen körülmény, hogy ily nagytudományu iró, 
ily hatalmas szónok sem birta azt erősebben vé
deni ! (Derültség, élénk helyeslés bal felől.) 

Ha orvoshoz mennék, hogy testi bajomból 
gyógyítson, s engem ő a helyett, hogy praescri-
bálna : az emberiség közös nyomorára vald uta
lással elégítene ki , megköszönném neki ezt a 
szívességet (Derültség) s ezt mondanám: „Ha
lál ellen nincs orvosság! azt igen jól tudom! 
Nem is örök életet kérek én öntől , de nagy 
bajomon enyhítsen! Ha lelki vigasz kell (fölte
vén, hogy jó katholikus vagyok) elmehetek 
Esztergomba ő eminentiájához vigaszért, taná
csért. " (Derültség, élénk helyeslés l al felől.) 

Vukovics Sebő igen tisztelt képviselő ur be-
bizonyitotta: miszerint a delegatio magyar tag
jai közöl elég egyetlen egy tagot is megnyerni, 
hogy alkotmányunk romokban heverjen. Erre 
azt feleli báró Eötvös József ur, miszerint az le
hetetlen mert: a képviselők mind becsületesek! 
A delegatio tagjai pedig a képviselők közöl vá
lasztatván: azok is mind becsületesek: ha mind 
becsületesek: egy sem követhet el becstelenséget: 
ergo: nyugodtak lehetünk !-t (Felkiáltások jobb
ról: Hát nem igaz?) 

Ezen okoskodás alá azért nem kell létrát 
támasztani, mert az az emeletben született. (De
rültség.) 

Meghajlok a bárd úr nemes szive előtt! S 
akár mit gondoljon a corruptiótóí oly méltán 
reszkető Francziaország vagy a spleenes, ködös, 
mogorva Anglia: azt az egyet be fogják vallani, 
hogy a templom s iskola kulcsa: magasztosabb 
kezek között, mint itt, még soha sem volt. (Él
jenzés jobb felől.) 

Nem is akarnám én senki illusióját elron
tani ; de lehetetlen, hogy ne utaljak azon okos
kodásra, mely ez állítás alapján a külföldön tá
madhat. A franczia igy fog okoskodni: Magyar
országban a ki választó, az választható is, a ki 
választd, az lehet képviselő, a ki képviselő, az 
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mind becsületes, ergo Magyarországon a ki vá
lasztó, az mind becsületes. (Nevetés.) És 
fogja magában gondolni: milyen boldog, mily 
dicső ország az! Akkor a lapnak másik oldalára 
fordít, és látja, hogy a télen itt temérdek pósta-
és vasutrablás volt, miktől hemzsegtek a lapok, 
és igy fog okoskodni: a magyar nemzet egy 
mythológiai lény, melynek felső része egy bájos 
hölgy, alsó része egy csoda szörnyeteg. Az angol 
praktikus, az már máskép fog okoskooni, s a 
dologból egy circulus vitiosust csinál: Magyar
országban a ki választó, az választható is, tehát 
képviselő lehet! a ki képviselő, az becsületes, és 
igy megvesztegethetlen ; tehát a ki választó az 
is becsületes, és igy megvesztegethetlen; no ak
kor, gondolja magában, nem is megyek Magyar
országra követjelöltnek. (Nevetés.) De ha a kép
viselők mind rideg becsületesek, s igy a válasz
tók is azok: miért van az, hogy mégis a házban 
minden nap eléferdul, innen: én vesztegettem? 
te vesztegettél! onnan : mi vesztegettünk ? ti vesz
tegetettek! Kérem, mi fog ebből következni? 
Vagy nem áll az a vád, a mit itt a képviselő
házban oly sok választás ellen szórtak, s akkor 
rósz világitásba jön a képviselők igazságszeretete ; 
vagy áll, de akkor meg a választók nem mind 
megvesztegethetetlenek és igy kész a circulus vi-
tiosus! A tárgy ez ágát tovább folytatni nem 
akarom, átmegyek a dolognak másik ágára. 

A becstelenség ellen tehát védve volnánk a 
becsület által; de mi véd meg bennünket az 
egyéni felfogás, az alkotmányba ütköző, az alkot
mányra nézve veszélyes megyőződés ellen? főkép 
az opportunitás ezen korszakában, midőn a sziv 
és elme különböző műveltségi fokozata szerint 
két különböző egyén, külön álláspontról, külön
böző felfogással, különböző szmben látja ugyan
azon tárgyat. Nem kell messzire menni! Marad
junk csak a házban. Ott a delegatiót megtartan-
dónak tartják, mi eltörlendőnek ítéljük. Es teszszük 
ezt mind a ketten hazaszeretetből, teszszük ezt 
meggyőződésből, csak más álláspontról, és más 
felfogással. Említsem a bizottságok eljárását? Ók 
is képviselők, s még, a mi több, megesküdtek. A 
házszabályok e tekintetben, ugy látszik, skeptiku-
sabbak, mint a miniszter ur. Megesküdtek, mon
dom, e scepticus házszabályoknál fogva s mégis 
két forma-tárgyban ellenkező ítéletet hoztak, mert 
más álláspontról, mert más meggyőződésből in
dultak ki. 

De híjába bántjuk mi a kormányt, azt mondja 
a t. báró: mert nyíltan akárhogy támadjuk 
meg, titokban mégis bízunk benne. Mert ime, az 
iparvállalatokra dobjuk magunkat. Ennek megint 
az én álláspontomból minő más megfejtése van! 
(Halljuk!) A teher oly roppant, hogy a gőzgé
pek egész hatalmával neki esünk a földnek, hogy 
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belőle kipréselhessük a jövedelmet, és a föld 
még igy se biztos, s a nagy adó miatt minden 
méreg-drága. Az iparvállalatokkal is próbálunk, 
hogy ez által nyerjük ki azt, mit amott kinyerni 
nem sikerült. Lám lám, a gőzgépek romantikus 
színben feltűnő füstjének, füttyének, rejtélyes 
mozgásának, lázas mozgásának minő prósai meg
fejtése van az én szempontomból! Nem a bizalom: 
a kényszerűség! Nem a bizalom: az önfentartási 
vágy lázas küzdelme ez ! Hanem, hogy a mi gőz
gépes rángatodzásunknak mennyi hitele van ? arra 
más felel meg; hogy a mi delegationális alkot
mányunk egészségi állapotjának minő hitele van? 
arra más felel meg; hogy mai napon a magyar-
osztrák államnak mify ponton áll napja? arra 
más felel meg! Mind erre megfelel a napóra. 
Hoztam egyet! Ez a börzei tabella, melyen létünk 
hitelének mutatója e mai napon : 21 és T/a %-nyi 
hanyatlást jelez. (Derültség.) 

Igen gyengének érzem magamat, főkép arra, 
hogy hazánk egyik legtiszteltebb fiának, Deák 
Ferencznek, főkép ily rögtöni czáfolatába bocsát
kozni akarnék; (Halljuk!) de egy eszmét még sem 
hagyhatok megjegyzés nélkül, melyet hamarjában 
feljegyeztem. Azt mondotta, vagy legalább oly 
formán, mert csak később jegyezhettem meg: „nem 
lehetett bebizonyítani két év alatt a delegatio 
veszélyes voltát", ezt t. i. ugy értelmezi, legalább 
mint én azt felfogom, hogy senfhii oly veszedel
mes tény nem következett be, melyből biztosan 
következtetni lehetne az intézmény veszélyessé
gére. De kérem, ha nekem házam van, és ezt 
nem assecuráltam 2 évig, s 2 év alatt le nem 
égett, én pedig miután azt tartom, hogy mégis 
biztosabb az a ház, ha assecurálva van és asse-
curáíom, az a kérdés m á r m o s t : mikor cseleked
tem helyesebben: ama 2 év alatt-e, mikor nem 
asseeuráltam, vagy akkor mikor assecuráltam ? 
pedig itt csak házamról, nem a hazámról van 
szó. (Tetszés hal felől.) Ezt assecurálni kell. 

Régente igen sok főúrnak az a szokása volt, 
hogy saját ügyeit másra bizta, maga soha se 
végezte. Ha a delegatiónak az országgyűléshez 
való viszonyait tekintem, önkénytelenül eszembe 
jut ez a grand seigneuri tempó; hanem ilyenkor 
el kell borulnom, mert a grand seigneuri tempó 
felelősség nélküli gazdálkodását, határtalan felelő
ség nélküli felhatalmazását — és ezt fájdalommal 
kell eonstatálnom — a legtöbbször anyagi, igen 
sokszor erkölcsi bukás is követte. 

No de ne búsuljunk semmit, azt mondja 
Pulszky ur, majd meg szokjuk ezt az állapotot. 
Meg ám, mint a ezigány lova a koplalást: (Derült
ség. Jobb felől: Gyöngyör'ú argumentum!) egy nap
pal utóbb már megszokta volna, ha egy nappal 
előbb bele nem halt volna! 

Azt mondja továbbá, hogy nincs oly egyez-
40 
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meny a világon, melyben az egyik fél mindent 
megnyerjen, a másik fél mindent elveszítsen! 
Hát azon egyezményre mit mond Pulszky ur, 
melyben az egyik fél legsarkalatasabb jogát oda 
dobja? noha tudja jól, hogy a másik fél minden 
eddigi hatalmát, egy dicstelen cabinet politiká
nak hódolva, mind két fél megrontására hasz
nálta fel; mit mond oly intézményről, mely 
szerint egyik fél 800,000 katonát igér 10 évre, 
bár tudja jól, hogy nem az annak a módja, hogy 
a másik félt ama politika koezkajátékától vissza
riasztja ? melyben egyik fél erejét túlhaladó ösz-
szeget fogad el, pedig tudja jól, hogy a közélet
ben, ha erőnket tul haladó adósságot fogadunk 
el a más adósságából, az már nem első rendű 
felebaráti segítség, ez már másod rendű öngyil
kosság ; {Derültség) mit mond azon intézményről, 
melyben a nemzet a nélkül, hogy az országgyű
lésen közvetlen rendelkezési jogát fentartotta 
volna, kiteszi magát a háború esélyeinek a nél
kül mondom, hogy a közvetlen hozzászólási jo
got is megtartotta volna ? odaadja legdrágább kin
csét: „vitám et sanguinem!" A disposition! Auf 
Gnade und Ungnade !: Mit mond azon intézmény
ről, melyben az egyik fél annyit ád, annak ga-
rantiája nélkül, hogy vajon a másik fél nem 
fog-e rosszul felfogott érdekből, vesztő játékosok 
módjára, egy csapással mindent visszanyerni 
akarván, mindent koczkáztatni ? S nem fog-e 
mind két fél mindent elveszteni! (TJgy van! bál 
felől.) 

Vagy ettől megőriz bennünket a mi felelős 
kormányunk? és merik egyenkint és merik ösz-
szesen magukra vállalni? hol a biztosíték? Ha 
nem merik, ez jelzi a helyzetet; ha merik: ak
kor nem tudják mit cselekesznek! (Derültség.) 

A 48-iki törvények felelős és független mi
nisztériumot kivannak. A mi kormányunk felfogva 
a helyzetet, csigaszerü tapintattal feladta előre 
a független, megtartotta a felelős czimet! Az 
szomorú őszinteség volt! Ez kérkedés, melynek 
nincs értelme! Felelősség függetlenség nélkül kép
zelhetetlen. Felelősség függetlenség nélkül: fából 
vas karika. 

Engem a nemzet léteié: vére és pénze, pénze 
és vére érdekelnek a legelső helyen. En ide czél-
zok! De hogyan feleljenek önök, miniszter urak, 
a nemzet pénzéről, véréről, midőn a hadsereggel 
mások rendelkeznek? 

Ha engem megkérdeznének választóim: mit 
gondolok, lesz e háború? (Derültség.) Bocsánat, 
de nekem mint Makó városa képviselőjének némi 
hagyományos jogom van a külpolitikához. (Atalá-
nos derültség.) Ha megkérdenének mondom mit 
gondolok, lesz-e háború? Azt mondanám nekik: 
„ibis redibis nunquam in bello peribis. * (Derült
ség!) Mondanám ezt azért, mert őszinte akarnék 

lenni: a mi kormányunk sem felelhetne nekem 
máskép. (TJgy van! bal felől! Derültség.) Én sem 
tudom, hogy mi történik a hátam megett ; ők 
sem tudják, mi történik hátuk megett (Ügy van! 
bal felől.) Erre példát hozok fel. (Halljuk!) A 
trónbeszéd biztosítja a békét, és ugyanazon na
pon, a midőn a magyar kormány a trónbeszédet 
talán Pesten fogalmazta, hatok megett Bécsben, 
a kabinet-politika fölbérelt hírlapírói égő fák
lyákkal handabandáztak a lőporos tonnák körül, 
és e fáklyák meggyújtásához a kabinet-politika 
szolgáltatta a gyufát. S hogy a levegőbe nem re
pültünk, abban a mi kormányunk ép oly ártat
lan, mint ártatlan lett volna akkor is, ha a levegőbe 
repültünk volna. A vész el van ugyan napolva, de 
nincs megszüntetve. Megszüntetve nem is lesz mind 
addig, mig a delegatió s a közös minisztérium fenál-
lanak. Folyvást ki leszünk téve a véletlen esélyei
nek, a sors szeszélyeinek! Lőporos minák fölött ál
lunk; de ez „biztos alap" mondja a trónbeszéd! 
Lőporos tonnák között járunk; de megszokjuk 
azt, mondja Pulszky u r ! 

Uraim, ezek nem gyík-, ezek viperatojások! 
Sokáig tűnődtem a felett, mi bírhatta az 

1867. vezérférfiait arra, 18 évi ellenállás után, 
hogy végre elfogadták a jelen alapot. Ismerem 
én ezen férfiak hazafiságát, és hazafiságukat vet
tem iránytűül, s azt hiszem, tudom, meg vagyok 
győződve: megtaláltam az őket vezető indokokat. 
Okét a Mózes példájának ellenkező értelmezése 
vezette. Mózes 40 évig vándoroltatta népét a 
sivatagon, mert azt akarta, hogy veszszen ki 
mind, mert l á t t a , hogy ilyen aranyborjú imá
dó nemzedékből egészséges államot alakítani nem 
lehet. A mi férfiaink ritkulni látták soraikat s 
megdöbbentek, hogy mind kivesznek azok, kik a 
parlament tüzében edződtek férfiakká. Féltek, 
hogy tapasztalatlanok jönnek utánok, vagy, a mi 
még roszabb, hogy romlott sziv és romlott elme 
lép kihűlt nyomukba, oly nemzedék, mely egy 
üres czimért, egy zsiros hivatalért, a mely szinte 
aranyborjú, vagy egy csillámló rendkeresztért 
végkép oda dobja hazánk ősi alkotmányát — vad 
indus módjára — pár üveg bogyóért becseréli a 
drága ereklyét! Ez aggodalom vezette őket egy
felől, a magyar nemzet históriai hűsége másfelől; 
pedig megtanulhatták volna: először, hogy min
den kor megtermi a maga férfiait; másodszor, 
hogy az uralkodó iránti hűségnek épen az ural
kodó ház iránti hűségből soha sem szabad az 
önbénitásig terjednie, mert mi maradna akkor 
jövőre ? 

Ismétlem, azt hiszem, tudom, meg vagyok 
győződve: hogy azon férfiakat a tiszta hazasze
retet, a kormány és a nép irányában kölcsönös 
kielégítési vágy vezette. Csak egy hibájok volt: 
az, hogy nagyobb volt bennök a félelem. Ide-
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zeni Pest belvárosa igen tisztelt képviselőjének, 
Beák Ferencznek most mondott szavait, melye
ket i t t jegyeztem föl. (A dologra!) Ismétlem te
hát, hogy nagyobb volt bennök a félelem és ag
godalom, mint a haza geniusában vetett bi
zalom. 

A mi a trónbeszédet illeti, annak eszméjét, 
illetőleg azok más rendezését óhajtottam volna. 

Végén biztosítja a békét! Ezt előzőleg 7 — 8, 
— gondolom, parlamenti nyelven alineának mond
ják — alineával beszél: „helyes takarékosságról, 
sulyegyenről, pénzügy szilárd alaponi rendezésé
ről. " Ezt én a békének nem eléje, de utána 
óhajtottam volna tétetni. Mert hisz végtére is a 
dolgok logikája, de meg Plutareh okoskodása 
szerint is (Zaj jobb felől) kérem, ő arról, 
mit mondandó leszek, egy vastag könyvet irt. 
Tehát végtére is: a tyúk költi ki a csirkét, nem 
a csirke költi ki az anyját. Ha a pénzügy ren
dezve van, ha az erszény tömött, akkor a kor
mányoknak igen gyakran viszket a markuk! Ve
rekedhetnének, mint mondani szokták: a kard is 
kivágyik hüvelyéből! Ellenben a béke eszközli a 
jólétet, ha eszélyesek vagyunk, és nem folyta
tunk folyvást anyagi érdekeink ellen 10 eszten
deig 800 ezer katonával háborút. A két tétel 
közt egy kis ür támadna. Ezt szerettem volna 
én egyelőre áthidalva, utóbb betöltve látni a béke 
garantiája felé törekvésnek legalább jelzésével; 
miszerint a kormány óhajtja, akarja, gondol reá, 
hogy a 800,000 katonát folyvást 10 éven át ne 
vegyék igénybe; sőt évenkint részletenkint haza 
bocsássák! 

Ha a béke biztos, mire akkor ily roppant 
hadsereg ? {Nagy zaj jobbról; helyeslés bal felől.) 
Hallom az érveket: mig a hadsereg igy áll, ad
dig biztos a béke! Ha a hadsereg apad, fogy a 
békekilátás! Es mit tennénk, ha rögtön megtá
madnának? Felelet: ha rögtön megtámadnának, 
a cadrek fentartása mellett a hazabocsátottakat 
is rögtön összeszednék, s egynehány nap alatt 
az ellenség elé állítanék őket! 

A mi a haderőt illeti, én azt nem óhajta
nám apasztani, sőt növelni! Csakhogy más ala
pon: Ivánka Imre ur eszméje szerint: a honvé
delmi rendszer terjesztése által. Ez az igazi had
erő : ez békében dolgozik és olcsó, mig a harez-
ban biztos, mert tudja, miért harczol, mert a 
trón, alkotmány és haza szeretetének szelleme 
vezérli. Mert mai napon nem az összetákolt 
egységes hadsereg xerxesi tábora győz már a 
csatákon, nem is agyú tű s cső; de a szellem, 
mely a gyútűs csővel irányoz. Igaz, hogy ily 
haderővel soha sem lehetne visszafoglalást kez
deni; de örök időre megvédené az alkotmányt a 
kabinetpolitika, s századok múlva is : az akkori 
uralkodót önmaga ellen! Ez lenne igazi hű őr. 

a t rónnak, védője az alkotmánynak, testvére 
a népnek. A mostani hadsereg xerxesi tábora 
csatában nem véd, békében fölemészt. íme. a 
trónbeszéd az idő reformjáról beszél: megmarad-e 
egész súlyában? az i t t a kérdés. Ily hadsereg 
mellett nem lehet leszállítani. Tehát másképen 
rendezni? Egyik emeltyűről a másikra rakni, 
hogy arányosan nehezüljön a súly? Hátha a 
roppant súly anyagi jóllétünk mindén emeltyűjét 
összetöri, hová rakodunk át akkor? Nem önámi-
tás ez a másképeni rendezésbe vetett nagy re
ménység? Nem hasonlit-e ez a gazdálkodás az 
egyszeri pazarló arányosított gazdálkodásához, ki 
azon kezdte a takarékosságot, hogy miután a 
jobb zsebéből nagyon sokat költött, már most a 
bal zsebéből is költsön ugyanannyit?! (ügy van! 
Helyes! Nagy zaj bal felől.) E hadsereg a Da
naidák feneketlen hordója: elnyeli a tengert, s 
a kirohanó ár talpunk alól kimossa a főidet. 

Hy hadsereg mellett hova jutunk végre ? 
Oda, hová az egyszeri spanyol, kinek utoljára 
már nem volt egyebe, mint egy nagy csöröm
pölő kardja, meg egy rongyos köpönyege. (Nagy 
zaj. Helyes! bal felől. Atalános derültség.) 

Es miután egy rongyos köpönyeghez jutot
tam, azt hiszem, hogy abban a köpönyegben vi-
sitet csinálhatunk államadósság ő nagyságánál. 

Mikor ő nagysága kezével, az adósság túl
ságos mérvbeni elfogadásával kínáltak meg be-
nünket, azt mondták; áldozatot kell hozni, ezt 
kívánja a hatalom, ezt a szomszéd népek be
csülete. A magyar ember soha sem volt siket, 
mikor becsületről volt szó; — ime egész alkot
mányát erre alapította. Vajha ezen szép tulaj
donát megtartaná akkor is, a mikor saját fiai 
irányában saját adósságait kellene törleszteni! 
A forradalom tömérdek családot te t t tönkre. 
Ismerek én is egy iparos családot, mely több 
ezer forint ára nyerget szolgáltatott a magyar 
kormánynak. Es ezen adósság még mai napig 
sincs kifizetve. Pedig azt kívánja a nemzet sa
ját becsülete : és erre nincs pénz, ugy-e? ha
nem volt, van és — ugy látom — lesz is bi
zonyos egyének nyugdijaztatására. Es nem csak 
pénz nincs, hanem papir sincs, a melyen erkölcsi 
elismerést adnának az 1848-iki honvédeknek! 

De térjünk vissza az államadósság törté
netére. 

Alig hogy elfogadtuk az államadósságokat, 
Bécsben a couponokat megadóztatták, mi pedig 
mai napig is hiven fizetjük járulékunkat. Ok az 
adósság csinálok, és ők lealkudtak kötelezettségük
ből, mi, a kik abból egy részt elfogadtunk, foly
vást híven strázsáljuk az ő becsületüket. (Helyes
lés balról.) 

Van egy vig-játék . . . (Halljuk!) A szin-
3 pad az élet tűkre (Halljuk!) Van egy víg-játék, 
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melyben egy pazarló unoka-öcs kialkuszik hi
telezőjével, hogy engedje el adósságainak egy 
részét! Ezt titokban teszi. Másfelől pedig nagy 
bátyjának azt mondja, hogy fizesse ki adósságait, 
utolsó krajezárig, különben oda van az ő becsü
lete. A nagybácsi nagylelkű, a nagybácsi fizet, 
a közönség nevet. Mi pedig, t. ház, a kinevetett 
nagybácsinál egy cséppel sem vagyunk előnyö-
sebb helyzetben. 

Minek a külön válaszfelirat ? azt kérdi Pulszky 
ur, midőn benne van a bizottsági javaslatban, 
hogy a közjogi viszonyok biztosan meg vannak 
oldva. Felelet: azért, mert ez benne van; mert 
sem biztosan, sem megoldva nincsenek. Hogy biz
tosan nincsenek, azt mutatja a bizonytalan hely
zet, mely — mint Komárom város t. képviselője 
kifejező: Damokles-kardként lebeg fejünk felett. 
Hogy megoldva sincs, azt mutatja a nemzet elé-
gületlensége. A csomó nincs megoldva, hanem 
ketté van vágva! Oly csapással, mely a nemzet 
jobbját is megsérté. 

Igen, de azt monda a miniszter-elnök ur, 
hogy ez meddő vita. Sajnálnám, ha ugy lenne! 
Részünkről mindent el fogunk követni, hogy 
ezen vitát, mihelyt lehet és a mikor lehet, rög
tön gyümölcsözővé tegyük. A vita eddig sem 
meddő, a nemzet egy részének szeme függ raj
tunk: be kell bizonyítanunk, hogy minket nem 
lehet megczáfolni, sem „eláll"-itani minket nem 
lehet, csak leszavazni. 

Ghyczy Kálmán t. képviselő ur csirás magot 
hintett a mély barázdákba, a nemzet szivébe, 
az én vizenyős beszédem . . . (Felkiáltások jobb
ról: Igaz!igaz!) Köszönöm a t. jobb oldalnak, hogy 
szavaimat igazaknak lenni állítja. Az én vizenyős 
beszédem, hogy önök tetszésére is mondjak már 
valamit, hadd képezze e felett a mai meleg esőt, 
ezt a meleg nyári esőt. Ha nem használ, nem 
is ár t az a csirás magnak. 

Ugyanez alkalommal miniszter-elnök ur egy 
vastag könyvet mutatot t fel. Ez egy részben 
ezáfolat lett volna Várady Gábor t. képviselő
társamnak, másrészről buzdítás, serkentés mine
künk, „avis aux lecteurs!" hogy igyekezzünk 
mi is hasonló könyvet létrehozni és alkotni. Már 
kérem alásan, én azt hiszem, a törvényhozás 
értékét, működésének becsét, nem a törvénykönyv 
vastagsága, de a hozott törvény minősége hatá
rozza meg. Én részemről az egész saison alatt 
beérném három sorra]: nincs delegatio, nincs 
közös minisztérium; van magyar pénzügy, van 
magyar hadügy, van magyar külkereskedelem 
és vámügy, és meg van a magyar diplomatiai 
elismertetés, punctum. Beérném én ezzel. Es 
biztosithatom a miniszter-elnök urat, hogy ré
szemről ezen három sorral nyugodtan és büszkén 
ielennék meg választóim előtt. 

r * 

Es most engedelmet kérek, lehetetlen, hogy 
ismét miniszter-elnök úrhoz ne intézzem ezúttal 
helyeslő megjegyzésemet. Azt monda sóhajjal, 
könnyebb interpellálni, mint az interpellatióra 
kielégítő intézkedést tenni. Igaz, mondottam én 
i s , ki épen akkor egy interpellatió sorsáról el
mélkedtem , mely ezelőtt még két-három évvel 
intéztetett a belügyi minisztériumhoz a nemzeti 
színház érclekében. Az interpellatió tárgya ez 
volt: „ Szándékozik-e a belügyi miniszter ur a 
nemzeti színház érdekében, a művészet, az inté
zet és a nemzet méltóságához illő intézkedéseket 
tenni?" Az interpellatiot megnyugtató válasz kö
vette. Most két-három év eltöltével épen azon 
gondolkoztam, midőn miniszter-elnök ur felszólalt, 
hogy: ugyan mi történt a nemzeti színház körül? 
és mert ugy láttam, hogy a magasabb dráma 
felé méltóságosabb lépés nem igen történt, mint 
hogy a színházat kék színre festették, s miután 
a „nemzeti" eszme felé sem igen sejtettem me
részebb lépést, mint hogy a nemzeti színházban 
egy igen rósz olasz opera-társulatot énekeltetnek. 
(Jobbról felkiáltások: A dologra!) Epén ezt gon
doltam magamban, hogy lám! lám! igaz, köny-
nyebb interpellálni — sőt tán mondhatnám, ha 
kissé maliciosus volnék — hogy könnyebb meg
nyugtató választ is adni, mint az interpellatiot 
az intézkedéssel öszhangzásba hozni. 

Es most sajnálom, hogy nincsenek jelen, de 
a kereskedelmi és közlekedési miniszter úrhoz is 
volna szavam: a közlekedési miniszter úrhoz egy 
kérésem, mely felszólalásom folytán emebből ered. 
Én a kereskedelmi miniszter ur számára egy 
souvenirt hoztam, az egész egy ártatlan levélke, 
le sincs pecsételve, tartalma ez: Kelt Makón 1869. 

| april 5-én, Sántha Sándor első alispán aláírással, 
| ki tudatja velem, mint bizottmányi taggal, hogy 
| a csanádmegyei májusi közgyűlés, május 4-én 
| veszi kezdetét. Meg kell jegyeznem, hogy ezen 
j közgyűlésnek egyszersmind tisztválasztó gyülés-
! nek is kellett lenni. Az egész megye tudta, hogy 
! ezen gyűlést megelőzőleg az egész ellenzék szer

vezkedni kivan, ós hogy pártom ugy találta, 
miszerint szerény személyem sem nélkülözhető az 
értekezleten. Ezt előre bocsátva térek a dologra 
illetőleg a kérdéses levélre. Feladatott ezen levél 
Makón 1869. április 7-én; a pesti posta jegyen 
pedig május 2-a látható (Derültség a bal olda
lon.) A különbség csak 26 nap. Megjegyzem még, 
hogy e levélen a czim, név, Dobsa Lajos, lakás 
Pesten három korona utcza 13. egy téntával, 
egy kézzel egész világosan van kiírva. Értesítve 
levén a gyűlésről, lementem, s tehetségem sze
rint teljesítem kötelességemet. Erre nem is fek
tetnék nagy súlyt, ha meg nem volnék győződve 
és nem értesültem volna arról legújabban, mi
szerint a kereskedelmi miniszter úr komolyan 
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szándékozik a posták körében felmerülő vissza
éléseket orvosolni, csakhogy nem szolgáltatnak 
neki adatokat. Hát ime! i t t van egy adat. 

Ezen felszólalásom folytán intézek egy figyel
meztetést a közlekedési miniszter úrhoz is. Makó 
egy vasutat kór, mely Lökősházától kezdődve, a 
kincstári javakat hosszában érintve, Makón ke
resztül (Nagy zaj. Dologra!) Egy más consor-
tium elhitethetné most a világgal. (Még nagyobb 
zúgás. Dologra ) Ez, kérem, a dologra tartozik. 
Elhitethetnék tehát, mint mondám, a világgal, 
hogy Makó ide nem 26 mértföld, hanem 26 napi 
járás. (Zaj. Dologra! Ez nem adressvita!) 

Még van egy szavam, utolsó leend. Azt kér
dezte Pulszky képviselőtársam : minek más föl
irat? holott a bizottságban szóról szóra ez áll, 
hogy: ismerjük a kor igényeit! — Ok! — De 
már erre minekünk is kellett egy felirat, mely
ben kifejezve legyen, hogy: ismerjük a kor igé
nyeit. Az 1867/8-iki többség is azt állította, hogy 
„ismerjük a- kor igényeit és meghozta a delega-
tiót, a közös minisztériumot, elfogadta a korlát
lan államadósságot, megszavazta a 800,000 ka
tonát 10 évre, meghagyta a szent székeket, a 
zsidókat emanczipálta ugyan, de nem proelamálta 
a vallás-egyenlőséget, és meghagyta a stemplit 
és a cautiót. A mostani többségről még nem 
ítélek, de látok a horizonon egy fekete pontot, és 
félek, hogy ez egy veszedelmes felhő, a melyből 
az első villám a megye fejére fog lecsapni, hogy 
agyon zúzza azon dajkát, mely emlőin önöket 
táplálta, hogy összezúzza azon iskolát — mely 
önöket nagygyá, hatalmassá alkotta, hogy elzár
ják a kaput a jövő nemzedék előtt. Es igy majd 
igazán eljövend ama rettegett kor, melynek nem
zedéke romlott fejjel, romlott szívvel önök miatt 
birand. (Helyeslés a hal oldalon.) Ez nem kor
szerű, ez nem czélszerü, ez nem népszerű, ez 
másszerü : ezért van nekünk is egy másszerü, 
felirati javaslatunk! 

A Tisza Kálmáné, melyet pártolok. (Éljen
zés a bal oldalon.) 

C s i k y S á n d o r : T. ház! (Nagy zaj. El
áll! Halljuk! Elnök csenget.) Mindenekelőtt ki 
kell jelentenem, hogy a ház asztalára tárgyalás 
végett le te t t válaszíelirati javaslatok közöl azt 
teszem magamévá, azt fogadom el, a melynek 
szerkezete alá nevemet irtam, tehát a 48-as párt
nak válaszféliratát. 

M a d a r á s z J ó z s e f : Jól van! 
C s i k y S á n d o r : Mielőtt azon okokat, 

melyek engem e meggyőződésre birtak, előadnám, 
némely előttem szólott képviselőtársaimnak elő
adásaira, melyek meggyőződésemmel nem hang
zanak össze, kell némely megjegyzést tennem. 

Ezelőtt néhány nappal ezen válaszíelirati 
vita tárgyalása alkalmával Horváth Döme kép

viselőtársam oly formán nyilatkozott: A mostani 
helyzet elönyösebb a nemzetre nézve a két évvel 
ezelőtt voltnál, noha az átalakulás küszöbén ál
lunk; mert hazánk még ma is egy elhagyott 
udvartelekhez hasonlít." Tisztelem én minden
kinek, és igy Horváth Döme képviselőtársam
nak is az ő meggyőződését, mert hiszem, hogy ezen 
hite valóban meggyőződésből ered; de ki kell 
jelentenem, hogy én ellenkező értelemben és ér
zelemben vagyok: mert hazánk jelenlegi állását 
a két évvel ezelőtt voltnál nem előnyösebbnek, 
hanem gyász osabbnak szomorúbbnak tartom. (Foly-

"tonos zaj. Sokan elhagyják helyeiket.) 
E l n ö k (csenget): Tiz perezre felfüggesztem 

az ülést, mig a tanácskozáshoz szükséges csend 
helyre _ áll. (Helyeslés a bal ohdalon.) 

(Ót percznyi szünet múlva:) Méltóztassék 
I Csiky képviselő ur előadását folytatni. 

C s i k y S á n d o r : Tisztelem — mondom 
— Horváth Döme képviselőtársam azon meggyő
ződését, de én vele egy értelemben e téren nem 
lehetek. Két évvel ezelőtt, tisztelt ház! a ma
gyar nemzet minden ügyéről, külügyéről, pén
zéről, kereskedelméről, véréről önmaga rendelke
zett; a törvény neki ezt a jogot megadta; hogy 
az erőszak, a hatalom e téren való működésében 
meggátolta: az a jognak eltapodása volt, de 
nem eltörlése. Es mihelyest a hatalom, a mely 
ily jogtalanul bánt a nemzettel, arról a hatalmi 
térről leszoríttatott, a nemzet joga teljes tudatá
ban felébredve nyomban vissza szerezhette volna 
ősi jogait. De most tisztelt ház! feladtuk a pénz-

I ügyet, fel van adva a hadsereg feletti rendelke-
\ zés, fél van egy szóval a közös ügyek által adva 
j mindaz, a mi egy nemzetnek souverain állását, 

a mi alkotmányos léte alapfeltételét képezi. 
Ezt nevezi Horváth Döme képviselő társam 

elönyösebb állásnak az ezelőtt két évvel valónál? 
En ebben — a mint emlitém •— vele egyet ér
teni nem vagyok képes. 

De tovább megyek. 
Azt mondják, nem kellett volna külön vá

laszfeliratot készíteni, hanem csak egyet, mert 
azok mindegyike inkább párt programúinak, mint 
válaszfeliratnak nevezhető, a mint hogy a tőr
vényhozásnak a közérzületet kellene tolmácsolnia. 

Tisztelt ház ! abban az esetben, ha itt ily 
külön érzelmű pártok nem léteznének, abban az 
esetben,ha a válaszfelirat készítésére megválasztott 
9 tagból álló küldöttség minden pártérdek nélkül, 
minden pártból tagot választott volna, hogy mind
egyiknek érzelmeit tolmácsolván, az összeolvaszt
ható lett volna: akkor igenis lehetett, sőt kellett 
volna, hogy valamint az ezelőtt való években, u. 
m. 61-ben például egy 9 tagból álló küldöttség 
készítette a válaszfeliratot és 65-ben hasonlóké
pen : ugy az most is lehetett volna. De ebben az 
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állásában a dolognak igen helyesen te t te , sőt 
okvetlen kellett cselekednie azt a külön nézetű, 
külön elvű pártoknak, hogy mindegyik kifejezést 
adjon érzelmeinek, kiki a maga szempontjából. 
Arra, hogy pártprogramumak nevezhetők a fel
irati javaslatok : azt felelem, hogy: hát a kilenczes 
bizottság javaslata micsoda ? Az a kormány és a 
jobb oldal programmja, tehát igen helyesen kifej
te t te azt, hogy vele egyet ért, s azt, haugy tet
szik, programúinak nevezte, de valósággal csak 
válaszfelirat lesz az. 

Egyébiránt azt mondotta, hogy a nemzet 
közérzületének lenne tolmácsa. De a tapasztalás 
és az élet azt mutatja, hogy az egy igen kicsiny 
résznek, az otthon levőknek, kik nem it t e ház
ban ülnek, igen kevés részének, az önálló és füg
getlen nép nagyon kis részének tolmácsa. A ha-
sonlithatlanul nagy többség valósággal oda sza
vaz, a hova mi. (Valaki jobbról: Ezt tagadom! 
Derültség.) Lehet, *hogy tagadja, de nem bizo
nyítja be. 

Samassa képviselőtársam azt állította, hogy 
a bal pártot érzelmének heve elragadta; de hol 
és mi okból? annak kifejtésével adós maradt ; ha
nem inkább túláradó loyalitása hevében ő ragad
ta tot t oda, a mit tán észre sem vett, hogy ő 
azon törvényeket,t. i. az 172S.IL, III., t . ez. az 
1687. és 1741 -ki szóval mindazon törvényeket, 
melyek ha szintén adtak is át a nemzet jogából 
a szinét, de fentartották és biztosították a lé
nyeget: az önkormányzat ;, önálló és függet
len önkormányzati jogot: a nemzet törvény
hozási jogát. Azt mondta, hogy az 1723-iki 
II. és IÍI-ik t. ez. által a közös védelem, a kö
zösügy, az úgynevezett pragmatika sanctioban 
világosan ki van mondva. Én igen sokszor ol
vastam az úgynevezett pragmatika sanctiót, az 
1723-iki törvényt, de én bizony megvallom, 
noha a deák nyelvet érteni, mert hiszen ugy ta
nítottak az iskolában (Derültség.) és a mellett 
mint ügyvéd egész feleseléseket is irtani deák 
nyelven (Derültség) a maga idejében, de egyet
len hangot sem találtam, melyben az 1723-ki 
akár L, akár II., akár III. törvényczikkben a 
közös védelmet említené. Nem tudom, micsoda 
törvénykönyve van Samassa képviselő társam
nak — ha csak valami átdolgozott törvénykönyve 
nincs — de az enyémből legalább azt ki nem ma
gyarázza soha (Derültség) ; és abban sem közös 
védelemről, sem közös ügyről nem talál semmit, 
de igen az 1867-iki többség által hozott tör
vényben. 

Ha akarjuk mind a felettünk levő hatalmat, 
mind az alattunk, mind a mellettünk álló népet 
biztosítani: az említett törvényt átvizsgálni és a 
közősügyeket a delegatióval egyetemben romba 
kell dönteni (Derültség) s helyette a régi alapra 
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állani, mely 1000 évig tar to t ta fen a magyart, 
nemzeti önállásában és függetlenségével. 

Nem tagadom, hogy a bécsi kormány mind-
anyiszor, mikor hatahnasb lett a nemzetnél, ön
kényt gyakorolt felette; de a nemzet mindig visz-
sza tudta függetlenségét venni. Ott van az 1687. 
év: akkor a nemzet az örökösödést a Habsburg 
dynastiára átruházta, s lemondottak őseink a re-
sistendi facultásról; de bizony még ezen lemon
dásnak is nem az lett következése, hogy békésen 
meghunyászkodva, mikor aztán tulkapni töreke
dett ama lemondás alapján a hatalom, ne elle
nezték volna az elhatalmaskodást. Fel léptek, és 
fellépvén tudjuk, hogy közel 30 évig ta r tó harcz 
háború követte fellépésöket. Ez ugyan nem kí
vánatos ; de ha a nemzeti jogok védelmére nincs 
más oltalom, ezt is elkerülhetetlennek nyilvá
nítom. 

Ennélfogva Samassa képviselő ur vélemé
nyével azon téren, annyival kevésbbé találkozha
tom , a mennyiben ő túl-hevében még pláne a 
vetőt is a magyar királyi jogok közé sorolta. 

S a m a s s a J ó z s e f : Igenis volt valaha! 
C s i k y S á n d o r : De nem volt soha. (De

rültség.) És igy, e tekintetben sem érthetek vele 
egyet. 

S a m a s s a J ó z s e f : Nem ugy mondtam! 
C s i k y S á n d o r : Ugy volt az bizony 

mondva, ha jól értettem. (Derültség.) 
Kerkapoly képviselő társamhoz is volna egy 

pár szavam. Ó azt mondta, hogy önállásunk és 
függetlenségünk meg lévén, hát miért küzdünk 
és panaszkodunk az ellen, mit ugy is birunk. 
Am de, t. ház, már az előbbiekben ebbeli néze
temet kimondván, nem akarom a t. ház türel
mét előadásommal igénybe venni. Annyit mond
hatok, hogy se önállásunk, se függetlenségünk 
nincsen és ezért méltán elégületlenek vagyunk; 
én ilegalább elégületlen vagyok azzal, (Lerült-
ség) hogy nincs függetlensége és önállása nem
zetemnek. 

Petrovay t. képviselő társam azt mondja, 
hogy el kell fogadnunk a közjogi alapot, a me
lyet az 1867-iki országgyűlés alkotott: mert ha 
ezt nem teszszük meg, belőle forradalom kelet
kezik. Én azt hiszem, t. ház, hogy abból, ha meg
változtatja a ház azon alapot, forradalom nem 
fog keletkezni; miért is keletkeznék 1 Hiszen 
1867-ben nemcsak a sanctio pragmatica változ-
ta t ta to t t meg, de a magyar alkotmánynak alap
jogát képező, az Árpádok alatt hozott 5. tör
vény is módosítást szenvedett a 67-iki törvényho
zás többsége által, a nemzet megkérdezése nélkül, 
s a nemzet még se idézett elő forradalmat. Nyu
godt volt, s nyugodt ma is e tekintetben. Ha 
tehát ugyanazon utón a törvényhozás mostan 
visszatérne oda, a honnan kiindult, a forrada-
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lomtól ép oly kevéssé kell félnünk, mint félt ak
kor az országgyűlési többség, midőn alaptörvé
nyeinket megváltoztatta. 

Királyi t. képviselőtársam azt mondja, hogy 
a sérelmi politikát nem akarja folytatni, mert 
sérelmi politika ezelőtt a rendi gyűlések által 
űzetett. Ha i t t sérelmek előterjesztéséről volna 
szó, akkor vele egyetérthetnék, mert a sérelmi 
pohtikát én se akarom folytatni. Mondotta ugyanis 
azt, hogy a kormány ellen panasz foglaltatik a 
válaszfeliratban, ezt én azonban tagadom, mert 
nem panasz az, hanem csak a tényállásnak őszinte 
előadása és kimutatása annak, hogy hol van a 
baj, miként kell azon segíteni, és miként kell 
azt orvosolni. Ez épen feladata a válaszfelirat
nak, s midőn ezt sérelmi politikának nevezi a t. 
képviselő ur, felfogásom szerint nem helyesen 
kereszteli a gyermeket. 

Zichy Nándor képviselőtársam azt mondja, 
hogy a közjogi kérdés kielégítő megoldást nyert, 
mert ezt a teljes szabadsággal választott képvi
selők többségének véleménye igazolja. De, hogy 
az mennyire kielégítő alap, azt ismételni nem 
akarom, de ki kell nyilvánítanom azt, hogy a 
mostani választások alkalmával gyakorlott sza
badsággal bizony nincs mit kérkednünk: mert 
voltak olyan választó-kerületek, hol a szabad vá
lasztás ugyan gyakoroltatott; de alig ha volt 
csak egy is, melyben a szabad választás gyakor
lata iróniává, keserű gúnynyá ne tétetett volna; 
mert a hol királyi biztosok működnek és a vá
lasztókra oly nyomást gyakorolnak, hogy a kik 
nem az ő intézkedésük, nem az ő rendelkezésűk 
ós akaratjok szerint szavaztak, azoknak hivata
lukban is alig lehetett megmaradniuk; a hol ki
rályi biztosok működnek, kik a választókat elfo
gatják, elzáratják, lehet-e ott a szabad választás 
gyakorlata keserű gúnynál egyéb? Egyébiránt 
minek ecseteljem én mindezt bővebben? Hiszen 
ott van Heves megye esete, mely tárgyban egyik 
képviselő társam által a ház asztalára interpel-
látió is tétetet t le, a melyben felhozott tények, 
miután a dolgok valósággal akként történtek a 
mint ott előadatnak, állításaim igazságát bizo
nyítják, s melyre reménylem, a kormány rövid 
időn felelni fog. A hol ily módon választatnak a 
képviselők, azt pressio nélküli választásnak egy-
átalában nevezni nem lehet. Ezt a jobb oldal
nak azon állítására nézve kívántam megjegyezni, 
hogy a képviselő választások szabadon, pressió 
nélkül történtek. 

Szándékoztam még többet is mondani, t. ház, 
de nem akarom előadásommal tovább terhelni a 
t. házat, melynek türelme úgy is már eléggé ki 
van merítve. Csak oda nyilatkozom, miszerint 
— hogy azzal végezzem el beszédemet, mivel 
kezdtem — pártolom a 48-as párt által készí

te t t felirati javaslatot. (Helyeslés a szélső hal 
o Idaion.) 

E ö r d ö g h F r i g y e s : Tisztelt ház! miután 
a válaszfelirati kérdés az előttem szólott urak elő
adása által már lehetőleg kifejtve, és minden irány
ban teljesen ki van merítve, én ahhoz hosszasab
ban érdemileg szólani nem akarok; hanem indít
tatva érzem magamat, röviden csak annyit jelezni, 
miszerint Békés megyének azon vidéke és illető- • 
leg a nemzetnek azon része, melyet ez úttal én 
vagyok szerencsés képviselni, közelebbről, azaz a 
múlt országgyűlésen képviselője által a közös 
minisztériumra és a delegatiókra szavazott ugyan, 
azóta azonban bővebb megfontolás után „consi-
lium mutando in melius" azon intézkedéseket nem 
csak hogy nem akarja fentartani, hanem azokat, 
mint önállóságunkra károsakat és veszélyeseket 
megszüntetni kívánja; kívánja pedig azért, mert 
hiszi, hogy léteznék az ugy nevezett közös viszo
nyok rendezésére más, alkalmasabb, czélszerűbb 
mód is. Mi lenne azon mód, azt ezúttal fejtegetni 
bizony haszontalan dolognak tartom, (Felkiáltá
sok: Pedig épen az lenne Mvánatos!) haszontalan 
dolognak nem csak az igen tisztelt többség ismert 
hangulatánál fogva, hanem azért is, mert egy igen 
kitűnő állású túlsó oldalon ülő képviselő ur, t. i. 
Buda városa érdemes képviselője, igen tisztelt 
közoktatási miniszter ur, minapi beszédében min
den más mód fölött a priori pálczát törni és ana-
themat mondani méltóztatott. Az általam képvi
selt kerület ezen jobb meggyőződósét, részint saját 
észlelés, részint szabadelvű hírlapok olvasása, de 
legfőképpen jóakaratú informatióból merítette. 
Uraim! így szaporodott a baloldal, nem pedig 
„erkölcsi vesztegetés" utján, a mint azt a túlsó 
oldalon Majláth képviselő ur igen ferde okosko
dással mondotta. Minthogy pedig, uraim, a dele-
gatioról és a közös minisztériumról a t. ház több
ségének válaszfelirati javaslatában semmi említés 
sem tétetik; ellenben mindezen dolgokról a Tisza 
Kálmán t. képviselőtársam által előterjesztett vá
laszfelirati javaslat terjedelmesen és igen bőven 
nyilatkozik : nagyon természetes , hogy azt 
pártolom; annyival is inkább, mert ezen felirati 
javaslatot a belreform kérdéseiben sokkal libera-
lisabbnak találom, és minden esetre többet várok 
tőle, mint a ház másik oldaláétól, illetőleg a bi
zottság által benyújtott javaslattól. 

K o l l á r A n t a l : T. ház! Én sem akarván 
a ház türelmével visszaélni, kijelentem, hogy én 
is a Tisza Kálmán képviselőtársam által benyúj
tot t javaslat mellett szavazok, és erre vonatkozó 
érvelésemről lemondok. (Éljenzés.) 

Z á m o r y K á l m á n : T. képviselőház! Az 
absolutismusnak és pressionak sok neme van. A 
pressionak egy nemét látom abban is, hogy a t. 
túlsó oldal további érveléseitől elállván, bennün-
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ket is erkölcsileg kényszeríteni akar az elállásra. 
Én azonban nem tartózkodom kijelenteni, hogy 
én az absolutismus egy nemének tartom azt, a 
mi itt történt. Mihelyt ugyanis a trónbeszéd fel
olvasása után az erre adandó válasz feletti ta
nácskozás folyamában Deák Ferencz elmondta 
nézetét, a jobboldal a tárgyat befejezettnek tekinti. 
Azaz a trónbeszéd elmondatott, Deák beszélt, e 
két tényező elintézte az egész dolgot; ti többiek 
haza mehettek. (Derültség a szélső hal oldalon.) 
Én ezen morált el nem fogadva és ezen pressió-
nak nem engedve, észrevételeimet ezen tárgyra 
nézve igen rövidre szorítva, elmondani bátor le
szek, megjegyezvén, hogy mondandóim kilencz tized 
részét elhagyom. (Halljuk!) 

Az 1865-ben a képviselő választások alkal
mával ugy szólva az egész ország a pragmatica 
sanctio alapján állott, s méltán is, mert állhatott 
ezen alapon mindaddig, mig a personal unió va
lóságos reál unióvá nem változtattatott. De a 67-es 
bizottság többségének javaslata ellen, mely később 
törvénynyé vált, aggodalmas kételyek keletkeztek 
a nemzetben, és én megvallom, hogy aziránt tisz
tába jönni most sem tudok, hogy a jobb oldal 
vezérférfiának mily ezélzatai lehettek a közjogi 
alap megoldására nézve 1866-ban azon esetre, 
hogy ha Königratznól a fegyverek Ausztriára 
nézve kedvező eredményt hoztak volna; nem va
gyok tisztában akkor, hogy ha tekintem a több
ségnek az 1848-iki törvényekkel ellenkező és 
mindenesetre jogfeladó politikáját, a königrátzi 
csata vesztesége után. Óhajtottam volna t. Deák 
Ferencz képviselő ur előtt szólani a czélból, hogy 
— nem ugyan ugy, mint ez a miniszterhez 
szokás—interpellatiót intézzek hozzá, de mint oly 
taghoz, ki szerintem , miután a minisztérium is 
az ő művét ismeri el alapul, minden esetre felül 
áll ezeken. Momdom föl akartam őt kérni: vála
szolna arra, hogy mi történt volna akkor, ha a 
königrátzi csatában győztünk volna ? De ezen kér
désen most tul vagyunk, miután Deák Ferencz 
már elmondta nyilatkozatát a felirati vitában; 
és habár szólott* is a porosz háborúról, ezt csak 
mellesleg tette és a fönebbi kérdésre nézve nem 
nyilatkozott. Annyi bizonyos, hogy azon elvekből, 
melyek az 1865-ben általa készített feliratokban 
foglaltattak, igen kevés marad fön azon beszédé
ben, a melyet ez alkalommal a t . képviselő úrtól 
hallottunk. En azonban az 1848-ki elvekhez, és 
az 1865-ki főuratoknak szelleméhez, nem pedig 
ezen elveknek a többség által 1866-ban való ferde 
alkalmazásához ragaszkodom (Helyeslés bal felől.) 
és óhajtom azt nemzetem boldogitására valósí
tani. 

Volnának észrevételeim körülbelül 7 — 8 
pontra, melyeket több, jelenleg távol levő képvi
selő felhozott: miután azonban azok nincsenek 

jelen, az idő minden percze pedig drága, a há" 
zat ezzel fárasztani nem akarom. (Helyeslés.) 

Felelek csupán Kautz Gyula képviselő ur
nák egy megjegyzésére. 0 ugyanis teljes lélek
kel, meggyőződéssel, tűzzel intézte hozzánk azt 
a felhívást, hogy: baloldaliak, jertek át a mi tá
borunkba ! Lehetetlen, hogy szintén tűzzel és lé
lekkel ne intézzem ugyané meghívást a jobb 
oldalhoz: nem azért, mintha e tekintetben pár
tomnak kiküldött meghívó tagja volnék; hanem 
csak saját szakálamra és az etiquette törvényei 
szerint]; tanácslom pedig neki ugyanazt, amit ő 
nekünk tanácsolt, és igy szólok: mondjanak le 
önök hivatalaikról, térjenek a mi táborunkba és 
valahára erős és biztos alapon nyugtassuk meg 
e sokat szenvedett hazát. 

A többek közt, minthogy a megye institu-
tiójának felhozása igen gyakori volt, legyen 
szabad Tóth (nem Paulini-Tóth) Vilmos egy ré
gibb beszédére egy észrevételt tennem, ki római 

! augurokat szokott czitálni és magyar augurrá 
I kívánt lenni, midőn a megyei institutiót önma

gától összeomlónak kijelenté. En ezen jővendöl-
getésére rámutatok Tisza Kálmán felirati javas
latára, szintén egy római augur szavait idézvén: 
Ajo te Aeacidas romanos vincere posse. 

Pártolom Tisza Kálmán felirati javaslatát. 
(Helyeslés a hal oldalon.). 

S z a t h m á r y K á r o l y : T. ház! Miután 
az idő szerintem sokkal drágább és nagyobb be
csű, mint az, a mit én a lefolyt vita után még 
mondhatnék, ezennel azon nyilatkozattal, hogy a 
Tisza Kálmán által benyújtott javaslatot pár
tolom, a szótól elállók. {Helyeslés.) 

P é c s y T a m á s : Én is hasonlóképen el
állók a szótól, kinyilatkoztatván, hogy a Tisza 
Kálmán által benyújtott javaslatot pártolom. 

M a j o r o s I s t v á n : T. képviselőház! En 
kívánatosnak tartanám a további tárgyalást, mi
után ezt oly fontosnak hiszem, miszerint min
den képviselő urnák kellene — véleményem sze
rint —- nyilatkoznia azon nézetben, melyet ma
gáénak vall: mert a haza sorsát és javát nem 
lehet pár szóval, nem lehet pár perez és 
nap alatt megbeszélni; hanem csak hosszabb 
és minden tekintetben kimerítő tanácskozás 
által lehet eldönteni. Mindamellett belátva, 
hogy azon elvek, melyeket én képviselni sze
rencsés vagyok, már teljesen és tökéletesen 
ki vannak merítve, és látva azon türelmetlensé
get is a t. ház tagjai részéről és a háznak több 
oldaláról, mely tanúsítja, hogy ezen tanácsko
zást továbbra nyújtani nem akarja: magam ré
széről is többi társaim példáját követve a 48-as 
párt szellemében szerkesztett és beadott válasz-
felirati javaslatot pártolom és a szótól elállók. 
(Helyeslés.) 
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J á m b o r P á l j e g y z ő : Következik Kende 
Kanut. (Nincs jelen.) 

J a n k o v i c s G y u l a : T. ház! Az idő is 
előre haladván, és különben is a jobb oldal tü
relme egészen fogyatékon levén, azon kijelentés
sel, hogy a Debreczen város érdemes képviselője 
által beadott válaszfelirati javaslatot pártolom, 
beszédemtől elállók. (Helyeslés.) 

É d e r I s t v á n : Elállók. (Helyeslés.) 
E l n ö k : T. ház! Kérem a képviselőket, 

méltóztassanak helyeiket elfoglalni. Többen szó
lásra feljegyezve nincsenek. A zárbeszédeket 
ugyan holnapra halasztjuk el; de a miniszter 
uraknak van több rendbeli előterjesztésök, és es
kütétel is van hátra, melyet nem lehet elhalasztani. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! Két törvényjavaslatot van 
szerencsém a t. ház elé terjeszteni. Áz egyik 
vonatkozik a vám-kezelési költségek átalánosi-
tására, a második törvényjavaslat pedig az uj 
arany pénzek veretesére, t. i. négy forintos, azaz 
tiz frankos, és nyolez forintos, azaz húsz fran
kos aranyok veretesére. Miután az 1868-dik 
XXX-dik t. ezikk 62. és 64-dik szakasza azt ren
deli, hogy az uj pénzeknél a társországoknak 
Horvát. Dalmát és Szlavón-országok ezimere is 
használtassák, a törvényjavaslatban ez iránt is 
történik intézkedés. Ezen két törvényjavaslatot 
azon kéréssel vagyok bátor a ház asztalára le
tenni, hogy a szabályok értelme szerinf azokat 
minélelöbb kinyomatni és osztály - tárgyalásra 
kitűzni méltóztassék. 

E l n ö k : Méltóztatnak parancsolni, hogy a 
törvényjavaslat felolvastasssék ? (Nem kell!) Te

hát ki fog nyomatni1) és az osztályokhoz utasít
ta tni . 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T. ház! A véderőról szóló XL. t . ez. ér
telmében az ujonczniegajánlásnak évenkint már 
marezius havában kellene történni. Miután 
azonban akkor az országgyűlés még nem volt 
egybe hiva, a kormány e kötelességének elébb 
meg nem felelhetvén, van szerencsém az erre 
vonatkozó törvényjavaslatot a t . ház asztalára 
azon kérelemmel letenni: méltóztatnék azt ki
nyomatni és tárgyalás végett az osztályoknak 
kiadatni. A mennyiben pedig az indokoláshoz 
szükséges egyszersmind szám szerinti kimutatása 
az aránynak és azon szám szerinti alapnak, me
lyen a megajánlás történnék, ennek — az indo
kolásnak t. i. — kinyomtatását is kérem elren
delni. Azt gondolom, hogy ez czélirányos lesz. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni2) és a képviselő 
urak közt kiosztatni. 

A három kiküldött vizsgáló tagot : Aczél 
Péter, Ivacskovics György és Orczy Elek b. ura
kat felkérem az eskületételre. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az 
esküformát, melyet a terem közepére állott ne
vezett három képviselő utána mond). 

E l n ö k : A gazdsági bizottság tagjait ké
rem, a délután 5 órakor tartandó ülésre meg
jelenni. 

Holnap 10 órakor ülés, mely alkalommal 
az indítványtevő uraknak van még vég szavok. 

Áz ülés végződik d. u. ll/2 érakor. 

') Lásd az I r o m á n y o k 18-ik és 19-ik számát . 
2) Lásd az I r o m á n y o k 20-ik számát. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t , 

Tárgya i : Jelentés a főtörvényszékek ünnepélyes megnyitásáról. Kérvények bemutatása. Várady Gábor 
fiumei események, Ivánka Imre vasúti ügyben interpellálja a kormányt. Az igazoló bizottság jelenti, hogy Wirk-
ner Lajost igazolta, ki is azonnal beosztatik. A felirati vitában vég beszédek tartatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös József b., 
Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Meny
hért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/4 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni. 

E o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő (olvassa a 
június 1-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Nincs kifogás a jegyzőkönyv el
len ? (Nincs') Hitelesítve van. 

Az elnökségnél nincsenek bemutatandó iro
mányok, de a képviselő uraknak van talán va
lami előadni valójok. 

G a j z á g ó S a l a m o n : T. képviselőház! 
A képviselőház küldöttsége az ország legfelsőbb 
bíróságai működésének megnyitása ünnepélyén 
tegnap kiküldetéséhez hiven megjelent. A semmitő 
törvényszék, legfőbb törvényszék s a kir. tábla 
általunk köszönetüket fejezik ki a képviselőház
nak azon megtisztelő figyelmeért, hogy magát 
Magyarország jövő igazságkiszolgáltatásának e 
nagyfontosságú napján küldöttségileg képviseltetni 
szíveskedett. Midőn én az illetők részéről e kö
szönetnyilvánítást a t. képviselőház előtt tolmá
csolni szerencsés vagyok, egyszersmind küldött
ségünket a képviselőháznak nagy becsű szívessé
gébe jövőre is ajánlani bátorkodom. (Éljenzés.) 

S z o n t á g h P á l (csanádi): T. képviselő
ház! Van szerencsém a házszabályok 126. §-a 
értelmében Csanád megye Apátfalva községe elöl
járóinak az egész község nevében a t. képviselő
házhoz intézett kérvényét benyújtani, melyben a 

folyó évi, az 1863-ikinál is sokkal szomorúbb 
aszály miatt az adóvégrehajtásnak azonnali meg
szüntetését, az 1863-iki adónak betudását és az 
1868-ik évi kár miatt az adóleszámolásnak mi
előbbi eszközlését kérik. A kérvény hat darab 
melléklettel van ellátva. Kérem a képviselőházat, 
hogy e tekintetben — miután periculum van in 
mora — ezt oly utasítással méltóztassék a kér
vényezési bizottsághoz utasítani, hogy azt soron 
kivül előlezetesen mielőbb tárgyalni és jelentését 
beadni méltóztassék. 

E l n ö k : Miután az illető képviselő ur azt 
óhajtja, hogy e kérvényt előlezetesen tárgyalja a 
kérvényi bizottság, és különben is, miután van 
már egy pár ilyen kérvény e bizottsághoz uta
sítva, talán meg kellene hagyni az illető bizott
ságnak, hogy ezeket együtt holnap tárgyalja, és 
azután jelentését beadja. (Helyeslés.) 

J a n k o v i c s M i k l ó s : Van szerencsém 
ugyanazon duna-pataji választók részéről, kik 
Rákóczy János képviselő ellen kérvényöket bead
ták, illetőleg aláírták, ugyanazok részéről egy 
kérvényt benyújtani, a melyben a bentirt indo
koknál fogva Eákóczy János választása tárgyá
ban elrendelt vizsgálat foganatba vételétől elál-
íanak, és a benyújtott kérvény visszaadásáért 
esedeznek a 94. §. értelmében. Van szerencsém 
e kérvényt a ház asztalára letenni azon kéréssel, 
hogy azt az igazoló bizottsághoz áttenni méltóz
tassék. 

E l n ö k : Mivel a 94. §. értelmében a bí
ráló bizottság által elrendelt vizsgálatot mindig 
megszüntethetik azok, kik a választás ellen a 
kérvényt beadták, a t. képviselő ur által most 
benyújtott kérvény, nézetem, szerint, ugyanazon 
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biráló bizottsághoz utasitandó, mely e választás 
ügyében vizsgálatot rendelt. (Helyeslés.) Ha mél
tóztatnak ezt helyeselni, akkor e kérvény kellő 
intézkedés végett az illető biráló bizottsághoz fog 
utasíttatni. {Helyeslés.) 

V á r a d y G á b o r : T. képviselőház! Fiú
méból kapott távsürgönyök nyomán vagyok bá
tor a t . miniszterelnök úrhoz interpellatiót in
tézni. (Halljuk!) Midőn a legközelebbi alkalom
mal, múlt szombaton, a Ciotta-féle választásra 
vonatkozólag egy kérvényt volt szerencsém a t . 
képviselőházhoz benyújtani, Kemény Gábor b., t . 
képviselőtársam azon kérdést intézte hozzám, 
hogy miként szereztem magamnak tudomást a 
biráló bizottság határozatáról, holott egy nappal 
megelőzőleg, tehát május 28-án, az akkor i t t 
időzött királyi biztos Cseh ur hivatalosan értesí
tet te Fiume magistratusának elnökét, Verneda 
urat, hogy Ciotta igazoltatott? Erről Verneda, a 
magistratus elnöke, hivatalos jellegű nyomtatva- I 
nyok által értesítette Fiume közönségét május j 
28-án, tehát három, vagy négy nappal előbb, j 
mint az igazolás a biráló bizottság által a ház- j 
nak hivatalosan bejelentetett. A fiumeiek ugy 
okoskodtak: ha szabad egy királyi biztosnak és 
egy magistratus elnökének egy pártot illető dol
got hivatalos nyomtatványokkal közzétenni, nekik 
is szabad lesz közzétenni azt, miről t. i. a máj. 
29-ki tárgyalás folyamáról az itteni meghatal
mazottak által távirati utón ugyancsak Fiume 
közöusége, illetőleg a választók tudósíttattak. 

Ezen távsürgönyt kinyomatták a fiumeiek 
és megkísértették annak szétosztását. Azonban 
ezen kezeim közt levő tudósítások, mindamellett 
hogy objeetive vannak tartva, mindamellett, hogy 
a képviselőházban történteket tartalmazzák, elko
boztattak. A múlt hétfőn, a midőn a Ciotta-féle 
választás igazoltatása a biráló bizottság által be
jelentetett, ugyanazokról, a mik itt erre vonat
kozólag a képviselőházban történtek, az itteni 
meghatalmazottak hasoniag táviratilag értesítet
ték a fiumeieket, és az arról szóló nyugtatvá-
nyok hasonlólag elkoboztattak. így állának, t. 
képviselőház, a dolgok Fiumében; ugyanezért a 
következő interpellatiót vagyok bátor a t . mi
niszterelnök úrhoz intézni. (Olvassa:) „Van-e tu
domása az igen tisztelt miniszterelnök urnák ar
ról, hogy Cseh, kir. biztos, május 28-án, tehát 
a biráló bizottság részéről a képviselőháznak 
történt bejelentés előtt három nappal, hivatalo
san értesítvén Pestről a fiumei tanács elnökét, 
Vernedat, Ciottának, mint képviselőnek igazolta
tásáról; Verneda ezt az napon hivatalos falraga
szok által tétet te közzé Fiúméban? 

„Továbbá van-e arról tudomása, hogy midőn 
a Vukovieh-pá,rt meghatalmazottjai által ezen 
igazolási eljárásra vonatkozólag Pestről küldött 

távsürgönyöket a fiumei Vukovieh-párt hivei 
ugyancsak nyomtatványok által akarták közzé
tenni, Verneda elnök ezen nyomtatványokat im
már két ízben lefoglaltatta, s ez által a közzété
telt önkénytesen meggátolta? 

„Es ha mindezekről tudomása van, vagy 
leend: szándékozik-e ezen, az alkotmányos sza
badság elnyomására irányzott önkényes eljárás 
ellen Fiume polgárait megvédeni, s a törvény és 
alkotmányos szabadság uralmát Fiúméban hely
reállítani, és mikor?" 

E l n ö k : Az interpellatió fel fog olvastatni. 
(Hallottuk már!) Tehát felolvasottnak tekintetik 
és a miniszterelnök úrral közöltetni fog. 

I v á n k a I m r e : T. ház ! Hosszabb indo
kolás nélkül fogom felhozni azon interpellatió-
mat, a melyet a minisztériumhoz intézek. (Ol
vassa :) „ Az oriensi, vagyis törökországi vasút
hálózat iránt folyó tárgyalások rövid idő alatt 
befejeztetnek. Hogy e hálózat vonalainak helyes 
iránya Törökország után leginkább a magyar bi
rodalmat érdekli, azt tagadásba nem vehetni; 

„hasonlóképen nem vehetni tagadásba azt 
sem, miként Törökország érdekében áll, hogy a 
fővonalat minél tovább saját területén vigye; 
mig ellenben Magyarország érdeke az, hogy mi
nél előbb magyar területet érjen, és így Magyar
országra nézve a Konstantinápoly - Drinápoly-
Mis félé vezető vasút — mely vagy Szendrő-
nél, vagy Belgrádnál hidalná át a Dunát — lenne 
legelőnyösebb ; mig ellenben Törökország érdeke 
minél inkább nyugatnak, Bosnián át keresi az 
összeköttetést, p. o. Sziszeknél, s ez látszik Ausz
triának érdekében állani; 

„ mintán az oriens és a nyugat vasutainak 
összeköttetése csakis a, magyar birodalom terén 
át eszközölhető: kell, hogy az állam érdekei kellő 
mértékben figyelembe vétessenek, és egy oly kap
csolati pont kerestessék, mely Magyarországnak 
is nyújt előnyt. 

„A törökországi vasutak kapcsolatával szo
ros összefüggésben áll az eszek-fiumei vasút irá
nyának meghatározása; mert ezen fognak az 
árúk Magyarország 3/4-éből tengerre szállíttatni; 
e vasút irányának meghatározásánál tehát egye
dül az országos érdek a döntő, ez pedig abban 
culminál, hogy a vitelbér legalantabb szállíttassák 
le, a mi ismét a vonat rövidségétől és attól fel-
tételeztetik, hogy a Kassán, Munkácson, Marma-
ros-Szigethen, Váradon, Lúgoson megrakott vo
natok ugyanazon teherrel és erővel, átrakodás 
és változtatás nélkül mehessenek Sziszekig, sőt 
továbo Moraviczáig, illetőleg a Fiumét tőlünk 
elzáró hegylánez innenső aljáig. Horvát- és Tót
ország provinczialis érdekei szárnyvonalak által 
lesznek kielégitendők. 

41* 
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„Mindezeket figyelembe véve, kérdem: 
„1. A tőrökországi vasutak ügyében folyó 

tárgyalásokban külőn-e, és ki által képviselteti 
magát a magyar kormány? 

„2. Nem tartaná-e a kormány ezélszerünek, 
egy külön 5 vagy 7 tagból álló országos bizott
ság kiküldetését, mely e kérdéssel tüzetesen fog
lalkozva, annak idején a háznak jelentést te
hessen ? 

„3. Nem lenne-e hajlandó a közmunka- és 
közlekedési minisztérium az Eszék-Fiumére ter
vezett vasúti vonalak tanulmányait — mind a 
situatióra, mind a hosszszelvényekre nézve — a 
ház irodájában, megszemlómetés végett letenni ? 
nehogy a kérdést, a képviselőház tagjai tüzete
sen nem ismervén, kedvezőnek látszó indokok az 
ország kárára döntsék el." 

E l n ö k : Ezen interpellatió több miniszter 
úrhoz van intézve, azért az összes minisztérium
mal fog közöltetni. 

Z i c h y J e n ő g r . : T. ház! A házszabá
lyok 128. §-ának e) pontja értelmében szót kér
het bármikor is az, kinek szavai a vita folya
mában akár másként értettek, akár helytelen 
felfogás által elferdítve adattak elő. Engedje meg 
a t. ház, hogy ez alkalommal Győrffy Gyula kép
viselőtársam beszédére tegyek némi megjegyzést, 
ki szavaimat roszhiszemüleg eltorzította. 

Azt mondja Győrffy Gyula t . képviselőtár
sam, hogy én alkotmányunk közösségót a lajtán
túli tartományokkal nem ismertem volna el. Ezt 
tagadom, és hivatkozom e tekintetben saját igaz
ságszeretetére is. hogy én egyszerűen constatál-
tam Kaiserfeld szavait, ki, mint a lajtántuli tar
tományok képviselőházának elnöke, az összes tar
tományok nevében szólhatott, és igen helyesen 
mondotta, hogy reájuk nézve a kiegyezkedes a 
közös alkotmány föntartása garantiáját invol
válja. Es igy vissza kell utasítanom azt, mintha én 
alkotmányunkat közösnek nyilvánítottam volna. 
(Helyeslés.) 

Ezenkívül megjegyzésein van még Győrffy 
t. képviselőtársam azon nem kellemes észrevéte
lére is, hogy a fekete-sárga szin látszik ki be
szédemből. (A bal oldalhoz fordulva.),-Fekete szín
ben szólottak önök, uraim, és epével keverték 
azt, melynek szine sárga; de én evvel Győrffy 
képviselő urat nem akarom vádolni; hanem azt 
mondom, hogy Győrffy Gyula t. képviselőtársam 
első fellépése alkalmával ezen észrevételével a 
nemzeti lobogóból vette a szint, de melyhez én 
még a legroszabb akarattal sem gratulálok neki! 
(Felkiáltások: Zöldeket beszélt! Elénk helyeslés 
és derültség a jobb oldalon.) 

E l n ö k : Az állandó igazoló bizottságnak 
van jelentése. 

A n t a l f y K á r o l y «ló"a,dó (ohassa az 
állandó igazoló bizottság jelentését, mely szerint 
WirJcner Lajos, ^Temes megye Ms-becslcereki kép
viselő igazoltatik.) 

E l n ö k : Ezúttal Wirkner Lajos képviselő 
ur egyszersmind kővetkező osztályba a 8-ikba 
soroltatik. 

Következik a napirenden levő tárgy. 
Mint szerencsém volt kijelenteni tegnap, ha 

szólók a figyelmeztetés után nem jelentkeznének, 
joguk van még a oizottság előadójának és az 
indítványozóknak szólani. (Balfelől: A bizottság 
előadója nyilatkozzék először!) 

P u l s z k y Ferencz (Az elnökhöz for
dulva:) Kit méltóztatik felszólítani? 

S i m o n y i Lajos b . : T. képviselőház! A 
126. §. kimondja, hogy 1-ször a központi vagy 
a külön bizottság előadója szól. Egyébként a bi
zottság javaslata olvastatott fel először és igy 
a mellett kell szólni is először. 

E l n ö k : Bocsánat: a 126. §. nem azt 
mondja, hogy az előadónak kell először szólni, 
hanem hogy ahkoz joga van. 

P u l s z k y F e r e n e z ; Én nem akarok t. 
ház, praeeedenst alkotni, mert a szabály arról 
egyátaláhan határozottan nem rendelkezik : kié 
legyen az utolsó szó. Én egyébiránt igen szíve
sen szólok most: ha valaki abban nagy előnyt 
lát, hogy utolsónak szóljon; nekem az mindegy. 
Igen szívesen szólok, csak azt kívánom világosan 
kimondani, hogy nem, akarom, hogy ebből prae-
eedens alkottassák. (Halljuk!) 

Nehéz bizony, tisztelt ház, most miután 
másfél hete vitatkozunk, megint hosszú beszéd
del fárasztani a nagyon is kifáradt figyelmet; 
azért ne is várják tőlem, hogy én mindazok 
hosszas czáfolgatásába bocsátkozzam, mik eddig 
elmondattak, s részben már meg is czáfoltattak. 

Volna még igen sok, mit meg lehetne czá-
folni, de azokról hallgatok : mert nem hiszem, 
hogy a felirati vita per legyen, oly per, mely
ben az egyik fél állításai, ha a másik fél meg
jegyzés nélkül hagyta, már mintegy bebizonyi-
tottaknak és elismerteknek tekintetnek. A válasz-
felirati vita nem per, a válaszfelirati vita azt 
hiszem, nem csak itt, hanem minden országban 
— mondjuk ki világosan — harcz a hatalom 
felett. Két párt van minden alkotmányos ország
ban : van oly párt, mely többségben van, a 
melynek kebléből keletkezett, alkottatott a kor
mán}7 és mely addig, mig e kormány nézeteit 
hiven tükrözi vissza, azon kormányt szívesen, 
erélyesen, meggyőződésből támogatja; (Helyeslés) 
vau ellenben egy ellenzék, mely más szempontból 
tekinti a közügyeket — mert hisz különben ha 
nem nézné más szempontból, nem is volna ellen
zék, hanem hozzánk tartoznék — ellenzék, raelv 
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kisebbségben van, mely kormány képesnek tar t ja 
magát és melyben meg van ama nemes ambitio 
hogy hiszi, hogy szintén kormányképes, és akarja 
is a nemzet ügyeit kormányozni; van tán még 
egy harmadik rész is, mely igen jól látja, hogy 
a feni evő körülmények közt még nem kormány
képes és mely nem is vágyik még a hatalomra. 
(Derültség.) 

Ez körülbelől az állás nem csak i t t , hanem 
más országokban is; a demarcationalis vonal igy áll, 
s minthogy igy áll, nagyon sajnálom, hogy nem le
hetek egy véleményen régi barátom s hű bajtársam 
Vnkovics Sebővei, a ki azt mundá és szívélye
sen felszólított a r ra : hagyjunk fel a delegatióval, 
az egyetlen kérdéssel, mely a hazában viszálko-
dást idéz elő, mely belőlünk két tábort alkotott; 
hagyjunk fel ezzel, s ekkor mindjárt meglesz az 
egyetértés, egy véleményben leszünk mindnyájan 
a reformok terén, és megjön a millenium, lesz 
csak egy akol és csak egy pásztor. 

Én nem vagyok egy nézetben vele, mert 
meg vagyok győződve, hogy minddaddig mig 
van egy oly párt, mely más szempontból tekint 
nem csak egy, hanem igen sok kérdést; mig 
van egy párt, mely kormány képesnek tartja ma
gát, és akar is kormányozni: mindaddig lesznek 
egyes oly jelszavak, melyekkel a többséget depo-
pulárizálni lehet, melyek segélyével a kisebbség 
azt reméli, hogy többségre vergődik. Ily jelszó 
kerül elő minden országban. Igen jól tudjuk, 
mily hatással volt Angliában a „no popery"; 
a franczia forradalomban a „vető1* ; és meg kell j 
vallanom, hogy ha már ily jelszó választása k>-
rog kérdésben, alkalmatosaimat, jobbat választani 
nem lehet mint épen e szót: ..delegatió" : mert 
ez tökéletesen uj ós olyan institutio, mely még 
a nemzet életében gyökeret nem vert; melynek 
jövőjéről szépen lehet beszélni sokat; (Zaj) 
melynek még nem volt ideje, hogy megmutassa: 
mennyire czélszerü, mennyire alkalmatos; olyan 
intézmény, melyet a nép még nem ért, mert 
nem tudja, mit jelent igazán; melyet igen sokan 
a quotával hoztak összeköttetésbe és a nagy 
adóval: holott mindnyájan igen jól tudjuk, hogy 
mindezekkel legkisebb összeköttetésben sincs, hogy 
mindez egészen más alapon nyugszik. Vannak 
mások, kik azt hiszik, hogy a delegatió az a 
láthatlan kéz, mely azután háborgatja sok kö
vettársunk álmát ; oly szó, melyhez mindenki 
más-más ideát köt. 

Minthogy pedig én ezen szempontból tekin
tem e vitát, nem felelek azon sok érvre, mely i t t 
felhozatott a delegatió és a közjogi állapot ellen. 
Hiszen feleltünk mi sokszor a múlt évben; hiszen 
ez olyan dolog, melyet mindenki ismer, melyre 
nézve mindenkinek biztos meggyőződése van. Az
ért e kérdést én egyenesen az időre hagyom. Az 

idő fogja megmutatni ezen intézmény czélszerű-
ségét, és gyakorlati hasznát; és az ország épen 
ugy fog járni néhány év alatt, mint az ország
gyűlés jár t a múlt héten és most: t . i,, hogy e 
meddő vitát tökéletesen meguntuk. 

Ugyanazért át megyek egy sokkal nagyobb 
ellenvetésre, melyet e válaszfeliratot illetőleg hal
lottunk. 

A válaszfelirat — azt mondta az ellenzék 
vezér szónoka - semmi egyéb, mint viszhangja 
a trónbeszédnek. Ezt tökéletesen elfogadom, el
fogadom pedig azért, mert constatálja, hogy a 
kormány a többségből eredett, a többségből alakít
ta to t t , és hogy a kormány tökéletesen kifejezi 
azon nézeteket, melyekkel a többség bir, és ad
dig, mig a kormány ily nézeteket képvisel, addig 
mindig bizton számithat támogatásunkra. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

Rendes parlamentális országban, hol a trón
beszéd azt fejezi ki, mit a parlamentális kormány 
kíván, a válaszfelirat nem is lehet egyéb, mint 
a trónbeszédnek viszhangja. Felszólittatunk, hog,y 
a reformok terére lépjünk, mi kinyilatkoztatjuk : 
szívesen lépünk! Nekünk nem kell külön pro-
grammot előterjesztenünk az egyes reformkérdó-
sekre nézve, mert a mi programmunk ott lesz a 
törvény javaslatokban, melyeket majd a kormány 
bead. Nekünk tehát nem szükséges, nem is aka
runk nehézségeket gerjeszteni: mert hiszen a kor
mány javaslatai a mi akarunk kifejezése. 

Ellenben nagyon természetes, hogy az ellen
zék más szemj3ontból indul ki. 

Mi tudjuk, hogy a felirat, melyet mi előter
jesztettünk, fel fog menni a trónhoz és azért a 
mi szempontunkból elég, a mit abban mondunk. 
Az ellenzék, ellenben tudja,, hogy kisebbségben 
van, — mert ha. nem volna, nem volna ellenzék, 
hanem it t ülne, és az ő emberei ülnének a kor
mánypadokon, — és igy igen jól tudja, hogy az 
ő felirata nem jut a trón elé, hanem csak a kö
zönség elé; tehát nagyon természetes, hogy pro-
grammot ad; és ez ellen nem is lehet semmi ki
fogásom. 

Igy tehát azon ellenvetés, hogy válaszfelira
tunk semmi egyéb, mint viszhangja a trónbeszéd
nek, azt hiszem, csak azt constatálja, hogy mi 
Magyarországban alkotmányos alapon állunk, hogyr 

a kormány a többség nézetét fejezte ki, és hogy 
a többség a kormányt támogatja. (Helyeslés.) 
Ez, azt hiszem, nem fog bennünket attól tartóz
tatni, hogy változtassunk a feliratnak akár hang
ján, akár lényegén. 

Nagyobb és nyomatékosabb a másik ellenve
tés, az tudni illik, hogy válaszfeliratunk nem elég 
erélyesen, nem elég határozottan szól: először is 
a határőrvidék kérdésében; másodszor a dalmát 
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kérdésben; harmadszor ott , hol a béke fentartá-
sának kívánságát fejezi ki. 

A határőrvidék kérdését illetőleg, igen jól 
tudjuk, hogy ezea vidéknek csak egyik része terül 
el a Duna mentében, legnagyobb része azonban 
a Száva, mentében és a tengerparton terül el. 
E kérdés bizonyára az összes törvényhozást, és 
Szent István koronájának jogait érdekli; hanem 
annyi bizonyos, hogy legközelebbről érdekli hor
vát testvéreinket: és az ő nézetöket, az ő kíván
ságukat nekünk kiváló figyelemmel kell kisér
nünk. Ok ismerik legjobban azon vidéknek cultu-
ralis fejlődését, ők tudják legjobban, hogy száz, 
sőt némely helyeken másfél száz, két száz esz
tendei intézmények egy toíl vonással egyszerre el 
nem töröltethetnek, a nélkül, hogy zavarok és 
zavargások ne történjenek; (Helyeslés a jobb ol
dalon) mi pedig igen jól .tudjuk, hogy senkit sem 
szabad boldoggá tenni akarata ellen: mert ha 
akarata ellen akarjuk boldoggá tenni, igen köny-
nyen meglehet, hogy az ellen protestál. (Helyes
lés,) Ugyan azért — hiszen épen a baloldal 
mondta azt, hogy a rögtönzéseket kárhoztatja — 
azt hiszem, ha valahol, ezen kérdésben kell tar
tózkodnunk a rögtönzésektől, és ezen kérdésnél 
különösen figyelembe kell vennünk azt, hogy a poli-
tica az exigentiak tudománya; már pedig azt hi
szem, ha az exigentiákat figyelembe veszszük, ugy 
semmiké^) sem fogjuk máskép a határőrvidék vi
szonyait elrendezni, mint fokozatosan. Egy tollvo
nás, egy országgyűlési határozat több bajt csinál
hatna ott. mint a mennyit képesek volnánk azu
tán gyógyítani. (Helyeslés.) 

Epén ezen nézet áll Dahuátországra nézve 
is : ha meggondoljuk, hogy a mostani Dalniatia 
nem a régi Dalmatia, hogy vannak oly részei, 
mint például, Eat taro , a, mely soha a régi Dalmát-
országhoz nem tartozott — hiszen az Albánia 
és Epirus volt — ha azt nézzük, hogy voltak egé
szen független részei, igy Ragusa, mely köztársa
ság volt. melyre soha ki nem terjedett Szent István 
koronájának joga. Mert hiszen csak fel nem fog
ják hozni önök, uraira,azt,hogy volt idő, midőn a 
ragusai független köztársaság a velenczei köztár
saság ellenében Nagy Lajosnak védkarját hivta 
föl, és őt védurának, de nem ám souverainjének, 
ismerte e l ; ez mindig függetlenül állott, a ma
gyar koronához soha sem tartozott. Azt kívánják, 
hogy mi ezen kérdést azzal kezdjük: mondjuk ki, 
hogy a magyar koronánalt joga terjed eddig meg 
eddig, és eloszszuk azt az országot, a mely most 
együvé tartozik és megszokta, hogy együvé tar
tozzék. 

Ha tekintjük továbbá, hogy Dalmatiának 
egy része határőrség, és egy másik részét négy 
századon át Velencze birta volt; ha tekintjük to
vábbá, hogy a dalmátoknak is csak van az a 

joguk, melyet mi is igénylünk magunknak, azt 
mondaniok: nihil de nobis sine nobis; ha te-
Irintjük, hogy nekik is van alkotmányuk, van kő-
vetjök, van alkalmok a r ra , hogy kimondják a 
maguk akarajukat és kívánságukat: (A lal ol
dalhoz fordulva) bizonyára nem fogják tőlünk 
azt kívánni, hogy egy tollvonással, egy határo
zattal mindjárt beavatkozzunk oly kérdésbe, a 
mely által mindenesetre egy részről a birodalmi 
tanácsot, más részről Dalmátországot megsérte
nék, ha a nélkül, hogy megkérdeznők egyiküket 
is, tudtuk nélkül intézkednénk; nem fogják kí
vánni, hogy ugy járjunk el, vagy jogainkat oly 
módon akarjiik beigtatni — ha csak a feliratba 
is — hogy azon gyanút ébreszszük, mintha mi 
foglalni akarnánk: mert ha ezt teszszük, a dalmát 
kérdést mindjárt- az első lépésnél elfojtjuk, elöl
jük. En azt hiszem, az ildom egy szóval sem en
ged többet mondanunk, mint a mennyit a bizott
ság válaszfelirata mond. (Helyeslés.) 

Ha pedig arról van szó, hogy a béke kíván
ságának kifejezésében gyengébben szólunk; legyen 
meggyőződve Debreczen városa érdemes képvise
lője és higye el nekünk — hiszen a hitre hivat
kozik ő is .néha — higye el nekünk, hogy pár
tunk oly erővel ós oly tekintélylyel bír, hogy a 
nagy szavakat bátran nélkülözheti (Helyeslés jobb
ról, mozgás a hal oldalon); higye el, ha mi halkab
ban szólunk is, mint tán az ellenzék, a mi sza
vunk azért eljut mind Parisba, mind Berlinbe; 
(Helyeslés jobbról) s meg lehet győződve, hogy 
ott sokkal inkább arra figyelnek, mit beszél itt, 
bár halkabb hangon a többség, mintsem arra, 
mit mond emeltebb hangon az ellenzék. (Ugy 
van! jobb/61. Egy hang a bal középről: majd 
meglátjuk!) 

Egyébiránt távol legyen tőlem, hogy én a 
balközép felirati javaslatának akár loyalitását, 
akár szabadelvűségét legkevésbbé is kétségbe von
jam. Tökéletesen elismerem, hogy loyális és sza
badelvű. Igen sok kérdésben eltérünk ugyan egj-
mástól a részletekben, hol a fődoíogban összhang
zásban vagyunk; de egyátalában nincs ós nem 
is lehet kifogáson! az ellen, hogy az ellenzék mind 
a mieinkkel megegyező, mind eltérő nézeteit ki
fejthesse. Olyan azon válaszfelirat, mint egy szé
les, sekélyes, sima folyam, mely végre is nem fog 
bennünket semmikép akadályozni az előhaladás-
ban, de mindenesetre veszélyessé válhatik az ál
tal , hogy a természet által föltételezett gravi-
tatió törvényei szerint máshová folyhat és utol
jára bele fog szakadni egy keskenyebb, zavaro
sabb és mélyebb folyóba, mely partot mos (Ellen
mondás bal jelöl), melyre nézve nekem nagyobb 
aggodalmaim vannak. Mert világosan kimondom, 
hogy ama párt egyik vezérszónokának azon ki
jelentése, mely szerint a forradalommal egyáta-
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Iában szakit és melyben világosan kimondja, hogy 
mindent a törvényes utón akar eszközölni, nem 
nyugtatott meg engem arra nézve: miképen érti 
ezt. Nem azért, mintha szavában kétkedném : 
mert hiszen gyermekkora óta ismerem, és tudom, 
hogy nem mondott ki szót soha, melynek való
ságáról meg ne lett volna győződve; de nem 
nyugtatott meg azért, mivel, ha összehasonlítom 
szavait egy bizonyos levélnek — mely Turinból 
Kaposvárra küldetett — némely homályos kité
teleivel, melyek bizonyos eshetőségekre vonatkoz
nak; ós ha összehasonlítom Németh Albert kép
viselő ur veresbegyével — mely az övé, nem a 
Goethe-é — ki szintén a külviharoktól várja a 
szabadulást: meg kell vallanom, aggodalmam van. 
Mert ámbár a veresbegy nem szokott az eszé-
lyesség symboluma lenni, (Derültség.) félek, hogy 
találkozhatnék az országban sok veresbegy, mely j 
Magyarország átalakulását nem a reformoktól és 
a munkától , hanem inkább várja azon eshetősé
gektől, vagy külzivatartól, szélvészektől — mint 
ő monda — melyek kívülről jöhetnének. Pedig 
méltóztassanak megengedni, minden nemzet csak 
annyi szabadsággal bir, a mennyit ön erejével 
akár megszerezni, akár megtartani képes; (IIe-
lyeslés a jobbon.) s a függetlenségnek nincs na
gyobb veszélye, mint az, ha mástól s nem ön
erőnktől várjuk a jövőt. (Elénk helyeslés a jobb ol
dalon?) 

Nagyon röviden ajánlom az országos bizott
ság javaslatát részletes tárgyalás alapjául. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Miután azok, 
kik ellenünkben a bizottság javaslatát pártolták, j 
nem követték azon eljárást, melyet Pest belvá
rosa mélyen tisztelt képviselője a tegnapi napon 
követelt, azaz nem tartózkodtak egy hosszas és 
rég lezajlott vita okainak újra fölmelegitésótől, de 
sőt igen is kiterjeszkedve arra felhozták okaikat: nem 
vagyok azon szerencsés helyzetben, hogy a tisz
telt háznak azt ígérhetném, hogy rövid leszek. 
(Halljuk!) Mert, habár igaz az, hogy ujat alig 
lehet e tárgyban felhozni, azt tartom, miután 
azon tisztelt jobb oldali szónokok nem elégedtek 
meg azzal, hogy saját álláspontjukat igazolják, 
de szükségesnek tar tot ták, a mi ezelőtt két-há
rom évvel beadott javaslatunkat taglalás alá 
vonni: kénytelen vagyok s okvetetlen kötelessé
gem, habár rövidebben is, mint a megtámadás 
intéztetett, pár szóval a felhozott okokra felelni. 
(Halljuk!) Mert nem lehet kívánni, hogy a két, 
illetőleg három évvel ezelőtt részünkről elmon
dottak mindenkinek emlékében bevésve legyenek 
s így nem lehet czélszerű részünkről vagy leg
alább is részemről belenyugodnom abba, hogy 
az általunk beterjesztett javaslat ellen felhozott 
indokok minden czáfolat nélkül a nyilvánosság 

elé kerülvén, ugy nézzenek ki, mintha azokat 
megezáfolni nem lehetne. 

Mielőtt azonban ezen térre mennék, legelő
ször csak egy pár szót az előttem szólott tisz
telt képviselő úrhoz. 

Tökéletes igaza van abban, a mit ő annak 
indokolásául elmondott, hogy a bizottság válasz-
felirati javaslata miért nem foglal magában egye
bet, mint a trónbeszédnek paraphrasisát. Nem 
is azt mondottam, hogy ez részökről hiba, hanem 
csak azt, hogy mi, kik nem helyeseljük a trón
beszédben kijelölt utat, nem is fogadhatjuk azt 
el. (Helyeslés.) 

A mi a határőrvidék és Dalmatia ügyeit il
leti, nem szándékozom e kérdésnek bővebb tag
lalásába ereszkedni; csak mindenekelőtt tiltako
zom az ellen, mintha mi, midőn erélyesebb fel
szólalást óhajtottunk, egyúttal azt óhajtottuk 
volna, hogy az illető érdekeltek megkérdezése 
nélkül, mintegy hatalom-szóval, akarjunk sorsuk 
felett dönteni. Az soha eszünkbe sem jutott . A 
mi pedig a határőrvidéket illeti, meg kell je
gyeznem, hogy nem annyira azokra akarok vá
laszolni, a miket a tisztelt szónok ur felhozott, 
hanem azokra, a miket e kérdésben mások i t t 
mondottak : hogy t. i. a határőrvidék tettleg és 
valósággal már Magyarországhoz kapcsolva van, 
s csak az ottani kormányrendszer meg, vagy meg 
nem változtatása jöhet szóba. Ezen állítás egy-
átalában nem áll. Nézzük meg a legutóbbi hi
vatalos kiadványokat, a melyek például a statisz
tikai bureauból kijönnek. Ezekben mindenütt 
a határőrvidék nem mint Magyarországhoz, ha
nem inkább mint a lajtántuli tartományokhoz 
tartozó szerepel. (Helyeslés a bal oldalon-) Ha
bár a helyzet átváltoztatására idő kell, és meg 
kell gondolni a viszonyok átalakításának módo
zatát ; de arra, hogy az ország területének egy 
része tettleg hozzá csatoltassék és az azon részek
ben levő államvagyon fölött a magyar kormány 
rendelkezzék, erre idő nem kell, erre kei! erély 
és a törvénynek végrehajtása. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

Továbbá, mielőtt a tisztelt jobb oldali szó
nokok szavaira tennék észrevételt, kell egy pár 
szót szólanom tisztelt képviselőtársam Simonyi 
Ernőnek azon szavaira, melyeket első beszédében 
egyenesen az általam felhozottakra vonatkozólag 
elmondott. 

0 különböztetést t e t t az eljárás közt, me
lyet Pulszky képviselő ur s én követünk, kiemel
vén, hogy a tisztelt velem szemben ülő képviselő 
ur a különböző válaszfeliratoknak összhangzatos 
részeit emelte ki, mig én a hibákat igyekeztem 
föltüntetni. Indokolta ezt azzal, hogy hiába, én 
helyzetemnél fogva kénytelen vagyok jobbra is, 
balra is, opponálni, megjegyzé, hogy minden igye-
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kezetem mellett, csak két hibát leltem az ő fel
iratában, s azt. monda, hogy végre is a magam 
feliratát mint tökéletest ajánltam a háznak. 

A mi legelsöbben az opponálást illeti, nagy 
tévedésben van a tisztelt képviselő u r : mert a 
dolog természetében fekszik, hogy ő épugy mint 
én, és hogy én ép ugy mint ő, csak a jobb ol
dalnak opponálhatunk: mert opponálni csak a 
többségnek a hatalomnak lehet. (Helyeslés.) A 
kisebbség tagjai lehetnek egymástól eltérő né
zetben, vitatkozhatnak; de egymásnak nem oppo
nálhatnak. (Helyeslés a bal oldalon.) Már pedig 
Simonyi Ernő képviselő ur bizonyára nem veendi 
nekem rósz néven, ha azt mondom, hogy ő a 
többségtől és a hatalomtól épen oly távolv áll, 
mint mi. 

A mi pedig további eljárásomat illeti, én 
igaz, nem kerestem ugyan a hibákat, de indo
kolni akartam, hogy egyik vagy másik javasla
tot mért nem fogadom el. Részemről, midőn a 
ház asztalán több javaslat fekszik, nem azt tar
tom a logika szerinti eljárásnak, hogy valaki azt 
mondja: ime, i t t van három javaslat, mely eny-
nyi s ennyi pontban megegyez. Ezek közöl te
hát kettő rósz és a harmadik elfogad ható ; ha
nem logikainak tartom azt mondani: ime, i t t 
van három javaslat, ezek ennyiben s ennyiben 
eltérnek egymástól; tehát kettőt el nem fogad
hatok, elfogadhatom azonban a harmadikat. Ezen 
eljárás — azt tartom — mind a t. ház, mind 
a közvtlemeny, mind magok az indítványozók 
iránt sokkal helyesebb és méltányosabb; mert 
sokkal helyesebbnek és méltányosabbnak tar tom 
azt — ha már nem fogadom el valakinek indít
ványát — hogy egyszersmind indokoljam is, 
miért nem fogadom el az t : mintsem hogy egysze
rűen kinyilatkoztassam, hogy azt élnem fogadom. 

Hibákat ha kerestem volna, engedje meg a 
t . képviselő ur, tudtam volna, feliratában kettő
nél többet is találni, sőt azon beszédemben is 
többet ér intet tem; hanem példát hoztam fel 
csak kettőt, állításaim bizonyítására. 

Tökéletesnek egyébiránt a magam feliratát 
nem állítottam, nem állítom ma sem, mert tu
dom, hogy tökéletes még az sem lehet, ha ember 
csinálja, a mely az általam benyújtottnál tán 
sokkal jobb lenne; hanem igenis, legjobbnak tar
tot tam, tartom ma is a többiekkel szemközt, és 
nem is tudnám, hogy minő indokokból szavaz
hatnék rá, ha ezt a beadottak közöl legjobb
nak nem tartanám. Én azt hiszem, hogy minden 
képviselő e házban, ha az egyik vagy másik ja
vaslatra szavaz, csak azon indoknál fogva teheti 
azt , mert ha nem ennélfogva tenné, akkor 
makacsságból vagy hiúságból kellene tennie, a mit 
pedig senkiről fel nem tehetek. 

A mi továbbá azon állítását illeti, hogy he

lyén volna a fölirati javaslatban a kormány el
járása elleni panaszoknak felsorolása, azt mondja 
t. képviselő ur, hogy: miután minden monarchiá
ban a fejedelem nevezi ki és bocsátja el a mi
nisztereket, igen természetes, hogy: ha azokkal 
egy vagy más rész nincs megelégedve, a fejede
lem előtt emeljen panaszt. Az, hogy kinevezni 
és elbocsátani a minisztereket csak a fejedelem
nek lehet, tökéletesen igaz, és azt senki két
ségbe nem vonta és vonhatta. Azonban az el
bocsátás előtt ott van még egy más mód: a le
mondás, és én legalább hivatkozom az összes 
parlamenti világ gyakorlatára, hogy igenis, a több
ség bizalmát elvesztett miniszterek ellenében az 
eljárás az, hogy leszavazzák valamely lényeges 
javaslatukat; ha az nem elégséges, bizalmatlan
ságot szavaznak ellenök, vád alá helyezik őket, 
ha szükséges, és ez által lemondásra kényszeritik. 
E tekintetben alig egy-két példánál többet, azokat 
is még azon korból, midőn a parlamentalismus 
kifejlődve nem volt, lehetne felhozni a történe
lemből, midőn a kormány ellen, mely nem telje
sítette kötelességét, hogy az általam idézett ese
tekben lemondjon hivataláról, nem panaszkodtak 
a fejedelemnél, hanem egyenesen folyamodtak, 
hogy a minisztereket bocsássa el. 

Epén azért, mert az összes világ parlamenti 
praxisa ezt mutatja, tartom helytelennek viszo
nyaink közt panaszkodni; de annyira, hogy hely
telenítsem, mint ezt Pest városa igen tiszt, kép
viselője teve, azt is, hogy e tárgy itt szóba ho
zatott, nem mehetek, és megmondom röviden 
miért? Nem mehetek azért, mert mint igen jól 
méltóztatnak tudni, hogy ha akár a tárgyban, 
akár másban azokra vonatkozólag, mik itt a 
vita folyama alatt elmondattak, külön indítványt 
tettünk volna, vagy talán teszünk jövőre, a ház 
szabályainak értelmében, legelső kérdés az: akar
ja-e azt a ház tárgyalni vagy nem? És ezen jo
gánál fogva, a többség mindig megfoszthatta 
volna a kisebbséget e kérdésekre vonatkozó né-

1 zeteinek kifejtésétől, melyeket épen azért i t t és 
ezen alkalommal kellett kifejteni. (Helyeslés hal 
felől) 

A mi Csehország megemlítését illeti, a t . 
képviselő ur szerint abban sincs nekem igazam. 
En pedig azt tartom ma is, hogy igazam van. 
0 ugyanis azt mondja állításának bebizonyítására, 
hogy, ha íölebb mentem volna pár szakaszszal, 
megtaláltam volna, hogy ott már ausztriai bel
ügyekről van szó, tehát Csehország, mint Austriá-
nak belkormányzati kérdése említtetik. Én nem 
tar tot tam szükségesnek fölebb kezdeni, mert nem 
hibákat kimutatni akartam, hanem csak állításomat 
indokolni. Azonban igen természetesen épen abban 
rejlik szerintem a helytelenség, hogy a magyar 
képviselőház elé húzatik Ausztria belkormány-
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zata ügye, mert hiszen, ha Csehország ügye Ma
gyarország belkormányzati ügye volna, ha, más 
szóval Csehország Magyarország kiegészítő része 
volna, akkor senkisem roszalhatná, hogy róla be
szélünk. Sőt beszélni épen szükséges is volna. 

A t. képviselő ur azt mondta, hogy miután 
az 1723-iki egyezménynek főczélja a viszonos vé
delem volt, helyen lesz, hogy bele szóljunk azon 
ügyekbe, melyek Ausztriában is történnek, a mi 
által természetesen azt ismeri el, hogy azok is 
tehát teljes joggal szólhatnak a mi ügyeinkbe. 
En ezt részemről nem tartom, s hogy a t. kép-* 
viselő ur ezen, azt hiszem, maga szerint is 
gyenge positio védelmére nem tudott minden 
parlamentalis ügyessége daczára teljesen kibon
takozni e kérdés nehézségeiből, mutatja az, hogy 
mig beszédjének elején indokolja a beavatkozást, 
beszédjének későbbeni részében azt mondja, hogyő 
is azzal tart, hogy mi se avatkozzunk az ő ügyeikbe 
s ők se avatkozzanak a mi ügyeinkbe. Már, ké
rem alássan, azt mondani, hogy ne avatkozzunk 
az ő ügyeikbe és tettleg beavatkozni mégis az ő 
ügyeikbe, ez bizonynyal nagy ellenmondás. 

De különben is nem helyes analógia 
mit felhozott arról, a mi az 1866-ban beadott 
javaslatban foglaltatik, mely javaslat — mellé
kesen jegyzem meg csak — eltérőleg attól, a 
mit a t. képviselő ur mondott, soha el sem fo
gadtatott. Igaz, hogy a javaslatban is ben volt 
és a többség által is elfogadtatott s törvénynyé 
is lett igtatva: hogy azon intézkedések, a me
lyeket a közösen érdeklő viszonyok folytán tenni 
akarunk, életbe csak akkor lépnek, ha ő felsége 
többi országaiban és tartományaiban is alkotmá
nyos élet lesz. De ennek akkor szerintem is 
helye volt, mert fel voltunk szólítva a fejedelem 
által, hogy ajánljunk a közösen érdeklő viszo
nyok intézésére intézményeket, azon feltétel alap
ján, hogy ő felsége többi országai és tartományai 
is alkotmányt nyertek. Midőn tehát a fejedelem 
ezen felszólítására feleltünk, meg kellett mondani, 
hogy a mit felajánlunk, csak ugy tartjuk ránk 
nézve kötelezőnek, ha a feltétel is , a melynek 
alapján felszólittattunk, teljesítve lesz. De egy
felől akkor sem mentünk az ő helyzetök meg
ítélésébe, de elfogadtuk azt, midőn ők maguk 
tekintették magukat alkotmányos helyzetben le
vőknek, másfelől ezen kezdeményezés igen is ad
hatna okot valamely komoly helyzetben arra, 
hogy—ha megtörténnék, a mi bizonyosan nem fog 
ő felsége uralkodása alatt megtörténni, hogy az 
osztrák császárság alkotmánya fölfüggesztetnék — 
azt mondhassuk, lerontatván az alapfeltétel, ez 
által lerontatik az is, a mi arra építtetett. De 
ezen körülmény nem ad okot arra, hogy mi az 
ő belkérdéseikbe, az ő egyes momentán ügyeikbe 
beavatkozzunk; valamint nem akarom, hogy ők 
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is vehessenek magoknak jogot, a mi belügyeinkbe 
beavatkozni. 

Különben őszintén, tiszta örömmel mondom, 
hogy mind a t. képviselő ur javaslatának egy 
része, mind nyilatkozata engem igen megörven
deztetett: mert ezen nyilatkozatában, melyben 
elismeri a viszonos védelmi kötelezettség létezé
sét, és melyben az államadósságokra nézve szinte 
ugyanazon álláspontot foglalja el a t. képviselő 
ur, a melyet mi az egész múlt országgyűlés alatt 
elfoglaltunk: engem nagyon megörvendeztet ő: 
mert igen nagy közeledést látok. Azt azonban, 
hogy ki képviseli azon párt nézeteit, melyhez 
tartozik, vagyis, ki fejezte ki azokat leghívebben: 
ő-e? midőn ily módon elfoglalja azon álláspontot, 
melyen mi már évek óta állunk; vagy Máriássy 
képviselő ur? ki tul ment rajtunk jobb felé, köl
csönös védelem helyett közös védelmet hang
súlyozván, mint a mely kérdésbe sem jöhet; 
avagy Irányi t. képviselő ur? ki azt mondja, 
hogy semminemű közösen érdeklő viszonyok lé
tezését el nem ismeri: azt nem tudom; de vitatni 
egyébiránt, nézetem szerint, felesleges is volna: 
várjuk be a jövendőt, ez meg fogja mutatni. 

Azonban meg kell jegyeznem, hogy annak, 
mit Kerkapoly képviselő ur és mások is nagy 
tetszelgéssel itt hangsúlyoztak : hogy az ellenzék 
nem elég compaet elemekből áll: De örvendjenek 
oly rendkívül! A mi a homogén elemeket és a 
compaetságot illeti, erre nézve megjegyzem, hogy 
mind az ellenzék, mind a kormány pártján is 
szoktak nem-homogen elemek lenni, s erről, ha 
egy pillantást vetnek önmaguk pártjára, meg fog
nak győződni. (Derültség.) Különben legyen arról 
is meggj^őződve a t. képviselő ur, hogy a rni más 
pailamentális országokban meg szokott történni, 
meg fog az történni annak idejében nálunk is: az
az, midőn az ellenzék különböző árnyalatai látják, 
hogy ha nem is az egyiknek vagy másiknak 
is teljes promgrammját, de azon programúinak 
egy részét, melyhez az ellenzék leghaladottabb 
része is nem azért nem ragaszkodik, mert nem 
tartja jónak, hanem azért, mert kevésnek tartja, 
hogyha mondom, látják, hogy ezen programm 
egy része keresztül vihető : akkor bizonyosan 
fognak tudni egyesülni czéluk keresztülvitelére, 
így szokott lenni mindenütt. Hiszen igy küzdöt
tek Angliában Gladstone s Bright árnyalatai egy
mással, de midőn elérkezett a perez, melyben 
Bright programmjának egy részét keresztül vinni 
lehetett, egyesülni tudtak a toryk legyőzésére. 
Es épen igy, bárha több árnyalata van az ellen
zéknek, mégis ki fog tűnni, hogy compactan, ösz-
szetartólag és sikeresen a czél felé törekedve, fogja 
tudni szándékait érvényesíteni a közjogi tekinte
tekre nézve, mihez nekem még más okból is nagy 
reményem van. (Helyeslés a hal oldalon. Eall-
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juh! a jobb oldalon.) 1S& ezen reményemet merítet
tem azon tiszteletből, melylyel a t. ház jobb oldali 
tagjai iránt viseltetem. Nem teszem fel ugyanis 
róluk, hogy ők azt, miszerint a jelen helyzetet, a 
delegatiót, a közös minisztériumot ők sem tartják 
jónak, miszerint azt, hogy ők is csak azért nyu-
gosznak bele, mert többet, jobbat kivihetőnek nem 
tartanak, csak üres phrasisnak mondták volna, 
vagy csak azért, hogy enyhítsék hatását annak, 
hogy a delegatiót pártolják ; már pedig, ha meg
győződésből mondották ezt — mint hiszem, hogy 
abból mondották — nem lehet kétség fölötte, hogy 
a mely perczben felmutattatik nekik a lehetőség 
mind ezeknek eltörlésére, jobbal felcserélésére, nem 
fognak késni szaporítani azok sorait, kik azt ki
vívják. (Helyeslés a bal oldalon.) 

A t. jobb oldal szónokai egy különös modort 
mutattak be most nekünk ezen vitatkozások fo
lyama alatt. Nem csoda, hogy többen követték 
e modort: hiszen a példát rá a t. miniszterelnök 
ur adta. E modor áll abból: elferdíteni, roszul 
idézni az ellenfél szavait, és azután arra, a mit 
az soha sem mondott, építeni a czáfolatot. (He-
lyeslés a bal oldalon.) Példákkal szolgálok. Ezt 
tette az igen t. miniszterelnök ur szemben Vá
rady Gábor barátommal, a mi már itt fel is de-
rittetett. Ezen hibába beleesett még maga Pest
belváros igen t. képviselője is, midőn azt mondotta, 
hogy az ellenzék által beadott válaszfelirati ja
vaslatok megtagadják a reformokbani részvételt 
addig, mig a közjogi kérdések elintézve nincsenek; 
holott azon válaszfelirati javaslatban, melyet sze
rencsém volt beadni, határozottan az foglaltatik, 
hogy midőn kijelentjük ily módon a közjogi kér
dések iránti kívánalmainkat, egyszersmind kész
nek nyilatkozunk a legnagyobb buzgalommal kéz
bevenni a reformokat. De így tett Kerkápolyi 
képviselő ur, Ghyczy Kálmán t. barátom ellené
ben. 0 ugyanis — most csak ezt említem meg, 
mert beszédére még visszatérek — csak két kis 
ártatlan betűt, egy kis „is* szócskát hagyott ki. 
Azt mondotta ugyanis Ghyczy Kálmán barátom, 
hogy a „kö/jogi megoldásnak, hogy az 1867: 
XTI-ik törvénynek szerkezete is hibás.* Kerka
poly képviselő ur pedig az „is" szócskát el
hagyva, azt következtette belőle, hogy Ghyczy 
csak azt a szerkezetet tartja rosznak és arra 
építette további okoskodását. Hasonlólag Majláth 
István képviselő ur, csak egy, bár kissé hosszabb 
szócskát tartott szükségesnek kihagyni idézeté-
oen, hogy az ellenzék javaslatára ráfoghassa, hogy 
az ellentétbe jő önmagával. Azt mondja ugyanis, 
hogy mi a balközép javaslatában beismerjük, hogy 
az ország bel erejének emelkedése a bel re
formoktól függ, azzal tehát ellentétbe jövünk, 
midőn azt mondjuk, hogy a belreformok arra 
önmagokban nem elegendők, s természetesen, mert 
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az első tételből kihagyja azon szót: „részben, "mely
nek benhagyása összes okoskodását lehetetlenné 
tenné. Azonban mindeniken túltett, és a töb
biek által nem is álmodott magaslatra emelke
dett Petrovay képviselő ur. 0 ugyanis nem érte 
be egyes szavak kihagyásával, vagy egy mondat
nak roszul idézésével, hanem ő határozottan és 
teljesen ignorálta azt, a mi a múlt ország
gyűlésen történt. 0 ugyanis azt mondta, hogy a 
balközép megtagadja a közösen érdeklő viszonyok 
lételét, és ezen alapon intézte támadásait ellenünk; 
holott én hivatkozom a t. ház mindazon tagjai
nak emlékező tehetségére, a kik a házban jelen 
voltak, hogy mi elejétől fogva nem mondottunk 
mást, mint azt, hogy: miután mi a 48-ki törvé
nyek alapján állunk ; miután azoknak szellemében 
akarunk haladni: azt, a mit ezen törvények elis
mertek, a közösen érdeklő viszonyokat, mi is elis
merjük. Természetes, hogy ha az ember igy hely
telenül idézvén, az egyes szavak kihagyásával az 
egész értelmet megváltoztatja, vagy ha pláne tel
jesen ignorálja azt, a mit egy párt valaha mon
dott, és ugv támadja meg, akkor a czáfolás és 
megtámadás igen Könnyű, csakhogy ez nem ve
zethet a közvélemény felvilágosítására, hanem ve
zethet annak félrevezetésére. 

Áttérve az egyes szónokokra, a mélyen t. 
miniszterelnök úrral kezdem. 

Az ő beszédét elvrokonaim közöl már többen 
ezáfolták és megtámadták, s azt én igen sajná
lom; mindenik elmulasztotta bevallani — és én 
igyekszem e,zen hibát részemről helyrehozni — 
hogy a t. miniszterelnök ur állításainak egyikében 
teljes és tökéletes igazsága van, igaza van ugyanis 
abban, midőn ő felmutatva a múlt országgyűlés 
alatt alkotott törvényeket, azt monda, hogy ezen 
törvényekben oly kérdések vannak békés utón 
megoldva, a milyenek békés utón még soha meg 
nem oldattak. Ez igaz, elismerem, mert igen sok 
példát lehet — fájdalom —• felmutatni a történe
lemből, hogy a nemzetek az erőszaktól lesujtat-
ván, leglényegesebb jogaikat elvesztették; de arra, 
hogy magok mondtak volna le ilyen jogaikról, az 
első példát esakugyau a múlt országgyűlés adta. 
(Élénk ellenmondás a jobb oldalon. Helyeslés a 
bal oldalon. Halljuk!) 

Van egy másik állítása is az igen t. minisz
terelnök urnák, mely abban áll, hogy a reformo
kat az ellenzék akadályozta meg a múlt ország
gyűlésen. Erre nézve már többen felelvén, én csak 
arra kérem a t. miniszterelnök urat: mutassa fel 
azon törvényjavaslatok halmazát, melyeket a mi
nisztérium a ház asztalára letett, és melyek az 
ellenzék miatt tárgyalás alá vehetők nem voltak. 
(Felkiáltások jobbról: Nem is lehetett!) Én, ha 
kívánni méltóztatnak, a ház „Naplójából" ki fo
gom mutatni azon napokat és heteket, melyeken 
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át a képviselők dologtalanul ültek itt, mert nem 
volt kész a javaslat. 

Azt is mondta a t . miniszterelnök ur, hogy 
az ellenzék legyen komoly, és ne követeljen mást, 
mint a mit igazán akar, és akuor lesz a képvi
selőháznak tekintélye, és felszólított arra, hogy 
ne ássuk alá a kormány hatalmát és tekintélyét. 
En igen jól tudom, hogy a mi t. miniszterelnö
künk igen hatalmas, bár nem oly hatalmas, a 
milyennek én a magyar miniszterelnököt szeret
ném; tudom, ismerem és tisztelem nagy tehet
ségét; de sem hatalma, sem tehetsége nem me
het annyira, sem neki, sem más embernek a vi
lágon, hogy a sziveket és veséket vizsgálhassa. 
Már pedig, ha ezen hatalommal nem bír, akkor 
azt mondani egy párt irányában, hogy a mit 
követel, azt nem komolyan akarja, mondani, mi
dőn még nem volt azon pártnak tere bebizonyí
tani, hogy akarja-e azokat komolyan, vagy nem, 
nem lehet egyéb, mint egyszerű gj^anusitás. {Helyes
lés bal felől.) Az országgyűlés tekintélyét illetőleg 
(Halljuk!) megengedem, nem vitatom, lehet erre 
befolyása az ellenzéknek is; de utoljára is az 
országgyűlés tekintélye függ attól, minő jogkör
rel bir, és mint használja azt fel. A jogkör meg
állapítása, vagy jobban mondva: megcsonkítása a 
múlt országgyűlés alatt a többség által vitetett 
véghez, és a többség felelős azért is, hogy a 
megmaradt jogkör nem használtatott fel jobban. 
Különben a kormány tekintélyét illetőleg, (Jobb
ról: Halljukl) én azt hiszem, annak í'öntartása 
mégis főleg és mindenek felett a kormánytól 
függ. Ne akarjon a kormány kegyelmet oszto
gatni az által, hogy néha elmulasztja a törvényt 
végrehajtani; me akarjon ismét tulhatalmat gya
korolni az által, hogy a törvény határain tuikapva 
avatkozik bele a dolgokba; és továbbá, ne azt 
tartsa feladatának, hogy vádoljon, gyanúsítson 
egész nemzetet; de ha csakugyan követtetett 
el hiba, fenyítse azt meg, a ki elkövette, és ak
kor lesz a kormánynak tekintélye, bármit te
gyen az ellenzék. Egyébiránt arra határozottan 
merek hivatkozni, hogy sem én, sem senki elvro
konaim közöl, arra nem izgatott, hogy a fenálió 
törvények meg ne tartassanak s a törvényes ren
deletek végre ne hajtassanak, sőt hirdettük minden
kor az azok iránti tisztelet és engedelmesség kö
telességét. (Uyy van! balról.) 

Mielőtt az igen t. miniszterelnök ur beszé
dét elhagyván, más szónok előadására térnék át, 
még egy pár megjegyzésem van. 

Sokan a t. ház túloldali szónokai közöl 
vitatták a megyéknek roszaságát; vitatták, hogy 
a kormánynak a megyék miatt nincs tekintélye; 
vitatták, hogy a megyék miatt a törvény iránti 
tisztelet kevesbedett; sőt volt olyan szónok is, 
ki a hazafiság alábbszállását is a két évi me

gyei praxisból magyarázta ki. Hogy a megyéken 
követtethetik el sok olyan, minek nem kellene 
elkövettetni: ezt tagadni nem akarom s nem 
is tagadom; emberi intézmény a megye is, és 
bármely más modorú intézményre bizzuk a köz
igazgatást, az igazságkiszolgáltatást: hibák mindig 
fognak elkövettetni. Megengedem még azt is, 
hogy több hiba követtetik el most a megyékben, 
mintsem az intézmény természetéből fotyólag el
követtetni kellene, mi nagy részt bizonyosan a 
megyei testületek helytelen szervezetének követ
kezménye, a melyet megváltoztatni mindnyájan 
készeknek nyilatkozunk. De ugyan, kérdem, ha 
ezen hibák elkövettetnek, ha a kormánynak nincs 
e miatt tekintélye, ha alább szállott a törvények 
iránti tisztelet és a hazafiság a megyékben: kit 
sújt a vád? En azt hiszem, midőn átalánosan 
akarunk következtetni, akkor ezt nem a kisebb
ség, hanem a többség szerint fogjuk tenni. Már 
pedig nem fogják önök kétségbe vonni, hogy 
sokkal, sokszorta nagyobb mértékben mint ma
gában a népben, a megyékben, a megyei bizott
ságokban és a tisztviselők között a roppant több
ség a jobb oldalhoz tartozik: mindezen elkövetett 
hiba tehát egyenesen a jobb oldalt terheli. {He
lyeslés bal f* lől.) 

En azt kérdem, t. ház, hogy miután ez igy 
van: fog-e mindezen segíteni a kinevezés? Hiszen 
önök bizonynyal saját párthiveikből fognak kine
vezni, s nem is igen lehet ez máskép. Ha pedig 
ez meg fog törtérmi: ha csak azt nem teszszük 
fel, hogy a kinevezés miniszteri kegyelemtől 
függvén, felemeli, megnemesiti a jellemeket, míg a 
választás lealacsonyítja azokat: ha csak ezt nem 
teszszük fel, a kinevezéssel a bajon segítve nem 
lesz. (Helyeslés bal felöl.) 

Hasonlóiag igen sokak által felhozatott az, 
hogy a jelen kiegyezkedés következménye mind
azon anyagi előny, mely 2 év óta mutatkozott, 
nem a kiegyezkedesnek csupán, hanem épen a 
jelen alapnak. Es a t. eultusminiszter ur egyene
sen reá mutatot t a közjogi törvényekre, r mint a 
melyeknek azt egyedül köszönhetjük. En nem 
tagadom, hogy ily viszonyokra van hatása a. hely
zet consolidásának, és épen ezért lett hatása a 
67-iki kiegyezkedesnek is: csak azt tagadom, hogy 
ezen ha tása delegationak és közös minisztériumnak 
következménye, hanem igen is következménye 
magának a kiegyezkedés tényének; be fogott volna 
ez tehát következni épen ugy, ha más alapokon 
eszközöltett volna az. (Mozgás.) Továbbá egyet
értve e tekintetben Pest belvárosa nagyérdemű 
követjével, azt is merem állítani, hogy: ha volt is 
erre befolyása kizárólag, vagy csak legfőbb mér
tékben is, oka nem maga a kiegyezés volt. Mél
tóztassanak visszaemlékezni, a keleti háború alatt 
midőn isten egy pár jó évet, és jó árakat adott 
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a magyarnemzetnek: a föld értékének, a vagyono-
nosodásnak emelkedését, a munkabérnek nagyob-
bodását, a vállalatoknak keletkezését épen ugy 
tapasztaltuk. Nem is késett az akkor uralkodása 
fénykorában levő Bach miniszter egy nyomtatott 
brochürben az egész világnak hirdetni, hogy ime 
mivé te t te az én bölcseségem Magyarországot. 
Azonban bekövetkeztek a roszabb évek, vissza
esett minden; és én csak arra kívánom figyel
meztetni a t, többséget, hogy ha magának igényli 
azon eredményt, a melyre a kedvező gazdasági vi
szonyoknakvan legnagyobb befolyása, ha mondom: 
maga eljárásának, delegatiójának, közös minisz
tériumának tulajdonítja ezt: akkor a logika tiszta 
törvénye szerint jogunk lesz azt mondani, midőn 
majd bekövetkezik az ellenkező, midőn csapások 
sújtanak bennünket, melyekkel niár most is fenye
getve vagyunk, hogy annak okai is ők és azok is 
az ő intézményeik. (Helyeslés bal felől. Zúgás 

jobb felől.) Épen azért, mert az utóbbit joggal 
mondani nem lehet, kérem méltóztassanak az első 
követelésétől elállani. 

Különben még nagyon hangsulyoztatott az 
is, s maga a trónbeszéd is adott rá alkalmat, 
hogy azon ut, melyen önök járnak, azon czél, 
mely felé törekesznek, az elvek, melyeket hirdet
nek, nem népszerűek, de azon utón lehet a haza 
javát eszközölni. Bujanovics Sándor képviselő ur 
nagy hazafiúi megindulásban mondotta el ezt; de 
én kénytelen vagyok önöket ismét nem mint el
lenség, de mint ellenfél figyelmeztetni, hogy ha 
önök magok bevallják, hogy az, mit tesznek, s bizo
nyára a legjobb szándékkal tesznek, nem nép
szerű; és hogy az, mi ezzel ellenkezik, népszerű: akkor 
le kell önöknek mondaniok azon követelésről, 
hogy a nép szabadon nyilatkozó bizalma adott 
Önöknek többséget. (Helyeslés bal felől.) Én, tisz
telt ház, nem akarom azt vitatni, és egyetértek 
az igen tisztelt cultusminiszter úrral abban, hogy 
ily állítás ártalmas nem csak a képviselőházra, 
De az alkotmányra nézve is: ha meg akarjuk ta
gadni a többségnek jogosultságát, i t t a nemzet 
többsége nevében beszólni. Távol legyen ez tőlem. 
De ha önök egyetértenek velem ebben, akkor ne 
igényeljék magoknak azon önmagáról lemondó ha
zafiság nagy szerepét, hogy önök a népszerűség 
ellen is boldogítani akarják a hazát : mert vagy 
az egyik illeti meg önöket, vagy a másik. Ha nem 
népszerű az, mit önök akarnak: az i t t ülő többség 
nem kifolyása a nép szabad bizalmának; vagy ha 
annak kifolyása s önöknek ezt kell mondaniok s 
nekünk ha el kell hinnünk: akkor azon lemondó 
hazafiság szerepe, mely a népszerűség ellen is hű 
marad elveihez, minket illet és nem önöket. Mind
kettőt egyesíteni nem lehet. 

Zsedényi, igen tisztelt képviselő úrtól bocsá
natot kérek, (Halljuk!) ha tekintve azt, hogy még 

igen sok mondandóm van, csak egy pár rövid 
szót intézek hozzá. Én tökéletesen igazolva látom 
őt, midőn a 48-iki törvényeknek ós az akkor ki
fejlett — mint mondta — túlcsapongó szellem
nek ellenében a 67-iki törvényeket védelmezi. Tud
juk mindannyian, hogy ő küzdött azon szellem 
ellen, mely a 48-iki törvényeket teremtette, évtize
deken keresztül; küzdött 48-ban, küzdött azután is ; 
küzdött tehát oly időkben, a midőn az azok ellen 
való küzdés megrovást és kárhoztatást vont reája 
az összes haza részéről. (Nyugtalanság a jobb ol
dalon. Halljuk !) A ki küzdött akkor: attól tiszta, 
következetes is, és nagyon természetes, hogy 
ugyanazon irányt követi ma is, midőn azon irány 
a többség tetszésével és tapsával találkozik. 
(Helyeslés balról, zajos ellenmondás jobbról. Hall

juk!) És ón neki teljes örömmel engedem azon 
élvezetet, melyet bizonyosan nyújt lelke mélyében 
annak látása, hogy ugyanazon elvekért dicsőíttetik 
és dicsértetik, még pedig ugyanazok által ma, a kik 
nem rég még azokért kárhozta.tták. (Helyeslés és 
derültség bal felől.) Nem beszélek, tisztelt ház, 
azon tisztátalan elemekről, melyek, hogy vegy
tani rokonságnál fogva keveredtek volna közénk, 
igen t. képviselő ur felemlíteni szíveskedett. Én 
azt tartom és ugy tudom, hogy minden párthoz, kü
lönösen minden párthoz, mely hatalmas, még min
denütt a világon, csatlakoztak oly elemek is, me
lyeket képviselő ur talán érthetett a tisztáta
lanok alatt. En őszintén megmondom, körünkben 
ez elemeket nem ismerem; (Derültség a jobb ol
dalon) de legyen a t . képviselő ur meggyőződve 
róla, hogy ha volnának vagy lennének, azok nem 
fognak a mi szándékainktól bennünket eltéríteni: 
mert az ily elemeket egy egészséged alapokon és 
elemeken nyugvó párt eltávolítja magától, mint 
egy egészséges testi organismus. (Felkiáltások 
jobb felől: Phrásts!) Csak azt óhajtom, hogy ha 
netalán a természet tőrvénye szerint, vagyis in
kább a politikai gyakorlat törvénye szerint, a 
mely — mint mondám — azt hozza magával, 
hogy minden hatalmas párthoz ily elemek is csat-
latkoznak, önök közt ugy, mint mi köztünk — 
volnának ily elemek — hogy vannak-e önöknél, 
ép oly kevéssé tudom, mint azt, hogy vannak-e 
nálunk — ha, mondom, volnának ily elemek, önök 
is igyekezzenek azokat eltávolítani. (Helyeslés, 
derültség bal felől.) 

A t. képviselő ur igen szép, ékes szónokla
tában, (Halljuk ) mondom: szép, erőteljes szónok
latában, a melynek érvelését — ha jól emlék
szem — nem most hallottam először, mert ugy 
tetszik, mintha olvastam volna egyszer, régebben, 
azt kérdi Ghyczy Kálmán igen t. barátomtól: 
vájjon, ha mi az egyezkedés ellen fellépünk és a 
vágyaknak hizelgünk, ha szinte jó is, tiszta is 
a mi szándékunk, mikép fogjuk lehetővé tenni a 
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consolidatiot és a belbékének megóvását ? Én arra 
hívhatnám fel a képviselő u ra t : mutassa meg, 
mikor léptünk mi fel az egyezkedés ellen ? Mi 
felléptünk, fellépünk és fel fogunk lépni az egyez
kedés módozata ellen; de az egyezkedés ellen 
nem. (Helyeslés bal felől. Felkiáltások jobb felől : 
Az mindegyt) Továbbá legyen szives kimutatni — 
kérdhetném ezt is tőle — (Halljuk!) hogy mikor 
hizelegtünk mi elérhetlen vágyaknak? (Felkiál
tások jobbról: Mindig!) En nem hiszem, hogy 
magam, vagy elvrokonaim, beszédeinkben elérhet
len vágyaknak hizelegtünk volna. Nem hízeleg 
az elérhetlen vágyaknak, a ki azt mondja, hogy 
mit nem t a r t jónak és nem tar tunk jónak, azzal 
szemben tiszteljük és tiszteljétek, tartsuk és tart
sátok meg a törvényt: de az alkotmányos utón 
és az ország belbékéjének megzavarása nélkül 
igyekezzünk megváltoztatni azt. De viszont — 
nem kérdezve ez iránt többet — én kérdem 
most azt a képviselő úrtól, hogy vajon kik azok 
tehát, kik a történelem tanúsága szerint, a béke 
felbomlásának, a belbéke megzavartatásának oko
zói voltak? azok-e, kik — miként mondám — a 
törvények és a törvényes kormány-rendeleteknek 
megtartását hangsúlyozzák, sokszor kitéve ma
gukat még megtámadásoknak is? azok bizonyo
san nem! De magukban, önállólag még azoknak 
sem sikerült ez soha, a kik néhol a történelem 
tanúsága szerint, egyszer másszor czélul tűzték 
ki maguknak a belbéke megzavarását. Mert van 
annyi állandósági törekvés minden nemzetben, 
hogy megzavartatni belbékéjét, nyugalmát soha 
sem engedi addig, mig egy csökönyös párt, a 
mely mindazt, mit a nemzet alkotmányos utón 
elérni akar, előtte mint elérhetetlent tünteti fel; 
mig egy oly párt, a mely hosszú időkön keresz
tül a nemzet jogosult kívánalmai teljesítését le
hetetlenné teszi, meg nem adja a kedélyeknek 
azon elkeseredést, a melyet azok, a kik a rend 
megbontására törekesznek, magokban elő nem 
idézhetnek, csak felhasználhatnak. (Elénk helyes
lés bal félő. I) 

I v á n k a Z s i g m o n d : Hol van azon párt? 
(Zaj. Elnök csenget.) 

T i s z a K á l m á n : Én csak átalánosságban, 
figyelmeztetőleg hivatkoztam e tekintetben, ugy 
a mint felteszem Zsedényi úrról, hogy nem gya-
nusitólag, hanem figyelmeztetőleg szólt; {Zaj. 
Halljuk!) de most kénytelen vagyok bevallani, 
hogy, véleményem szerint, a ki ily élénken til
takozik, találva érzi magát. {Helyeslés balról. 
Felkiáltások jobb felől: Ez gyanúsítás! ez méltat
lanság !) 

P u l s z k y F e r e n c z : Ez a gyanúsítás! 
ez az izgatás! (Elnök csenget.) 

T i s z a K á l m á n : Igen t . cultusminisz-
ter ur, előadván e tárgy feletti nézeteit — mint 

emlitém — figyelmeztetvén a közjogi megoldás 
következményeire, a nagyszerű anyagi lendületet 
illetőleg, mely a hazában mutatkozik, azt mon
da: hogy ő egyébiránt, mikor látja, hogy a bal 
oldal tekintélyesebb tagjai részt vesznek oly vál
lalatokban, melyeknek sikere a bel béke és ezen 
alap hosszabb fentartása nélkül lehetetlen, nem 
hiheti, hogy olyan erősen meg volnánk győződve 
ezen alap tarthatatlansága felől, mint én a töb
bek közt mondám. (Ugy van! jobb felől.) Erre 
nézve azt jegyzem meg, hogy utoljára sok vál
lalatnál láthatjuk azt helytelenül s nagy mér
tékben hazánkban is, hogy részt vesznek benne 
némelyek csak azért, hogy az első kedvező perez-
ben attól megválhassanak, és így biztosítsák ma-
goknas a nyereményt, mielőtt még a baj bekö
vetkeznék. {Derültség jobb felől. Ez a bal oldalra 
szólt!) Ez tehát már maga elég indok volna arra, 
hogy ne fogadjam el azon feltevést, melyet mon
dott. De én elismerem, hogy a bal oldalnak azon 
tagjai legalább, kiket én ismerek, nem ily szán
dékból vettek részt azon vállalatokban, hanem 
azért, hogy azoknak sikerét minden körülmény 
közt biztosítsák; (Derültség jobb felől. Ah! Ah!) 
azonban nem szükséges azért, mert ily vállala
tokban részt vesznek, hogy ők bízzanak a dele-
gatió, közös minisztérium és közös hadsereg fen-
állásában; (Helyeslés bal felől) de igenis, bíznak 
abban, hogy fen fog maradni a kiegyezkedés, 
habár ezek megváltoznak és ezen utón meg lesz 
azon tartósság, melyet e vállalatokra szükséges
nek tartanak. {Helyeslés bal felől.) Hozzá kell 
még tennem, hogy ha állana az, a mit a mi
niszter ur mondott, hogy a részvétel ezen válla
latokban annak a jele, mintha mi nem lennénk 
oly erősen meggyőződve ezen alap tarthatatlan
ságáról, hogy tehát azt tartósnak, fenmaradan-
dónak tekintjük: ha állana ez — mondom — 
mit én ugyan kétségbe vonok: akkor kérem, néz
zen szét minisztertársai, pártja tagjai ós legkö-
lebbi barátai között: mert ha állana ez, akkor 
kőzőlük igen sokról el lehetne mondani, hogy 
meg voltak győződve a Bach- és Schmerlingrend-
szer állandóságáról, mert azon időkben élén ál
lottak ilynemű vállalatoknak. (Helyeslés, derültség 
a bal oldalon.) 

T. miniszter ur átmegy azután arra, hogy 
ő nem fogadhatná el egyikét sem az ellenzéki 
javaslatoknak, azért, mert ha azok elfogadtatná
nak, a közjogi kérdések megoldása kellene, hogy 
első helyen tárgyaltassék, s így a reformok el-
halasztatnának. Azt mondja továbbá, hogy egy-
átalában bármi történjék is, s bár meg van róla 
győződve, hogy a reformokat mi is komolyan 
akarjuk, mindamellett lehetetlen, hogy, mint 
gyakorlati politikusok, a reformok terén közre
működjünk, mert minél jobban oldatnának meg 
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a reformkérdések, mig ezen alap fenáll, annál 
jobban megerősitetnék ez a fennálló alap, és azt 
mondja, hogy mi nem követhetnénk más u ta l , 
mint azt, a melyet' mindannyian együtt 1865-
ben követtünk. A mi az első tételt illeti, abban, 
hogy, ha bármelyik ellenzéki javaslat fogadtatnék 
el, legelőször a közjogi kérdések megoldásának 
kellene bekövetkezni, szerintem tökéletesen igaza 
van; csakhogy meg vagyok győződve, hogy az 
időveszteséget, mely ez utón bekövetkeznék, ki
pótolná a reformoknak gyorsabb és czélszerűbb 
keresztülvitele (Helyeslés bal felől); de a mi ál
lításának második részét illeti, abban nem értek 
vele egyet. En, t . ház, nem félek attól, hogy a 
közjogi alap a reformkérdések megoldása által 
meg fog erősíttetni, nem félek pedig azért, mert 
először nem hiszem, hogy az megtörténjék, sőt 
ellenkezőleg, hiszem, hogy épen a reformkérdések 
tárgyalásánál fog leginkább kitűnni a közjogi 
alapnak ezen irányban is hiányos volta; nem félek 
másodszor azért, mert ha csalatkoznám is ebben, 
és ha csakugyan sikerülne — mint óhajtom, 
hogy sikerüljön — a reformkérdéseket ez alapon 
a legjobban megoldani, azt hiszem, az ez által anya
gilag és szellemileg megerősödött nemzet még ke-
vésbbé tűrné el közjogi helyzetének csonkaságát, 
mint eltűri most. (Elénk helyeslés bal felől.) 

A mi a 65-ki példára való hivatkozást illeti, 
abban az igen t. miniszter ur méltánytalan volt 
önmaga és pártja iránt, midőn a 65-ik év és a 
jelen közt analógiát állított fel. Igaz, én rosz-
nak tartom a jelen közjogi állapotot, rósz volt a 
65-iki is, bizonynyal még nagyobb mértékben; de 
nem ebben van a lényeges különbség. A lényeges 
különbség" abban fekszik, hogy a 65-iki állapot 
törvénytelen volt, melyen tehát mozognunk nem 
nem volt szabad; a jelen állapot szerintem rósz 
ugyan, de törvényes, s ezen mozognunk köteles
ség. (Helyeslés bal felől.) 

A közjogi megoldásról oly részletességben 
szólni, mint az igen t. miniszter ur teve, nem 
szándékom. Azonban engedje meg, hogy sajnál
kozzam azon, hogy miután ő hivatkozva arra, 
hogy hiszen Angol-, Francziaország, Svájcz. s bár
mely más államok közt is vannak közösen érdeklő 
viszonyok, bebizonyította azt, hogy a közösen ér
deklő viszonyok létele nem veszélyezteti az állam
nak önállóságát, — akkor tovább nem ment, és 
nem ajánlotta, hogy válaszszuk a megoldásnak 
is azon módozatait, melyek ottan gyakorlatban 
vannak. Mi különbség van ugyanis e tekintetben? 
más államoknak is vannak közösen érdeklő vi
szonyaik, más államok is lépnek egymással véd
és dacz-szövetségre, és elintéztetik az ügy mindig 
az illető kormányok és országgyűlések által. 

A különbség köztünk és az ő helyzetök közt 
csak az, hogy a mi ott időről időre merül fel, az nálunk 

a fejedelem ugyanazonossága folytán, némileg 
folytonos. De ugyan kérdem, nem lehetne-e épen 
azon az uion megoldani azokat, azért mert folyto
nosak, mint melyeket ott, a hol csak időről időre 
következnek be, és ezen megoldási módozat volt 
az, a melyet mi a 67-es bizottságban és a ház* 
ban 1866-ban ajánlottunk. 

Es mert most már arról szólok, felelek e 
tekintetben a t . igazságügyi miniszter urnák is 
és szabad legyen meghúznom a párvonalat: va
jon megvan-e az önök eljárásának azon érdeme, 
hogy legalább kiszorították a roszabbat? En azt 
gondolom, hogy nincs meg. önök mindenkorra 
elvonlak az országgyűléstől a leglényegesebb jo
gokat ; önök a végrehajtást mindenkor állandóan 
egy közös minisztériumra bizták; önök a kölcsö
nös védelemből közös védelmet, és így a logika 
folytán közös egységes hadsereget alkottak; és 
kérdem : minek tettek ezzel eleget ? Az alkotmá
nyosságnak nem: mert magok is bevallják, hogy 
a delegatió ezen kellékeknek nem felel meg tel
jesen. Azon czélnak tettek tán eleget, hogy min
den esetre el legyen döntve ezen kérdések sor.-a, 
még akkor is, ha nem jöhet létre egyetértés 
a delegatióban ? De a czélt ebben sem érték el, 
mert ha oly erős paizs a becsületesség, a melyre 
a t. miniszter ur hivatkozik, oly kérdésekben, 
midőn egészen eltérők az érdekek, az egyik de
legatió bizonynyal jobbra, a másik balra fog 
szavazni. Meg van hozva tehát az áldozat, nincs 
elérve a czél. 

Ezzel szemben azon javaslat, melyet mi ak
kor beadtunk, a kormányok előleges értekezése 
folytán, ezen ügyeknek azok általi előkészítését 
ós ugy az illető képviseletek elé terjesztését 
akarta, bizván a végrehajtást magukra a nem
zeti kormányokra, és ezentúl a pártunk által be
adott javaslat nem kivánt semmit, és én azt 
tartom, ezenfelül nem is szükséges semmi. Mert, 
ha ily módon lehetett megoldani oly kérdéseket, 
melyek évtizedekre, melyek századokra szólnak 
ki, és melyekben az érdekek nagyszerű ellentéte 
csakugyan fenáll; ha meglehetett igy oldani az 
államadósságok kérdését, igy a kereskedelmi 
szerződést, igy a védrendszert: akkor, hogy 
miért ne lehetne azon kérdéseket is igy megol
dani, melyek bármily fontosak legyenek is, de 
egy évre szólnak, és melyeknél az érdek talál
kozása sokkal valószínűbb, mert utoljára, hogy 
kevesebb adót fizessünk, az nekünk is és ausztriá-
nak is érdeke : azt belátni mai napig sem tudom. 
(Helyeslés bal felől.) 

Emiitették többen a képviselő urak közöl, 
emiitette maga a cultusminiszter ur ép ugy, mint 
az igazság ügyminiszter ur, azon módozatot is, a 
melyben 1866-ban azon nyomás terhe alatt, midőn 
folyvást az mondatott, hogy oly módozat szükséges 
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mely mindén esetben biztosítva az ügyek elinté
zését, rendkívüli esetekre fölvettük a fejedelmi 
döntő szót; de meglévén győződve arról, hogy 
ez alkotmányos tekintetben csakugyan sérelmes; 
meg levén győződve arról, hogy ez szükségtelen; smeg 
levén győződve arról, hogy javaslatunk az ügyek 
eldöntésére a nélkül is nyújt annyi biztosítékot, 
mint az önöké: ezen javaslatot a 67-es bizott
ság első ülésében — miként méltóztatnak emlé
kezni — visszavettük. Azonban, miután, a t. 
eultus- és igazságügyminiszter urak ezen javasla
tot is felemlitik, lássuk: áD-e az hogy 1867-ben 
a többség még ezzel szemben is, a jobbat fo
gadta volna el? Mit akartunk mi ezzel? Rendes 
időkre való fentartását az országgyűlés és a 
kormány jogainak ép igy ezen javaslatban, mint 
a másik javaslatunkban; a mit pedig önök javasla
tukban föláldoztak; és ehhez azt tettük, hogy ha 
mégis jőne perez, talán évtizedek alatt egyszer, 
midőn ezen kérdéseket ilyen utón elintézni nem 
lehet: ezen esetben, mely talán 50 évben egyszer 
vagy egyszer sem fog előfordulni,döntsön a fejedelem. 
Már én azt kérdem :jobb-e folytonosan, állandóan 
feláldozni az ország jogait és kitenni az orszá
got annak, hogy más nemzetek fiai határozza
nak felette? vagy jobb lett volna, hogy az or
szág jogait rendesen fentartsuk és csak rendkí
vüli esetre nyúljunk az emiitett módhoz? {He
lyeslés balról.) Azonban elismerem, hogy a cultus
miniszter urnák abban igaza van, hogy ezen mód
szer is, mind az alkotmány, mind a monarchiái 
elvek szempontjából hiányos; elismerem ezt — 
mondom — és épen azért, mert én hagyom ma
gamat capacitáltatni — és már capacitáltattam 
is magamat ez irányban, ezelőtt két évvel ezen 
javaslattól el is állottam; hanem azt kérdem, ha 
mind két igen fontos szempontból oly végtelenül 
rosznak tartják a t. ház túlsó oldalán azt, hogy 
a fejedelem eldöntésére bízassák valamely kérdés: 
hogyan igtathatták törvénybe azt, hogy nem 
ily kérdéseket, de a quota kérdését, mely tíz 
évre szól és melynél az érdekek össze ütkö
zése sokkal hamarébb bekövetkezketik, a fejede
lem döntse el? Következetességet ebben fölfedezni 
nem tudok. 

Különben ha kétségem lett volna még a 
felett, hogy a delegatio rósz, hogy veszélyes in
tézmény; ha kétségem lett volna a felett, hogy 
hová vezet t. cultusminiszter ur érvelése 
meggyőzött volna tökéletesen. Ő ugyan is, mi
dőn a delegatio helyességét és jóságát indokolta, 
hivatkozott az éjszakamerikai államokra, hivat
kozott az éjszaknémet szövetségre. Epén ez a 
főbb ok, t. ház, a miért én a delegatiót elfo
gadni nem akarom, mert nekem is az volt meg 
győződésem, csakhogy önök igen sokáig tagad
ták, az volt meggyőződésem — mondom — hogy 

j igen is ez nem ez az 1723-ki törvénynek, nem 
a pragmatica sanctiónak szabályozása, hanem 
annak egy szövetségi viszonynyal föleserélése, és 
igenis, ha csakugyan bevallják most már önök 
is, hogy a delegatio folytán a jövőben annyi ön 
állóság ígérkezik Magyarország számára, a 
mennyivel az éjszakamerikai szövetség egyes ál
lamai bírnak, a mennyivel az éjszaknémet szö
vetség egyes államai a dolgok természeténél s a 
nemzet vágyainál, akaratánál fogva bírni fognak: 
akkor csakugyan teljesen igazolnak engem ab
ban, midőn azt mondom, hogy a delegatiót. mint 
a mely végveszélylyel fenyeti önállóságunkat, el 
nem fogadom. (Helyeslés bal felől.) 

Kerkapoly igen tiszt, képviselő ur legelsőben 
is arra szólított fel bennünket, hogy miután, a 
mint Ghyczy Kálmán t. barátom mondta, a mag 
már egyszer elvettetett, hagyjunk fel a magvetés
sel, azaz a közjogi kérdések vitatásával. A mint 
a t. cultusminiszter ur tévé, én is az e házban levő 
gazdákra hivatkozom, és azt mondom, hogy tud
juk mindnyájan, hogy jöhetnek körülmények, mi
dőn a magot, melyet egyszer elvetünk, az idők 
viszontagságai, árvizek, fagyok, szárazság, kárté
kony férgek, elrontják s ilyenkor kötelessége a 
gazdának, hogy újra elvesse a magot. (He
lyeslés bal felől.) 

Különben az igen tiszt, képviselő ur ellen
tétbe igyekszik állítani Ghyczy Kálmán t. bará
tom állításait az enyéimmel, és azt mondja, hogy 
Ghyczy Kálmán megczáfolta azon állításomat, 
miszerint mi feleletre nem vonhatjuk a külügyi 
politikáért annak vezetőjét: mert ime megmuttata 
a XII-dik t. czikkből, hogy a külügyeket a ma
gyar miniszterek beleegyezésével kell vezetni. 
Arra pedig, a mit Ghyczy Kálmán t. barátom 
későbben mondott, hogy bár ez benne van azon 
t. czikkben, de tényleg még is áll. hogy mi a 
külügyi politika kezelőit feleletre nem vonhatjuk: 
erre jónak találta azt mondani, hogy az Ghyczy 
Kálmán scrupulositásának szüleménye és nem 
meggyőződése. En szeretném tudni, mi adta a 
t. képviselő urnák azon jogot, hogy meghatá
rozza: mi meggyőződése és mi nem Ghyczy Kál
mánnak? Azonban bármint legyen is a dolog, én 
mindamellett e pontbau ellentétet nem látok, 
nem látok annyival kevésbbé, mert én is elis
merem vele együtt, hogy azon törvényt a ma
gyar kormánynak ugy kellene értelmeznie és végre
hajtania, hogy beleegyezésével történjék a kül
ügyek körül minden; de hogy ez, t. ház, tettleg 
igy is van, erről csak akkor fogok meggyőződni, 
ha fel fognak mutat ta tni a nem kereskedelmi nem
zetközi szerződések, ha leteszi a miniszterelnök ur 
a ház asztalára mind azon levelezéseket, melyek
ben a magyar minisztérium beleegyezése kikére-

I tett ós megadatott : mindaddig azonban, mig 
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ilyen bizonyítékokkal a kormány nekünk nem 
szolgálhat, el nem ismerem azt, hogy a külügyek a 
magyar minisztérium befolyásával vezettetnének. 

Az igen tisztelt igazságügyminiszter ur azt 
méltóztatott felhozni ellenünk, hogy mi két kül
ügyminisztert, és minden udvarnál két külön kö
vetet kívánunk. A mi a másodikat illeti, meg
jegyzem röviden, hogy mi, értem elvtársaimat, 
két külön képviselőt soha sem kívántunk; hanem 
igenis kívántuk, és kívánjuk azt: hogy Magyaror
szág egy miniszterének beleegyezésével, tudtával 
és ellenjegyzésével történjék minden a külügyek 
terén. 

Azt is mondta az igen tisztelt igazságügy
miniszter ur, hogy azon esetre, ha a két mi
niszter eltérő nézeten van és a király elfogadja 
az egyik, vagy a másik nézetét, akkor az egyik
nek, vagy a másiknak le kell köszönnie, vagy 
elbocsáttatik a fejedelem által, bár meglehet, 
saját parlamentjében a többséget bírja és azt 
mondja, hogy ez által a parlamentarismus tönkra 
tétetik. En, t. ház, azt hiszem, valahányszor ugyan 
azon egy ország minisztériumában is meghason
lás fordul elő, s a fejedelem egyiknek nézetét 
elfogadja és a másikét nem : ezen eset mind
annyiszor előfordul; és én részemről azt tartom, 
hogy nincs mód olyan szabályt készíteni, a mely 
ezen összeütközés kikerülését minden esetben le
hetővé tegye. Igen sokat kell az életre, kell a 
dolog erejére, kell a kölcsönös belátásra bízni. 
De, kérdem : La csakugyan bekövetkezhetnék a 
két külügyminiszter által ezen veszély, nem kö-
vetkezhetik-e az be most, ha ugyan áll az, a 
mit én még mai napig is kétségbe vonok, hogy 
semmi a külügyek körül nem történhetik a ma
gyar minisztérium és az osztrák minisztérium bele
egyezése nélkül ? Azt hiszem, ha ez áll, akkor 
ép ugy bekövetkezhetik, hogy meghasonolhatnak 
egymással a miniszterek; ép ugy bekövetkezhetik, 
hogy a fejedelem egyiknek nézetét elfogadja, a 
másikét nem: csakhogy itt már nem egy külügy
miniszternek, hanem az összes minisztériumnak 
sorsa forog kérdésben. 

A t. képviselő ur a „birodalom" és „mo
narchia" szó felett is értekezett, és azt mondotta, 
hogy az osztrák-magyar monarchia elnevezés el
fogadtatott és alkalmaztatott azért, mert mi azt 
a delegatióban kértük. Részemről bátor vagyok 
felhini őt, járjon jobban végére a dolognak: 
mert emlékező tehetsége e tekintetben megcsalta. 
Igaz, midőn megtámadtam azt, hogy a piros 
könyvben még mindenütt csak osztrák császár
ságról és osztrák császárról volt szó egy évvel a 
kiegyezkedés után, azt mondottam: e helyett 
legalább azt kellett volna tenni; Ausztria és 
Magyarország, vagy osztrák-magyar birodalom: 
Ez tökéletesen igaz ; de kénytelen vagyok e te

kintetben az igen t. miniszterelnök nrra hivat
kozni, és azt hiszem, nem leszek indiseret, ha 
ezt teszem, mert nem hivatalosan, hanem bará
tilag beszélgettünk e tárgyról, rövid idővel az 
első delegatío után, mielőtt a megoldás bekövet
kezett volna, midőn is határozottan kifejeztem 
előtte nézeteimet, sőt kívánságára irónnal fel is 
jegyeztem, hogy én helyes elnevezésnek csak az 
osztrák-magyar monarchia elnevezést tartom, 
mert ebben ki van fejezve, hogy a monarchia 
képezi a kapcsot, míg a „birodalom" ós még 
inkább a Eeich szó, területi összeköttetést jelent. 
És engem e tekintetben valóban nem nyugtat
hat meg az, hogy ezen ezimet a mostani kül
ügyminiszter miként magyarázza, és igen cso
dálkozom, hogy azok, kik annyiszor ismétlik 
előttünk, hogy a törvénybe beigtatott jogokban 
ne keressük a biztosítékot, egyes miniszter nyi
latkozata által már minden aggodalmat elhá
rítva lenni látnak.. 

Különben a t. képviselő ur, azért is tá
madja meg az általunk ajánlott külügyi rende
zést, hogy mi azt akaijuk, hogy a külügyekre 
az uralkodó ház miniszterének is legyen befo
lyása, és igy szerinte annak tennők ki az or
szágot, hogy dynastikus és nem az állam érde
kében való külpolitika fogna gyakoroltatni. Mi — 
megjegyzem először is — azon nézetben vagyunk 
és csakis azt akartuk, hogy azon császári ház 
minisztere akkor, midőn a közös fejedelem aka
dályozva van és akarja, részt vegyen a külügyek 
iránti tanácskozásban ; de azért- semmi, mi az 
illető országot érdekli, miniszterének ellenjegy
zése nélkül órvénynyel ne birjon és végrehajtható 
ne legyen ; és csodálkozom, hogy a t. képviselő 
ur ily körülmények közt aggodalmat lát abban, 
hogy külügyeinkre a császári ház minisztere be-
befoly és mást nem lát, midőn minden ily rész
letes rendezés nélkül, tettleg a császári ház mi
nisztere vezeti a külügyeket, mert gróf Beust a 
császári ház minisztere. 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k : Nem abban a minőségben ! 

T i s z a K á l m á n : Azt méltóztatott a 
miniszterelnök ur mondani, hogy nem abban a 
minőségben. En nem hiszem, hogy ha valaki a 
fekete frakkot leteszi és a zöldet felveszi, vagy 
megfordítva, ezáltal maga az ember megváltoz
zék. (Derültség a baloldalon.) 

Különben legfőbb súlyt fektetett igen t. kép
viselő ur arra, hogy Ghyczy Kálmán azt mond
ván, miszerint ő még mindeddig nem hiszi, hogy 
Magyarország önálló államnak tekintessék, még 
tisztába hozva nincs az, hogy Magyarország az 
osztrák császárság nevezete alatt nem értethetik; 
hogy Magyarország ezen eszme alatt ben nem 
foglaltathatik és ezt megfordítva azt mondja a 
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t. képviselő ur, ha tehát ez igy van, ez másfe
lől annyit tesz: hogyha pedig bebizonyittatik, 
hogy Magyarország nem értetik az osztrák csá
szársági czimben mint benlevő, hanem ugy te
kintetik, mint mellette levő állam, akkor el fogja 
ismerni Komárom város képviselője, hogy Ma
gyarország független állam és akkor Kerkapoly 
képviselő ur szavai szerint reménye van ahhoz, 
hogy együtt fognak küzdeni. Én nem tagadom 
meg ez okoskodásnak logikáját, csak azt teszem 
hozzá hogy igen is nagy lépés lenne, ha Bécsben 
elismertetnék, hogy az osztrák császárság czime 
alatt Magyarország nem értetik, és még nagyobb 
és fontosabb volna, ha ez világszerte ki volna 
hirdetve és elfogadva. Azonban még ehhez egy 
harmadik kellékre is van, szerintem, szükség: 
hogy Magyarország ne csak papíron legyen elis
merve mint önálló állam, de birjon az államélet 
minden kellékével és biztositékával, melyekkel 
mig birni nem fog: papíron lehet, de életben ál
lam nem lehet. 

Ezek után visszatérve előbbi tárgyamra, 
már most én vagyok bátor a tisztelt képviselő 
urat felszólítani: szíveskedjék mindnyájunknak el
ismerésével találkozott nagy tehetségével ben
nünket támogatni abban, hogy Magyarország ál
lami önállását kivívhassuk. 

A tisztelt képviselő ur hivatkozott a reichs-
ratnak május 4-ikei határozatára. Igaz, dr. Sturm 
képviselő indítványozta ott, hogy a lajtántuli or
szágok számára készítendő törvénytárra ezen 
ezim tétessék,illetőleg hagyassák meg: „az osztrák 
császárság törvénytára", mondván, hogy ez alatt 
ma már ugy sem értethetik más mint a reíchs-
rathbau képviselt országok és tartományok összege, 
amennyiben Magyarország ma már Ausztria mel
lett és nem benne áll. Igaz az is, hogy Giskra 
miniszter — ki ott jelen volt, bár ügyekezett ki
mutatni ezen kérdés csekély horderéjét — azt mon
da, hogy a kormány részéről nem ellenzi ezt. 
Igaz az is, hogy az alsóház ezen indítványt elfo-
gadá. De először igaz az is, hogy gr. Beust kö
zös külügyminiszter már akkor ellene szavazott; 
igaz másodszor az, hogy az ügy fölmenvén az 
urak házához, annak bizottsága kijelenté, hogy oly 
ezimet, mely oda lenne magyarázható, hogy az 
osztrák császárság alatt, az alája tartozó tar
tományoknak csak egy része értetik, el nem fo
gadhat. Nyilatkoztak többen, és még határozot
tabban, kijelenték, hogj ők az osztrák császárság 
nevezete alatt ma is értik Magyarországot is, és 
Giskra miniszter felszólalván, ő is kimondá, hogy 
a világért sem akar semmi olyanba beleegyezni, 
a miből az lenne kimagyarázható, hogy az oszt
rák császárság alatt csak a reichsrathban kép
viselt országok és tartományok értetnek. Méltóz
tass .mak ezt a hivatalos lapban megolvasni, és 
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akkor meg fognak arról győződni : vajon ezen 
események után az mondatott-e ki Bócsbeű, hogy 
Magyarország nem értetik az osztrák császárság 
alatt, hogy ennek nem része, hanem mellette 
áll? vagy pedig szóba huaalván a kérdés, hatá
rozottan kimondatott az ellenkező? a mitől ed
dig féltünk, és a mit gyanítottunk, de a mit ily 
bizonyossággal biztosan eddig még nem tudtunk. 
(Elénk helyeslés a bal oldalon.) 

Különben, miután igen jól tudom, hogy az 
élet rendesen kijátsza a logikát, nem folytatom 
felhívásomat a képviselő úrhoz: mert ugy sincs re
ményem, hogy sikere legyen; hanem szólok még 
egy pár szót arról, hogy ő furcsának nevezte, 
hogy itt, a hol választott tisztviselők vannak a 
megyékben, mi a kormánynak a válazztásokra 
gyakorolt befolyása ellen panaszkodunk. A kép
viselő ur nem vette tekintetbe, hogy a válasz
tott tisztviselőknek is legnagyobb része, ez idő 
szerint, a kormány pártjához tartozik. (Ellenmon
dás a jobb oldalon.) Egyszer azért méltóztatnak 
haragudni, ha valaki kétségbe vonja, hogy több
ségben vannak az országban, máskor meg azt 
nem szeretik, ha azt mondjuk, hogy többségben 
vannak. {Derültség a bal oldalon.) Mondom, t. 
ház, hogy a képviselő ur elfeledte ezen körül
ményt ; de továbbá elfeledkezett azon hatal
mas hadseregről, melyet bizony senki sem vá
lasztott e hazában, és mely a pénzügyminiszter 
ur vezérsége alatt áll; elfeledkezett a pénzügyőri 
összes tisztviselőségről; elfeledkezett a kincstári 
és alapítványi uradalmak összes tisztviselőiről és 
személyzetéről; de elfeledkezett továbbá még va
lamiről — nem akarok mindent elősorolni — el
feledkezett azon bizonyos miniszteri rendeletről, 
mely a választott tisztviselőknek e választások 
körüli eljárása miatt, a hivataltól felfüggesztés 
jogát feltétlenül a főispánok kezébe adta, mely
nél fogva a kormánypárt érdekében dolgozók nyu
godt lelkiismerettel működhettek: mig az eilen-
véleményüek, ha nem akartak is azon körön, 
mely őket megilleti, tulmenni, állásukat veszé
lyeztették, és forytonosan ott csüggött fejők 
felett, s jó, ha olykor le nem csapott, a da-
moklesi kard. (Elénk helyeslés c bal oldalon.) 

T. ház! Mielőtt a mélyen tisztelt igazság-
ügyminiszter ur hatalmas beszédéről még többet 
szólanék — mert hisz egy pár pontját érinteni 
voltam már bátor — egy igen csekély megjegy
zésem van egy pár állításra, melyek itt a ház
ban elmondattak. 

Az egyik állítás volt, —- nem tudom, hogy 
minő statisztikai adatok támogatták ezt — hogy 
a balközép pártja mögött nem áll a nemzet egy 
része sem; hanem egy nagy többség áll a jobb 
oldal, egy kisebb töredék pedig, a bal oldal má
sik árnyalata, a szélső bal mögött. Nem akarok 
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a t. képviselő úrral vitatkozni: mert ha ezt tenni 
akarnám, kimutathatnám adatokkal, mutathat
nék választásokat, a hol a balközépnek hol a jobb 
oldallal, hol a szélső ballal, hol mindkettővel 
kellett küzdenie, s hol mégis mindezek daczára 
balközépi képviselő választatott meg. Csak azt 
jegyzem meg: önök uraim, nagyon szeretik azon 
szót: „meddő vita" szemünkre lobbantani; en
gedjék meg, hogy én ezt tekintsem meddőnek, 
s azért nem is feszegetem, mert megvallom, 
meddő, haszontalan lenne a vita. Majd megmu
tatják ezt magok a tények, megtudjuk, hogy ál
lunk mi mindnyájan három év múlva, akkor, mi
dőn uj választás lesz. (Helyeslés bal felől.) 

Méltóztatott megemlékezni ezen állítás in
dokolásául arról, hogy én egy alkalommal felszó
laltam, mint ő idézte — hiszem, hogy jól idézte, 
mert nem nézhettem utána — hogy a társadalmi 
rendet veszélyeztettnek tartom. En azt gon
dolom , azon körülmény, miszerint ezen fel
szólalásom és pártunk ezen működése folytán 
nem fogyott, de erősbödött a párt, ismét ellene 
bizonyít. Egyébiránt miután ezen lépésem jobbról 
és balról annyiszor és oly különböző módon volt 
említve jés megtámadva, kénytelen vagyok pár 
rövid szóval elmondani: mit tartok alkotmányos 
országban követendő eljárásnak. (Jobb felől: Nem 
ide való!) Azt tartom, hogy ha mutatkozik egy 
alkotmányos országban valamely oly irány, mely
ről bármelyik alkotmányos érzelmű polgára a 
hazának azt hiszi, hogy az a hazára veszélyes, 
joga és kötelessége az ellen felszólalni, de csak 
az alkotmányos szabadság, de csak a személyes 
befolyás és személyes érvelés fegyverével: míg 
ellenben helytelen ós zsarnokságra vezet, ha ad
dig, míg egy ily, bár veszélyesnek tartott irány, 
törvénysértésre nem vetemedik, a kormány ha
talmával beavatkozik. (Zajos helyeslés bal felől. 
Ellenzés a jobb oldalon.) En ezen meggyőződés
től vezettetve, midőn láttam egy irányt — mely 
téves-e vagy nem? határozza el más, de a mely, 
hitem szerint veszélyes lehetett volna — nem azt 
tettem, mit mások — habár volt egy elég szemte
len jobboldali röpiratiró, ki azt is állította rólam — 
nem a kormányt kértem fel arra: hogy avat
kozzék be és nyomja el azon irányt, mondom, ha
nem kiállottam magam, oda vittem magamat, köz
bevetettem személyes befolyásomat és küzdtem a 
veszélyesnek tartott irány ellen, nem félve attól, 
hogy népszerűtlenné legyek. (Helyeslés bal felől.) 

A t. igazságügyminiszter ur tagadja, hogy a 
trónbeszéd irányt jelölt Jvolna ki a reformokra 
nézve. Ezen egyszerű tagadásra , ugy hiszem, 
szemben a mi érveléseinkkel, maga sem fog 
nagy súlyt fektetni akarni: mert egyszerűen ta
gadni nem annyit tesz, mint bizonyítani. 

Azonban azt is mondja, hogy mi már előre 
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í pálczát törtünk a kormány javaslatai fölött. En 
nem tudom, az igazságügyminiszter ur felirati ja
vaslatom melyik szakaszából olvasta azt ki ? mert 
valóban az abban mondottak szerint nem mond
hatja, hogy előre már pálczát törtünk a kormány 
javaslatai fölött; hacsak — a mi nagyon fájdalmas 
volna — az ő tudomása szerint azt mondani, hogy 
mi a reformokat az önkormányzat és nem a 
centralizatió és miniszteri teljhatalom, hogy mi 
a reformokat a szabad választási jog, egyátalában 
a renddel párosult szabadság érdekében, a de-
mocratia szellemében akarjuk létesíteni, nemany-
uyi, mint pálczát törni javaslataik fölött. Ha 
így van, akkor igaz, pálczát törtünk, de akarat
lanul : mert nem hittük, hogy ezen nyilatkoza
tunk annyit jelent, mint pálczát törni kormá
nyunk javaslatai fölött. (Derültség bal felől.) 

Azt is monda igazságügyi miniszter ur, hogy 
valódi függetlenséget követelni Magyarországra 
nézve ábránd: pedig csak ha ezt követeljük, 
van jogunk a megoldási módozatokhoz szólani, 
azokat roszalni. Azt felelhetem erre, hogy mi 
van közöttünk és Ausztria között? vannak közöt
tünk közösen érdeklő viszonyok, van azok alap
ján kölcsönös védelem, és van ezen viszonyok
nak, a fejedelem ugyanazonossága folytán, foly
tonos volta. De ha áll az, mit cultusminiszter 
ur állított, s a miben én vele tökéletesen egyet
értek: hogy a kölcsönös viszonyok létezése nem 
veszélyezteti, nem teszi lehetetlenné az önálló
ságot, akkor épen van jogunk ily függetlenséget 
követelni, s csak az van hátra, hogy megtalál
juk a módozatot, melylyel ezt elérhetjük; és ez 
az, a mit akarunk. (Ugy van! bal felől.) 

Különben azt mondja a t. igazságügyminisz-
ter ur: hogy már 1867-ben ennek véd és dacz-
szövetségnek egy szövetségi viszonynak kellett 
volna lenni, ha birt volna az ellenzék elég er
kölcsi bátorsággal, hogy azt elismerje, és nem lett 
volna oly szűk látkőrü, hogy azt mondja, misze
rint csak a magyar királylyal lehet Magyaror
szágnak egyezkednie. Erre egyszerűen csak azt 
mondhatnám, hogy hát a kisebbség csinálta ezt 
a kiegyezést ? ugyan tán a kisebbség döntött akkor 
kivételesen, minden parlamentalis praxis ellen, az 
országgyűlésen? Mert ha a kisebbség döntött, ha 
az történt, a mit a kisebbség akart, és ha hiba 
történt, igaz, az erkölcsi bátorság hiánya azt ter
heli. De, hozzá teszem, hogy ez nem áll. Mi már ak
kor is — emlékeztetem az igazságügyminiszter 
urat — figyelmeztettük önöket, hogy ez nem a 
personal-unio, s az abból folyó viszonyok megálla
pítása és rendezése, hanem szövetségi viszonyhoz 
vezet; de akkor ezt önök mint ráfogást, gyanú
sítást, visszautasittották. Ha tehát már akkor azt 
hitték önök, hogy szövetségnek kellene köttetni: 
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akkor az erkölcsi bátorság hiánya önöket illeti, 
és nem minket. (Élénk helyeslés a bal középen.) 

En különben megfoghatom, elismerem jogo
sultságát, ha valaki bebizonyítani törekszik, hogy 
azt, mit önök tettek, a haza érdekében meg kel
lett tenni. De egy ellen kénytelen vagyok fel
szólalni : és ez az, hogy azért, hogy fegyvert ko
vácsoljanak magok számára, ne akarják megha
misítani Magyarország történelmét: mert azt mon
dania, hogy a magyar nemzet önállósága irányá
ban jogairól folyton lemondott, annak, ki az 
1790. és az 1848-iki törvényeket ismeri, valóban 
lehetetlen. (Elénk tetszés a bal oldalon, nyugta
lanság a jobbon.) 

Azzal vádol a t. igazságügy miniszter ur, 
hogy lerontjuk a parlamentalismust, és idézi a 
két külügyi miniszternek meghasonlási esetét, 
melyet már érinteni bátor voltam és azt mondja 
ezen okoskodása végén: „pedig parlamentalismus 
nélkül alkotmány ma már nem is képzelhető;" 
majd azután, hogy igazolja a delegatiónak elfoga
dását, azt mondja: „igaz, mi ezzel megrontottuk 
a parlamentalizmust, de megvédtük az alkotmányt!" 

Már kérem, ha parlamentalismus nélkül az 
alkotmány semmi, vagy legalább csekély értékű, 
ós ha áll, a mit a t . igazságügyminiszter ur 
maga mondott, hogy a delegatió a parlamenta
lismust megrontotta: ugyan miféle alkotmányt 
védelmezett meg? (Helyeslés és derültség a bal, 
ngugtalanság a jobb oldalon.) 

Az igen tisztelt igazságügyminiszter ur azt 
mondja még, hogy a közjogi vita gátolja egy 
reformpárt alakulását és ez által kárt tesz 
a hazának. Én, tisztelt igazságügyminiszter ur, 
ellenkező véleményben vagyok. Mi kinyilatkoztat
tuk mindannyian, hogy készek vagjmnk ma is, 
feledve minden közjogi differentiát, a refcrmkér-
désekben önökkel együtt haladni; és ha nem ha
ladhatunk együtt, annak nem a közjogi kérdések 
lesznek okai, hanem az, hogy a reformok iránti 
nézeteink lesznek különbözők; már pedig ha a 
reformak iránti nézeteink különbözők, ha soha 
közjogi vita nem lenne is közöttünk, egy párttá 
tömörülnünk soha nem lehetne. (Helyeslés a bal 
középen.) 

Különben én megvallom , igen szeretném 
tudni, hogy a t. igazságügyminiszter ur milyen 
ellenzéket akar? mert ő megtámadt bennünket 
azért, hogy mi csak engedelmeskedünk a tör
vénynek. Azt mondja, ez nem elég; ő az ellen
zéktől többet kivan: annak nem szabad monda
nia, hogy a törvény rósz, hanem megváltoztatá
sára törekednie szabad. Már ugyan kérdem, mi 
lesz útja ezen megváltoztatásnak, ha nem sza
bad mondania, hogy a törvény rósz, ha nem sza
bad a közvéleményt felvilágosítania, miért akarja 
azt megváltoztatni? Ha a t. igazságügyminiszter 

urnák oly ellenzékre van kedve, a mely kiegé
szítse a chorust a miniszterek dicsénekében, de 
csak néha, néha merjen — akkor is csak legfelső 
engedelemmel — ellenkezni: tessék saját pártja 
tagjai közöl kinevezni ilyent, mi erre nem ajánl
kozunk. (Élénk helyeslés és derültség halról, el
lenmondás főbbről.) 

Végül megjegyzem, hogy az igen t. igazság
ügyminiszter urat ez alkalommal a czáfolatokban 
gyengének talál tam: mert ellentétbe akart he
lyezni olyanokat, mik nincsenek ellentétben; de a 
mikre időkímélés tekintetéből, csak két rövid pél
dát idézendek. 

Idézem jelesen azon példát, midőn ellentétbe 
tet te azt, hogy Vukovies Sebő tisztelt barátom 
sokalja egy évre a trónbeszédben felhozott refor
mokat, azzal, hogy mi másokat is kijelöltünk. A 
t. igazságügyminiszter ur bizonynyal felreértette 
Yukovics képviselő ur nyilatkozatát: mert ő nem 
azon czélból hozta ezt fel — miként mi azt igen 
jól értettük—mintha a reformokat sokallaná; ha
nem, minthogy abból, mert sok egy évre, azt kö
vetkeztetette, hogy három évben csak egyszer 
szándékoltatik trónbeszéd tartatni . így tehát azok
kal, kik még több tárgyat jelöltek ki , mint 
reformot igénylőket, és így önmagával is ellen
tétbe nem jött. De nincs ellentét a közt sem, a 
mit Ivánka Imre t. barátom mondott: hogy ő azt 
szeretné, hogy a magyar embernek egyik keze az 
ekén, másik a fegyveren legyen, és a között, 
hogy mi a hadbiróságokról szóló törvényjavasla
tot nem fogadtuk el, és hogy azt mondtuk ak
kor, hogy azon országot egy nagy kaszárnyává 
alakítaná át. Sőt ellenkezőleg, épen azért, mert 
azt akarnók, a mit Ivánka mond, hogy Magyar
országban minden ember hazafi, és minden em
ber katona legyen: kellett elutasítanunk oly 
törvényt, meby a haza összes fiait, 19 éves ko
ruktól kezdve egész 30 vagy 32 éves korukig, 
a rendes törvények oltalma alól elvonja (Halt-
jak!) és a katonai törvények alá helyezi (Élénk 
helyeslés balról, zaj jobbról.) Valamint a múlt 
országgyűlés többségének — mert nem tulajdo
nítok minden érdemet magunknak — volt elég 
hazafisága a javaslatot el nem fogadni: remény
lem, hogy oly javaslatot a jelen országgyűlés 
sem fogad el. 

Továbbá megemlítem még, hogy Ghyczy 
Kálmán t. barátom ellenében határozottan az 
igazság ellen idézett a t. igazságügyminiszter ur: 
mert azt monda, hogy Ghyczy Kálmán barátom 
itt 12 millió deficitről szólt, inig komáromi be-, 
szédében azt másfél millióra teszi. (Zaj jobbróll 
Felkiáltások: Már felelt! Zajos felkiáltások ba-
felóí: Halljuk! halljuk!) Mindjárt bevegzem bet 
szédemet. (Halljuk!) Én azt gondolom, e tévedés 
a t . igazságügyminiszter ur maga is el fogja is-

43* 



340 22. országos illés június 2. 1869. 

merni, én legalább, hogy tévedett, állithatom: 
mivel a komáromi beszédet tegnap nyomtatás
ban elolvastam és azt találtam, hogy Ghyczy 
Kálmán barátom ugyan azokat mondta a deficit 
összegére nézve akkor, a miket itt mondott. 

A t. igazságügyminiszter ur igen gúnyosan, 
de őszintén mondhatom, nagyon sikerült éleczczel 
megtámadott bennünket, azt mondván, hogy mi, 
nagy szerénységünkkel, melyben az összes ellen
zék találkozik, mindent a mi jó, magunknak tu
lajdonitank, és mindent a mi rósz, a másik pártra 
hárítunk (Ugy van! jobbról) és azt monda hozzá, 
hogy ha ez igy van, a kormánypártnak nincs 
más teendője, mint arra törekedni, hogy az ily 
jótékony ellenzék minél tovább ellenzék, (Felki
áltások: Kisebbség!) azaz kisebbség maradjon! 
(Halljuk!) Elsőben, mélyen t. miniszter ur és t. 
ház — szeretném valóban, ha valaki bebizonyí
taná nekem: mikor mondtuk azt mi, hogy min
den jót mi vittünk véghez; sőt — én legalább 
részemről mindannyiszor, midőn arról volt szó, és 
kifejeztem a törekvéseket, melyekkel mi viselte
tünk, kiemeltem, hogy mint kisebbség ritkán, 
csak akkor vihettünk valamit keresztül, midőn a 
többségnek legalább egy része a mi nézetünkhöz 
csatlakozott. így levén a dolog, bizonyára a tör
ténteknek érdemét magunknak nem tulajdonítot
tuk. Követelünk magunknak igenis a múltból 
annyit, és azt hiszem, jogosan követeljük, hogy 
igyekeztünk megtenni hiven kötelességünket; az 
eredmény dicsősége — melyet egyébként összes
ségében véve nem irigy lek — önöket illeti. (De
rültség. Zaj.) 

Különben el levén már a t. ház türelme fá
radva, (Halljuk!) elhagyom a többit, csak egy 
thémára megyek még át. 

Az igen t. igazságügyminiszter ur beszéde 
vége felé igen magasztos elégiái hangulatban 
volt és variálta előttünk azon themát: „szegény 
szánandó kormány!" 

Tisztelt ház! először is meg akarom mon
dani, hogy mi annak egyik oka, miért ő a kormányt 
szegénynek és szánandónak tartja, t. i. az, hogy 
míg akkor, midőn szabad folyást engedett a saj
tónak és a gyülekezésnek, mint ő monda, gyá
vának — én igy mondom: kötelesség mulasztónak 
— kiáltatott ki : addig, midőn teljes szigorral fellé
pett, azt mondák, hogy botrányos tetteket követ el. 
Ennek, megmondom röviden, meggyőződésem sze
rint az oka az: mert láttuk önöket, midőn bün
tetlenül hagytak oly dolgokat, melyek a törvénybe 
ütköztek és kötelességmulasztással vádoltuk ezért, 
más felöl láttuk akkor is, midőn a hatalom sza
vával beavatkoztak ott, hol jogukban nem állt, 
midőn nem volt törvénysértés; (Felkiáltás jobbról: 
Hol! hol? Mikorf A szélső balon: Félegyházán! 
A balközépen: Temesvárit!) és ekkor mondtuk, 

hogy botrányos eljárást követnek el, (Zajos el
lenzés jobbról; élénk helyeslés balról.) Óvakodja
nak önök ettől, és bizonynyal sem kötelességmu
lasztással, mert azon szót, melyet a miniszter ur 
használt, én használni nem akarom, sem botrá
nyos eljárással vádolui nem fogja senki. (Helyes
lés bal felől) 

I v á n k a Z s i g m o n d : Kern is lehet. 
T i s z a K á l m á n : A mi különben azt 

illeti: „szegény szánandó miniszterek", valóban, 
ha elhihetnők mind azt, mit önök és önökről párt-
hiveik mondtak, azt mondhatnók: szánandó mi
niszterek, mert azt kellene hinnünk, hogy önök 
egész hatalma azon küszöbön végződik, mely a 
bureauk külső ajtaján van. Azonban mi egy fe
lől jobb vólemónynyel vagyunk önök irányában, 
más felől is tapasztaltuk, hogy ez nem igaz. Az
ért pedig, hogy a kormány, éjjelt nappalt összetéve, 
a nyugalmas, a családi életet nélkülözi, megenged
jenek önök, elismerésre igen is, de sajnálatra nem 
tarthatnak igényt. Mindenki maga választhat. 
Yálaszszon, határozza el magát, hogy mit becsül 
többre: a házi tűzhely nyugalmát-e?vagy a politi
kai élet helyzet tetőpontját, a hatalmat és befo
lyást az ország ügyeire? (Tetszés.) Ha az elsőt 
választja, akkor vonuljon vissza azon térről, mely 
áldozatokat követel; ha pedig nemes elhatározá
sában lemond az elsőről, ha elragadja azon nemes 
indulat, hogy hazája sorsára befolyást gyakorolni 
igyekezzék: akkor ne panaszkodjék: mert mindent 

' egyesíteni, a családi élet nyugalmát ós a minisz
teri nagy hatáskört, senkinek e világon nem lehet. 
(Tetszés és élénk helyeslés a bal oldalon.) 

Ezek után tovább nem akarván fárasztani 
a ház figyelmét, (Halljuk! halljuk! balról. He
lyeslés jobbról) még csak annyit mondok, hogy 
igen kevés sőt mondhatnám, semmi reménv-
nyel bár, de javaslatomat elfogadás végett a ház 
figyelmébe ajánlom. (Elénk zajos éljenzés balról.) 

K e r k a p o l y K á r o l y : T. ház! (Moz
gás. Halljuk! halljuk! Elnök, csenget.) Személyes 
ügyre voltam bátor egy pár szóra engedelmet 
kérni. Debreczen városának előttem szólott kép
viselője felhívott engem, hogy jövőben jobban 
tájékoznám magamat, mert emlékezetem ezúttal 
elhagyott. (Felkiálltások balról. Ez nem személyes 
kérdés! Jobbról: Halljuk!) 

E l n ö k : Méltóztassanak az elnöknek egy 
szót engedni. Tévednek azon képviselő urak, kik 
azt hiszik, hogy csak szorosan személyes kérdés
ben lehet felszólalni, miután a házszabályok sze
rint mindazok felszólalhatnak, kiknek szavai ro-
szul magyaráztatnak. (Helyeslés.) 

K e r k a p o l y K á r o l y : Bátor volnék a 
gyorsírók följegyzésére is hivatkozni a tekintet
ben, hogy az mondatott, mit épen mondottnak 
álliték. Bocsánat, de emlékezetem engem nem 
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csalt meg: mert én csak azt tudhattam s tudtam, 
a mi nyilvánosan törtónt, s hogy azt híven tol
mácsoltam, hivatkozom a delegatio naplójára. Azt 
a mi magán körben történt, azt nem tudhattam, 
s igy arról meg sem is feledkezhettem. Arról pe
dig nem tehetek, ha a t. képviselő ur, nyilváno
san és annak helyén nem azt kívánta a mit jó
nak tartot t , hanem valami mást. 

Ez volt az egyik. 
A másik, mi végett még pár szóra engedel

met kérek, a birodalmi tanács alsó ós felső házai
ban hozott határozatokra vonatkozik. Én nem mon
dottam azt, hogy a birodalmi tanács elismerte 
volna, miszerint az osztrák császárság alatt csakis 
a birodalmi tanácsban képviselt országok értendők, 
s nem is állitom határozottan, hogy ez nekem 
tulajdoníttatott. De, mert Tisza Kálmán képvi
selő ur ide nyilatkozott passusának végpontja 
mégis ilyesmire látszik mutatni, megjegyzem, hogy 
én azt mondtam, és mondom még ma is, hogy 
annak alsóháza volt kész, e hó 4-én hozott s ál
talam emiitett hazározatával elismerni azt, hogy 
nem létezik oly osztrák császárság, a melynek 
Magyarország is kiegészítő részét képezné. 

A n d r á s y G y u l a g r ó f m i n i s z t e r e l 
n ö k : T. ház! Nem szándékoztam egyátalában 
ez alkalommal felszólalni, miután nem osztozom 
igen t. Pulszky barátom jeles beszédének azon 
részében, melyben ő azt monda, hogy a trónbeszéd 
feletti vita a hatalom feletti vita; vagy ha oszto
zom is, csak annyiban osztozom, a mennyiben par-
liamentális kormányformák közt minden törvény
hozási kérdés, mely nagyobb fontosságú, minden
esetre egyszersmind a kormány feletti vita is; 
miután egyéni nézetem az, hogy a trónbeszédnek 
és a trónbeszéd feletti vitáknak csak két czélja 
lehet, t . i . : az első az, hogy az ország ismerje a 
kormány irányát a politikai napikérdések felett, 
a második, hogy a választók illető képviselőik
nek nézeteit ismerjék a kormány iránya felett; 
miután továbbá ezen két czél e mai napig telje
sen el van érve, és ha talán a vita igen sok időt 
vett is igénybe, de mindenesetre alkalmat adott 
az egyes képviselőknek nézeteiket kimondani; 
más részről a kormány politikája a trónbeszédben 
határozottan és tisztán van körvonalozva: mind
ezeknél fogva nem volt szándékom ezúttal egyá
talában felszólalni, nem is szólaltam volna fel, 
ha nem mondattak volna i t t olyanok, melyek a 
hallgatást részemről lehetetlenné teszik. 

Miután azonban ez ugy van, élni akarok a 
házszsabályok engedelmével, mely a miniszternek 
megengedi, hogy az előadó zárbeszéde után is 
szólhasson. (Helyeslés.) De legyen megnyugtatva 
a. t. ellenzék arról, hogy én ezen joggal élni, s 
nem visszaélni akarok, s azért habár minden al
kalommal, néha, megvallom őszintén, tán szegle

tesen is ki szoktam mondám nézetemet, mert az 
egyszersmind erős meggyőződésem is, ez alkalom
mal, tekintve azt, hogy állításaimra már az ille
tőknek válaszolniuk nem lehet, kerülni fogok min
dent, a mi még csak a visszatorolás színét is 
viselné magán. (Helyeslés a hal oldalon.) Hanem 
egyenesen és szárazon a védelemre fogok szorít
kozni. (Halljuk!) 

Mindenek előtt igen t. barátom Debreczen 
város érdemes képviselőjének néhány mondatára 
van szerencsém válaszolni, és miután már szól
nom kell, talán egyéni nézetemet is el fogom a 
t . háznak engedelmével a lehető legrövidebben 
mondani. (Halljuk!) 

Tisza Kálmán képviselő ur azzal vádolt en
gem, hogy egy t. képviselő urnák szavait elfer
dítettem, más szavakat adtam szájába s azokat 
czáfoltam. 

En tökéletesen érzem, hogy ezen vád irányá
ban ártatlan vagyok, nem tettem azt, sem most, 
sem máskor, egyszersmind azonban a magam 
részéről felszólítom az igen t. képviselő urat, te
gye kezét szivére s mondja meg, vajon azon sok 
czáfolat közt, melyeket i t t a házzal most hallatni 
méltóztatott, biztos-e abban tökéletesen, hogy 
egy képviselőnek sem adott szájába mást, mint 
az mondott, és hogy nem czáfolt-e olyan állítást, 
melyet az illető képviselő nem mondott? (Élénk 
helyeslés a jobbon.) 

Egyébiránt én egyátalában nem is hoztam 
volna fel azon kis vitát, mely egy mármarosi 
kerület tisztelt képviselője s köztem e napokban 
folyt, hogyha ismételve nem hozatott volna fel 
a házban, annál kevésbé, mert hiszen állításának 
épen azon részét, a melyet a t. képviselő hirlap 
utón is elferditettnek mondott, a t. képviselő ur 
elvtársa igen t. barátom Komárom városa kép
viselője eléggé megczáfolta. Várady t. képviselő 
ugyanis azt mondta, hogy pénzügyi törvényeinkre 
nézve mai napig sem birunk egyébbel, mint 
igen rósz magyar fordításával annak. (Zaj a 
bal oldalon. Felkiáltások: Nem azt mondta! Jobb 
felől: Szóról szóra azt mondta!) Ismétlem: „igen 
rósz magyar fordításával annak, a mit az előtt 
jó németséggel bírtunk!" (Ugy van! a jobb ol
dalon.) 

Ez ellenében tisztelt képviselő társam Ghy
czy Kálmán azt állitá, és nézetem szerint helye
sen, hogy neki és elvbarátainak nagy fáradságuk
ba került a bizottságoknak a pénzügyekre vonat
kozó javaslatait azon alakba hozni, a melyben 
azok ő felsége szentesítése alá terjesztettek. Ezt 
mondotta a t. képviselő ur, és ismétlem, igaza 
volt, mert köztudomású azoknál, kik a bizottság 
munkálataiban részt vettek, hogy a t. képviselő 
szorgalommal, nagy tanulmányozással kisérte 
ezen javaslatokat, azokban bizonyosan javitáso-
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kat is eszközölt. Én részemről ezt szívesen elis
merem. De ha ez áll, akkor nem áll az, a mit 
Várady képviselő ur mondott: mert akkor nem 
áll az, hogy törvényeink nem egyebek, mint rósz 
fordítása magyarra annak, a mit eddig német 
nyelven bírtunk. Mert felteszem és tudom, hogy 
ha Komárom város képviselője annyit dolgozott 
és fáradott, akkor bizonyosan nem azt csinálta, 
mit t. képviselő ur ráfogott, és ennek következ
tében már most megvallom, mint belkérdést te
kinthetem a két képviselő ur között: hogy kinek 
volt igaza, kinek nem? de annyi bizonyos, kogy 
mindkettőnek egyszerre igaza nem lehetett. (Ügy 
van! jobbról.) 

V á r a d y G á b o r ; Felelek rá! 
A n d r á s y G y u l a g r ó f m i n i s z t e r 

e l n ö k : Azt mondta Debreczen város igen t . 
képviselője, hogy engem ugyan hatalmas ember
nek ismer, bár nem oly hatalmasnak, mint a 
magyar miniszterelnököt óhajtaná látni. Ez kérem, 
természetesen egyéni hiba. (Közbeszólás balról: 
Az a baj, hogy nem egyéni hiba!) Mondta to
vábbá t. képviselő ur, hogy tehetségeimben sem 
kétkedik. Ezt köszönettel fogadom; de meg val
lom, hogy sem azon hatalomra, melylyel nem 
birok, sem azon tehetségre melyet t. képviselő 
ur szíveskedett elismerni, nincs szükség, hogy én 
bebizonyíthassam azt, miszerint néha okunk volt 
már azt hinni, hogy az ellenzék nem mindenkor 
komoly. (Zaj balról.) Mert nem akarom én fel
hozni azon körülményt, hogy 61-ben ugyanezen 
párt a felirati viták alkamával többségben volt 
ugyan — ez köztudomású dolog — de nem 
igyekezett érvényesíteni azon többséget, és így 
haza-fiságának adott igazat, mert tar tot t a kö
vetkezményektől. (Helyeslés jobbról.) 

Én azt hiszem, hogy maga az, a mit a t. 
képviselő ur most mondott, t. i. hogy „sokszor 
történt ugyan, hogy egy nemzet jogait erőszak
kal elvették; de hogy egy nemzet önkéntesen 
adta fel azokat, az csak most történt először ál
talunk, Magyarországban"; s mellőzvén azt, hogy 
ez állítás egyáltalában történetileg hamis, azt 
hiszem, hogy a nélkül, hogy szükséges volna, 
hogy én a t. képviselő ur veséjébe lássak, bátran 
mondhatom, hogy ez állítás sem komoly, és hogy 
azt a t. képviselő ur maga sem hiszi. (Helyes
lés jobbról.) Es ezen állítás horderejétől csak ak
kor tudnám felmenteni, ha t. képviselő ur meg
fordítaná ez állítást, vagy ha talán tévesen nyilat
kozván, t. i. azt akarta mondani, miszerint nem 
volt példa arra soha, hogy egy nemzet, mely 
erőszakkal vesztette el jogait, azokat békés utón 
nyerte volna vissza. (Helyeslés jobbtól. Zaj 
balról.) 

Azt mondotta Debreczen városa t. képvise
lője, hogy többen nyilatkoztak a házban az iránt, 

hogy ők" a delegatiót nem tartják jó intézmény
nek, hanem olyannak tartiák, melynél jobbat nem 
tudtak keresztül vinni, s elvárják azoktól, a kik 
e véleményen vannak, hogy midőn a jobb ke
resztülvihető lehet, azt el fogják fogadni. 

En azt gondolom, hogy azok, akik igy nyilat
koztak, bizonyosan szívesen elfogadják a jobb 
ajánlatot. 

De engedje meg a t . képviselő ur, hogy ez 
ellenében én is figyelmeztessek a t . képviselő ur 
által benyújtott felirati javaslat egy pontjára, 
melyben az van mondva, hogy a mostani közjogi 
alap sem ő felségének a közös fejedelemnek nem 
ad több erőt, sem a birodalom egyik részének, 
sőt ezek erejét csak leköti; hogy más alapon 
igen könnyű lesz az egyesség: mert olyan lesz, 
melybe mindenki bele fog egyezni. Vagy áll ezen 
állítás, t. ház, vagy nem áll. Ha való, akkor be 
fog következni azon eset, hogy mindenki igen 
szívesen fogja fogadni azon javaslatokat: mert 
hiszen azon alaphoz, mely sem a fejedelem ha
talmát, sem az egész, sem a részek erejét nem 
gyarapítja és nem biztosítja, ki fogna ragasz
kodni 1 bizonyosan sem a fejedelem, sem Ausztria, 
sem mi. De akkor arra kérem a t. képviselőket, 
várják be, mig azt a tapasztalás bebizonyítja, és 
ne kívánják tőlünk, hogy ezt puszta szavukra 
elhigyük , midőn az elméleti és gyarkorlati ta
pasztalás az ellenkezőt bizonjntja. Addig azonban 
arra kérjük, hogy a közjogi alapot újra meg 
újra ne feszegessék. (Helyeslés.) 

Debreczen városa t. képviselője igen sokat 
követel néha , azt követelte t. i., hogy Irigyük 
el neki azt, hogy ha a baloldal némely t. férfiai 
pénzügyi vállalatokban részt vesznek, azt nem 
azért teszik, hogy azon nyerjenek. En meg val
lom, t. ház, azt gondolom, hogy ez sokkal több, 
mint a mit követelni lehet. Nézetem az, hogy 
mindazok, legyenek bár jobb- vagy baloldaliak, a 
kik pénzügyi vállalatban részt vesznek, azt nem 
azért teszik, hogy veszítsenek, hanem hogy 
nyerjenek mellette. Ez igazságot el kell fogadni 
mind a jobb oldal, mind a bal oldal részére. (De
rültség.) 

Mondotta a t. képviselő ur azt is, hogy a 
jobb oldal részéről rósz néven vétetett az, misze
rint a bal oldal első javaslata nem akarván kö
zös külügyminisztert, a külügyek vezetését a 
kir. ház miniszterére kívánta bízni. Most pedig 
csakugyan a kir. ház minisztere Beust gróf ve
zeti a külügyeket, s abban a jobb oldal semmi 
sérelmet nem talál. 

Mondotta a t. képviselő ur azt is, hogy a 
ruhaváltoztatás különbséget nem tesz, mert a 
személy ugyan az marad, t. i. Beust gróf. Bátor 
vagyok a t. képviselő urat kérdeni — a meny
nyiben tudom, hogy ő nem csupán képviselő, 
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hanem egyszersmind a reformált egyház egyik 
főcurátora—is vajon ő nem tudja-e a külömb-
séget a képviselői állás és a reformált egyház 
curátorsága között? és nem tudja-e mindenkor 
megkülönböztetni a két különböző minőség ha
táskörét ? 

A baloldal részéről többször felhozatott és 
ismételtetett Debreczen városa t.. képviselője 
által azon vád, hogy a kormány a választások
nál nem ugy járt el, mint kellett volna, mert a 
választásokra a törvények által nem engedett 
befolyást gyakorolt. Ebben, ugy látszik, mindkét 
ellenzéki árnyalat egyetértett, hogy a kormány 
nem azt tette, mit tennie kellett volna, csak 
abban nem értett egyet, hogy az egyik árnyalat 
azt mondta, többségre kell igyekezni, felelős
ségre kell vonni a törvények értelmében; a má
sik rész pedig a felirat alkamával vádképen 
akarta a tényt ő felsége elé hozni. Én, t. ház! 
mind az egyik mind a másik nézetüeknek azt 
tanácslom, hogy ebből ne tegyenek semmit. 

Francziaországban egy alkalommal nagy vi
tatkozás volt a homoeopathák és allopathák kö
zött. A dolog biró elé került. A perbe egy 
gyógyszerész is bele vonatott, kit az allopathák 
azzal vádoltak, hogy gyógyszereibe véghetetlen 
drastikus igredientiákat használ, nem pedig azon 
dilutiókat, melyeket a homoeopathia tana előir. 
A vizsgálat megtörtónt, a minek az lőn ered
ménye, hogy az illető gyógyszerész kénytelen volt 
bevallani, miszerint gyógyszereibe soha sem tett 
egyebet, mint egy kis tejet és ezukrot, és ennek 
az lett a vége, hogy utólagosan a homoeopathák 
által vétetett pörbe. 

Az emiitett vád által a kormány körülbelül 
hasonló helyzetbe jön. Arra kérem tehát a t. 
képviselő urakat, ne válaszszák sem az egyik, sem 
a másik utat, ne vonják felelősségre a kormányt 
a közvélemény és az országgyűlés előtt, mert a 
közvélemény és az országgyűlés a pör folytán 
meg fogna győződni, hogy a kormány még kö
telességét sem teljesítette. (Helyeslés a jobb olda
lon.) Ne vádoljanak be ő felsége előtt se, mert 
ennek más volna az eredménye, mint a mit a 
t. képviselő urak várnak. 0 felsége ugyanis köny-
nyen megvonhatná a minisztériumtól bizodalmát; 
de nem azon okból, melyet a képviselő urak fel
hoznak, hanem azért, hogy kötelességének eleget 
nem tett : mert igen sokszor nem tartotta szem 
előtt azt, hogy midőn az országgyűlés együtt 
nincs, a törvényt magyarázni joga csakis a kor
mánynak lehet. (Elénk ellenmondás blaról.J 

Egyébiránt, t. ház, a közjogi alap, mely ezen 
vitáknak lényegét képezi, vagy kellene hogy ké
pezze, két módon támadtatott meg és két ár
nyalat részéről. Az egyik rész elmondotta azt: 
miért tartja rosznak, de tudtomra nem mondta 

el, mit tart hát jobbnak. A másik rész, azon 
részt értve, melynek válaszfelirati javaslatát Si
monyi Ernő képviselő úr adta be, megmondotta, 
miért tartja a közjogi alapot rosznak, de meg
mondta egyszersmind azt is, hogy mit tart 
jobbnak. 

Ne méltóztassanak tőlem az igen t. képvi
selő urak rósz néven venni, ha azt mondom, 
hogy engem az első okoskodás arról győzött 
meg, hogy azon alap nem lehet rósz, mely ellen 
még az elméleti téren sem lehet több alapos vá
dat felhozni, mint a mennyi felhozatott. Az érvek
nek második része arról győzött meg, hogy a 
mi helyébe tétetni széndokoltatik, határozottan 
ós igen sokkal roszabb annál, a mi most 
létezik. 

Minden elméleti ellenvetés alapja abból in
dul ki, hogy az ország elvesztette jogait azért, 
mert bizonyos főbb állami jogokat többé nem az 
országgyűlés, hanem a delegatió gyakorol. Már 
kérem, én ezen következtetést tökéletesen téves
nek nyilvánítom: mert abból, hogy bizonyos 
állami jogokat az ország nem két háza által 
gyakorol, hanem ezen két háznak bizottsága, 
vagy is a delegatió által, legfőlebb azt lehet 
következtetni, hogy az országgyűlés némely jo
gai módosíttattak vagy kisebbittettek; de nem azt, 
hogy az ország adta fel jogait. Az ország telje
sen megtartotta azokat, csak hogy más utón, 
módon gyakorolja. (Helyeslés jobbról. Ellen mon
dás balról.) 

A delegatió intézményének — bocsánatot 
kérek, hogy ezen igen unalmas tárgyra kényte
len vagyok áttérni, (Halljuk!) de kénytelen 
vagjrok válaszolni — a delegatió intézményének, 
mondom, van igen is egy roppant hibája, melyet 
a túlsó oldalon nem kerestek fel, az, hogy a neve 
latin: „Delegatió" (Derültség jobbról.) Higyék el, 
uraim, ha ezen intézmény neve nem delegatió 
volna, ha a törvény egyszerűen azt mondotta 
volna ki, hogy az országgyűlés két háza, a má
sik részszel közös ügyeit, melyeknek létezését 
senki sem tagadja, nem egyenesen végzi el, ha
nem e czélra egy bizottságot küld ki, épen azért 
küld ki, mert mint országgyűlés a másik rész
szel nem akar és nem tud egyenesen érintkezni: 
akkor nem sikerült volna még a legtudatlanabb 
néppel sem egy perczig is elhitetni, hogy azon 
ominosus delegatió az ország jogainak föladása 
volna. (Helyesles jobbról, ellenzés balról.) 

De sőt, t. ház! én sokkal messzebb megyek 
és miután már alkalmam van, (Jobbról: Halljuk !) 
azt állítom, hogy: csak is a delegatió által lehet 
az országgyűlésnek valódi befolyása a külpoli
tikára és közös érdekű állami kérdésekre nézve; 
hogy másként egyátalában nem lehet, és gyakor
latilag illusoriussá válnék. 
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Ugyanis, t . ház, ha azon eszme fogadtatik 
el, hogy ezen kérdéseket két törvényhozásnak 
kell elvégezni, akkor négy törvényhozó testület 
vagy ház intézkednék a közös ügyek felett: kettő 
Pesten, kettő Bécsben. Már most, ha valamely 
kérdésben, valamely miniszter megakad, ha vala
mely kérdésben a minisztérium illusoriussá akarja 
tenni ezen négy ház működését: vajon nem vég
hetetlenül ügyetlen minisztérium lesz-e az, mely 
a négy factor közöl egyet sem tud megnyerni — 
különösen, midőn egy vagy kettő, részben legalább, 
az ő kinevezésétől függ — és lehetetlenné tenni azt 
hogy ezen négy testület, a maga kebelében ered
ményre jusson? 

Ebből is világor tehát, hogy a törvény nem 
azért állította fel a delegatió intézményét, hogy 
az ország jogait elvegye, hanem hogy gyakor
lati módon érvényesítse. 

És, uraim, már most azt kérdem: vajon 
először tört ónt-e az, hogy az ország bizonyos 
jogát feladta és azt másként módosította? En 
azt gondolom, hogy nem. 

Voltak ezen országnak fényes jogai, melyek 
feladattak. 

Többek között volt joga, melyet csak egy 
nemzettel osztott, t. i. a lengyel nemzettel: hogy 
trónja nem örökség utján, hanem választás utján 
töltetet t be. Már pedig ennél elméletileg van-e 
szebb jog? hisz ez a népsouverainitás legpreg
nánsabb gyakorlata. Századokon át folyt a felett 
a harcz, fel kell-e hagyni e joggal, nem egészen 
ugy mint most, papírral kézben és stenograpkok 
előtt, hanem karddal és ágyúval is; és utol
jára mi lett az eredmény? Az, hogy az ország 
lemondott ezen jogáról — és hál' Istennek, hogy 
lemondott. A szomszéd nemzet sorsa mutatja, 
hogy mi történt ott, hol a lemondás nem tör
tént meg. Lengyelország sorsa példa lehet előt
tünk. Annak idejében bizonyosan sok szép beszéd 
mondatott e jog mellett. És most kérdem: van-e 
ember, ki nem tekintve a dynastiához való ragasz
kodást, hacsak elvileg is akarná a szabad válasz
tást? Bizonyosan nincs senki. (Jobbról: Nincs 
senki!) Két évvel ezelőtt, olvastam egy procla-
mátiót muszka nyelven, — távol legyen tőlem, 
azzal az orosz kormányt vádolni, meg vagyok 
győződve, hogy az csak valamely zugpanszláv 
társulat nyilatkozata lehetett, semmi egyéb — 
de tartalma az volt — koronázás előtt történt 
— hogy minden vitatkozása az országnak a köz

jogi alap felett téves, s az országnak helyes 
alapja csak akkor lesz, ha a királyválasztás jo
gát követeli vissza. 

, De volt e nemzetnek még más joga is, igen 
szép jog volt az, igen jó hangzású különösen; 
azon ellenállási jog, melyet az arany bulla 31-ik 
czikke biztosított. A nemzet sokáig ragaszkodott 

a joghoz, mely az egyetlen materialis garantiának 
mutatkozott azon esetre, ha a fejedelem a tör
vényeket szentesíti, elfogadja, de miután el van
nak fogadva, nem tartja meg. És mi lett ennek 
következménye ? számtalan összeütközés, bel 
háború, forradalom, melyek az országot számta
lanszor sirja szélére vitték; és az, hogy az ország 
felhagyott e joggal és pótolta egy igen egyszerű 
eszmével, t. i. a kormány felelősségének eszmé
jével. Tehát a jog lényegéről nem mondott le, de 
a jogot átalkotta oly módon, a mely szerint azt 
gyakorlatilag foganatosíthassa. {Elénk tetszés a 
középen.) Bocsánatot kérek, ha a ház türelmét to
vább fárasztom. {Halljuk, halljuk!) 

Átmegyek arra, mit Simonyi Ernő t. kép
viselő ur, mint a mostani helyébe helyezendőt 
javasolt. 

Azt monda t. i., hogy a megoldás igen köny-
nyü. Vissza kell menni a 48-ra, ott meg van 
mondva, hogy aző felsége oldala melletti miniszter 
magyar külügyminiszter, tehát legyen ismét az; 
és miután a másik rész nem lehet megfosztva at
tól, hogy neki is legyen külügyminisztere: legyen 
két külügyminiszter. Erre nézve t. barátom az 
igazságügyminiszter már felelt; én csak pótlólag 
vagyok bátor hozzátenni, hogy a 48-ki törvénye
ket épen e pont végett kellett absolute megváltoz
ta tni : mert a kettő közöl egy:vagy ugy értelmez
tük volna a törvényt, hogy azon miniszternek a 
többiek irányában „vétó"-ja legyen, és akkor mint 
már más alkalommal mondottam, a lengyelországi 
állapotok állottak volna elő, vető vétóval szem
ben, és tespedés lett volna az eredmény; vagy pe
dig nem lett volna ezen vetoja, és akkor bekövet
kezik a legtökéletesb alárendeltség, melybe csak 
az országot helyezni lehetett: visszamenetel oda, 
a hol voltunk akkor, midőn beérte az ország azzal, 
hogy törvénykönyvébe igtatta, hogy majd ha 
Törökországgal fog szerződés köttetni és egyéb 
ügyek alkalmával is, ő felsége kabinetjében ma
gyarok is legyenek. 

De a t. képviselő ur már gondoskodott a 
baj kikerülése módjáról és a collegialis kormányt 
ajánlja, mely szerinte divatozik Angliában is, p. 
a szegény-ügyre s a tengerészeti ügyekre nézve. 

Megvallom, nem vártam, hogy a collegialis 
kormány felállítása épen azon részről fog java
soltatni, melyen a t. képviselő ur helyt foglal. 
Hiszen a collegialis kormány hibája, és megbo-
csáthatlan hibája épen az, hogy e mellett a fe
lelősség lehetetlen. 

Hogyan lehetne a felelősséget kijátszani e 
tekintetben, bátor leszek a képviselő urnák meg
magyarázni. Egyszerűen ugy, hogy a külügymi
niszter Pesten azt mondaná, valahányszor a ma-

: gyár országgyűlés ellenkező nézetben volna; 
tökéletesen osztozom ezen nézetben, de engem az 

* 
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ellenkezőre kényszerit Bécsben a másik miniszter, 
kinek több volt a befolyása mint az enyém. A 
bécsi miniszter ugyanezt mondaná a reiehsrath-
ban, hogy őt meg a magyar miniszter akadá
lyozza. Mi volna az eredmény? Az, hogy maradna 
a közös minisztérium: mert hogy a collegialis mi
nisztérium is közös minisztérium, azt nem fogja 
tagadni tisztelt képviselő ur. Tehát maradna az, 
a mi épen előtte sérelmes; de az előny, t. i. a 
felelősség, tökéletesen illusoriussá lenne. 

Ha a tisztelt képviselő ur azt mondja, hogy 
Angliában is ilyes valami .létezik, akkor azt mon
dom, hogy nem jól tanulmányozta Anglia alkot
mányát. Létezik ott board of admirality, board 
oí poors, és board of trade, szóval: léteznek ott 
collegialis osztályai a minisztériumnak, de azok 
eljárásáért a parlament irányában mindig csak 
egy felelős és nem kettő, ós nem is a collegium 
mint olyan. Tehát az általa javasolt eszmét össze
hasonlítani az Angliában divatozó rendszerrel, 
valóságos tévedés. 

De egyre nem felel a tisztelt képviselő u r : 
arra, hogy ha már két külügyminisztert akar, 
vajon két követet is akar-e a küludvaroknál? 
vagy csak egyet? Ha kettőt akar: bátor leszek 
egyszerűen azt válaszolni, hogy azoknak, ha egy
forma az instructió, egyike felesleges ; ha pedig | 
ellenkező az instructió, mindkettő felesleges, mert 
egyik a másik hatását paralizálja. (Derültség.) De ha 
azt kivánja, a mihez Tisza Kálmán képviselő ur 
is járulni látszik, tudniillik, hogy két külügymi
niszter és csak egy képviselő legyen: ez még 
roszabb az előbbinél. Ezt én nem tudnám elfo
gadni, ha követ lennék, vagy legalább minden
esetre előre kérnék utasitást az iránt, hogy me
lyik miniszter instruetióját vessem a papírkosárba. 
Egyiket okvetlenül kell. (Derültség. Helyeslés jobb 
felől.) Ebből át fogja látni a tisztelt képviselő ur, 
hogy a mit a fenálló helyébe tenni akar, bizo
nyosan nem jobb, hanem sokkal kevésbé jó, mint 
az, a mi létezik. 

Mondotta a tisztelt képviselő ur azt is, hogy 
a trónbeszédnek azon állítása, hogy itt a közjogi 
kérdés megoldása által nem évtizedes, hanem év
százados különbségek lettek megszüntetve, nem 
egyéb, mint politikus kacsa, a melyet Szeged vá
rosa érdemes képviselője és igen tisztelt történé
szünk állított föl. Bocsánatot kell kérnem, szíve
sen használom minden alkalommal a tisztelt ba
rátom Szeged képviselőjének történeti adatai t . 
de ez alkalommal kénytelen vagyok kinyilatkoz
tatni, hog3r nem áll az, mintha a kormány ez 
adatot tőle vette volna. Erre nem a tisztelt kép
viselő és történetíró utalta a kormányt, hanem 
utalta Zápolya János, Bocskai és Rákóczy törté
nete; utalták a 48-diki és az azt megelőző ese
mények, utalták a feliratok 1861-ben és később, 
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melyek mind azt mutatják, hogy igen is, léteztek 
kérdések, melyek nem csak évtizedeken, de évszá
zadokon keresztül súrlódásokat idéztek elő. (He
lyeslés.) 

Egyébiránt nem kívánom a közjogi alapot, 
mely ezeknek véget vetett, még több érvvel vé
deni. Védi ezt, nézetem szerint, a tapasztalás, 
a mely azt bizonyította, hogy ezen alapon sikerült 
megoldani a legnehezebb kérdéseket, melyek va
laha két nemzet kőzött megoldást igényeltek; 
védi azt a mivelt közvélemény, a mely érzi, hogy 
itt nemcsak egy belkérdés, hanem egy nagy euró
pai szükség és kérdés nyerte megoldását; (Igaz!) 
és védi végtére az, hogy az alkotmány helyessé
gét legjobban ismeri el a bal oldal maga, midőn 
t. képviselői azt mondják, hogy kormányok és 
ellenzékek nem maradandók, hogy változnak, sőt 
helyet is cserélhetnek. Ez maga mutatja, hogy a 
t. képviselők elismerik, hogy nálunk teljes alkot
mányosság létezik, mert ily eshetőség csak ott 
képzelhető, hol az alkotmányosság már teljesen 
biztosítva van és legmagasabb fokát érte el. (He
lyeslés.) 

En tehát azon meggyőződéssel végzem sza
vaimat, hogy a discussio eredménye nem az lesz, 
a mit a t. képviselő urak akartak, t . i. hogy 
az ország arról győződjék meg, hogy i t t a nem
zet jogai lettek feladva, és hogy az alap, melyre 
építeni kell, nem biztos, és hála Istennek, hogy 
így van, mindnyájunkra nézve. 

Mert én, t . képviselők, a nemzet hitelére 
nézve ben és kün nagyobb szerencsétlenséget 
nem ismerek, mint ha valaki azt hihetné, hogy e 
házban egy párt, mely az ország alkotmányát 
két év előtt állítólag feladta volna, ma ismét a 
többséget képezi. A mint én a magyar nép haza
szeretetét ismerem, ha ez történt volna itt, ezen 
párt ma nem volna többség többé, hanem egy 
törpe és megvetett minoritás. (Helyeslés jobbról.) 
Biztosithatom egyszersmind a t. képviselő urakat 
szemközt, hogy: ha találkozott volna egy kor
mány, a mely a nemzet elidegenithetlen jogait 
feladta volna : ugy mi, kik itt ülünk, nem azon 
kormány soraiban, hanem önökkel szemközt ül
nénk vele, és együtt fognók azt felelősségre vonni. 
(Helyeslés.) 

Es végül engedjenek a t. képviselő urak 
szemközt még néhány szót. A t. képriselő urak 
a balközépen, midőn választani kellett volna a 
közt: vajon a reformkérdéseket fogják-e tárgyalni, 
vagy pedig ismét a közjogi alapot vitatni? nem 
tudták magokat elhatározni, hanem választottak 
egy közép utat, a melyet e szavakkal fejeznek 
ki felirati javaslatukban: „mind a közjogi szem
pontok, mind a bel reformok, melyek a közjogi 
megoldás ezen hiányai miatt majdnem lehetetlenné 
vannak téve, egyiránt követelik azt tőlünk, ho^v 
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mig egyfelől teljes erővel igyekezünk az átala
kulás munkájának befejezésén, addig másfelől ép 
oly erővel és buzgalommal törekedjünk arra is, 
hogy közjogi helyzetünk valóban kedvezővé le
gyen / Ez, kérem alásan, azt jelenti, hogy az 
igen t. képviselő urak meg voltak győződve ar-
jól, és helyesen, hogy nem találkoznának a nem
zet helybenhagyásával, ha visszautasítva a re
formkérdéseket, ismét csupán a közjogi téren 
maradnak. De, méltóztassanak megengedni, azon 
közép ut, melyet választottak, teljesen lehetet
len: (Halljuk! halljuk! balról) mert i t t az van 
mondva, hogy egyiránt fognak egyfelől teljes 
erővel a közjogi kérdés terén vitatkozni, másfelől 
ép oly teljes erővel és buzgalommal a reformok 
kérdésében. Már pedig, t. ház, két teljes ereje 
senkinek sines. (Derültség.) Minthogy pedig a re
formkérdések az országnak csakugyan teljes ere
jét igénylik: nem kétlem, hogy a t. urak azon 
utat fogják választani, melyet mi választunk, t. 
i. valódilag teljes erővel a reformok terére lép
nek. (Elénk helyeslés és éljenzés a jobb oldalon.) 

V á r a d y G á b o r : T. ház! (Halljuk, hall
juk! Mozgás. Elnök csenget.) Óhajtottam volna 
annak bebizonyítására, hogy az igen tisztelt mi
niszter elnök ur ismételve tévesen idézte állításo
mat, egyszerűen felolvasni a hiteles naplót; azon
ban a szerkesztő ur kijelenté, hogy a napló azon 
része még nincs kinyomva, a kézirat pedig a 
nyomdában van. De minthogy az igen t. pénzügy-
minister ur a „Hon"ra mutatott , azt hiszem, azon 
számára a „Hon"-nak, melyben beszédem megje
lent: nagyon kérném — hogy ezen rövid és kis csa
tá t sikerrel vívhassam meg — kölcsönözze ide ne
kem azon fegyvert, hogy vele küzdhessek. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r (ptadja) : De aztán visszakérem. (De
rültség.) 

V á r a d y G á b o r : (Olvassa) „Czélszerü 
megadóztatási gyökeres reform helyett, olyan ja
vaslatokat terjesztett elő, melyek, nem sok kivé
tellel, az osztrák uralom alatt alkotott pátensek
kel ikertestvérek." (Felkiáltások jobb felől: To
vább, tovább!) Méltóztassanak egy kis türelemmel 
lenni, majd tovább is olvasom. Ezt mondottam a 
törvényekre, t. ház! — a törvényekre: méltóztassa-
jól megjegyezni. (Tovább olvassa :J „Az adó be
hajtására és kezelésére vonatkozó utasítások az 
absolut hatalom alatt alkotott szabványoktól ke
vés kivétellel csak annyiban különböznek" sat. 
Tehát a „szabványoktól", melyek itt nem is tár
gyaltattak, s nem a törvényektől. (Ugy van! bal 
felől.) Tehát, mondom, a mit miniszterelnök úr 
idézett, azt a szabványokról és nem a törvé
nyekről mondtam s igy ezzel olyant állított, a 
mit nem mondtam. 

Egyébiránt a t. miniszterelnök ur a hírla
pokban megjelent nyilatkozatomra is hivatkozott. 
(Felkiáltások: Ez nem személyes kérdés!) De foly
tatása az előbbi kérdésnek. Én nem mertem volna 
erre hivatkozni, hanem az igen tisztelt miniszter
elnök ur engem arra felbátorított. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Nem tet tem! 

V á r a d y G á b o r : Ő az én beszédemre 
vonatkozólag három, vagy négy nevezetes dol
got, mint általam mondottakat állított, a miket 
pedig nem mondottam, sőt azokhoz hasonlót sem 
állítottam. De részemről örömmel és köszönettel 
constatálom, hogy miniszterelnök ur hallgatással 
mellőzé ezen tételeket, elismervén általa, hogy 
az én helyreigazításom alapos volt, és hogy mi
niszterelnök ur tévedett. (Zaj.) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! Nem történetesen hoztam 
magammal a „Hon"-nak azon számát, melyet t . 

! képviselő ar szives volt tőlem használat végett 
elkérni. De hoztam magammal azon czélból, hogy
ha a felirati vita alatt rekedtségem és mellfáj
dalmam enyhül, Várady képviselő urnák min
denesetre igen nyomatékos beszédére néhány 
észrevételt tegyek. Hoztam magammal annyival 
inkább, mert midőn a. t . képviselő ur azon be
szédét tartani méltóztatott , én az ülésben jelen 
nem lehettem. Ha a t . ház méltóztatik megen
gedni , a mennyire gyönge hangommal képes 
leszek, én is kívánom magyarázni beszédjének 
azon pontját, mely i t t most szóba hozatott. 

A kérdéses pont, melyet a képviselő ur felol
vasott, olyan, hogy ha bárki egyszer végig olvas-

j sa, nem fog annak más értelmet adni — mint a 
i minisztereinők ur is monda — hogy a pénzügyi 

törvények az előbbitől csak abban különböznek, 
hogy azok roszul vanak magyarra fordítva. 
De olvassuk a képviselő ur mondatát: „Czélszerü 
megadóztatási gyökeres reform helyett olyan ja-

I vaslatokat terjesztett elő, melyek nem sok ki-
j vétellel az osztrák uralom alatt alkotott páten

sekkel ikertestvérek." Minő értelmet lehet e mon
datnak adni1? Ki te t t előterjesztést? A miniszté
rium. Hová? A törvényhozás elé. Mit terjesztett 
a törvényhozás elé ? Törvényt. (Ugy van! jobbról. 
Zaj balról.) Tehát az állítás a törvényekre lát
szik vonatkozni. De találunk ezen állításban olyat, 
mi reám nézve személyes kérdés. „Melyek nem 
sok kivétellel az osztrák uralom alatt alkotott 
pátensekkel iker- testvérek." Kik % mik ? A tör
vények. Tovább megyek. Szerencsére itt egy 
pont van, ebbe ragaszkodva azt mondhatja kép
viselő ur, hogy mást értett a la t ta : „Az adó be
hajtására és kezelésére vonatkozó utasitások." 

V á r a d y G á b o r : Nem az! (De igen! 
jobbról.) 
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Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Ha a t . képviselő ur tisztán akarta 
volna magát kifejezni, szabályokat kelletett volna 
említenie. Hivatkozom a. t. ház mindazon tag
jára , kik a múlt országgyűlés tárgyalásaiból 
tudják, hogy az adó törvények közt alig van 
terjedelmesebb, mint az, mely az adó behajtásá
ról szól: és mit tartalmaz az? A legrészletesebb 
utasításokat tartalmazza. Tehát midőn adóbe
hajtásról és kezelésről szól, a törvényt lehet 
érteni. 

De menjünk tovább. Azt monda képviselő 
ur : „Kevés kivétellel ezen utasítások az absolut 
hatalom alatt alkotott szabványoktól csak any-
nyiban különböznek, hogy a szabványok jól 
vannak irva németül, emezek roszul vannak 
fordítva magyarul." (Ügy is van! a balon.) Erre | 
válaszolva, azt kérdem hogy: mit ért i t t a kép
viselő ur? A törvényt: mert törvény szól az 
adó behajtásáról és ebben van az utasítás. Már 
ha a törvényben germanismus fordul elő, és a 
fordítás rósz — pedig ezen törvény nem fordítás — 
akkor t. képviselő ur bizony maga is részes 
benne némileg, mert a pénzügyi bizottságnak 
tagja volt; és én , visszaemlékezve azon hónapo
kig folyt tanácskozásokra, megvallom, nem em
lékezem oly esetre, hogy lett volna kifogása 
germanismus ellen. 

V á r a d y G á b o r : Mindig volt! 
Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 

n i s z t e r : Ha pedig arra hivatkozik, hogy nem 
a törvényt, de a szabályokat ér t i , jól jegyezzük 
meg a szót. Minden pénzügyi rendszernek vannak 
rendszabályai, melyek a részleteket tartalmazzák, 
nem helyesen kárhoz ta ta azokat: mert a mi
nisztérium fel levén hatalmazva Magyarországra I 
nézve a szabályokat kiadni, az adók kezelésére 
nézve, tekintve hazai viszonyainkat, a régi sza
bályoktól azokban igen nevezetes éltérések fog
laltatnak. Ha a t. képviselő ur olvasta volna ezen 
rendeleteket, bizonyosan észrevette volna ezen | 
eltéréseket; észrevette volna, hogy az általam j 
kiadott szabályok a régebben fenállottaktól [ 
nevezetesen eltérők, s korántsem egyszerű for- | 
ditások. (Helyeslés.) 

Mármarosmegye t. képviselője igen érdekes, j 
és elismerem, igen jeles irálylyal bir, magam is 
olvastam a „Mármaros" lapban irt leveleit: sőt 
volt idő, mikor szíves volt engem szerencséltetni 
leveleivel, s azok után is mondhatom, igen jól 
és eorrecten ír. Azonban ismét arra megyek 
vissza, hogy nem elég valamely tárgyról valamit állí
tani, hanem szükség azt be is bizonyítani. Nem 
tagadom, hogy az ekként összeállított, s általam 
megállapított revisión keresztülment szabályokba 
irályi hibák be nem csúsztak; de mások, kik 
hasonló jó irálylyal birnak, mint képviselő ur, 

ezen szabályokat szintén elolvasták, méltányolva 
emelték k i , hogy ámbár a tá rgy , melyről a 
szabályok szólanak, a magyar literaturában nem 
igen fordult elő, tehát könnyen megtörténhetett 
volna, hogy germanismus csúszott volna bele, 
mégis lehetőleg jól vannak magyarul megírva. 
Felkérem különben a t . képviselő u ra t , miután, 
a napokban ujabb kiadású emendata editio fog 
megjelenni: hogy ezen hibák minél előbb kikü-
szöböltessenek, méltóztassék engem azokra figyel
meztetni, igen nagy köszönettel fogom venni. 
{Derültség.) 

V á r a d y G á b o r : Szívesen. 
L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 

n i s z t e r : T. ház! Ha már egyszer ezen lapot 
kezembe vet tem, engedjen meg, hogy olyan ré
szére beszédjenek, a mely kissé komoly, tegyek 
néhány észrevételt. {Halljuk!) 

A t. képviselő ur különböző tárgyakat foglal 
egy eonstruetióba, mely mondatot én két részre 
osztani vagyok kénytelen. Mindkét résznek ezélja 
különböző. Felolvasom. {Olvassa): „Nem alkotta
tot t" . . . {Halljuk!) „Nem alkottatott — erre 
méltóztassanak figyelemmel lenni . . . {Halljuk! 
Egy hang az elnöki szék közeléből-.^Tessék erre 
fordulni.) Igyekezni fogok, mennyire lehetséges, 
hangosan beszélni; de már méltóztassanak megen
gedni, hogy a felé forduljak , kinek felelni kívánok. 
(Derültség.) „Nem alkottatott oly törvény, t. ház, 
mely az államköltségvetési törvény által meg
szavazott s a kormány rendelkezésére bocsátott 
pénzek miként felhasználását szabályozza." Ez 
első része a mondatnak. 

Ugy vélem, t. ház, hogy minden képviselő
nek kötelessége ismerni a törvényt, különösen 
pedig tudnia kell, minő törvények hozattak az 
utolsó országgyűlésen, kivált ha azon törvény
hozásban részt vett. {Ugy van! jobbról.) 

Idézem először is a XXVIII-ik t. czikket, melv-
nek 7-ik szakasza így szól : „Átruházás (virement) 
sem a rendes, sem a rendkívüli kiadásoknak a 
2. §-ban elsorolt fejezetei közt nem engedtetik." 
Továbbá az 1869.L. t. czikk 7. §-a igy szól: „A 
szakaszban megszavazott bevételek, valamint a 
3. §-ban előirányzott egyébb jövedelmek csupán 
a jelen törvényben megajánlott kiadásokra for
díttathatnak, s átruházás e kiadásokra sem fe
jezeteire, sem czimei között nem engedtetik." 
Átruházása tehát ezen kiadásoknak sem ezen 
fejezetben, sem az előbb idéztem törvényezikk-
ben nem engedtetik meg. 

Azt hiszem, t. ház, a ki magyarul tud, ezt 
máskép nem magyarázhatja, mint a hogy azt a 
régi alkotmányos szokás, minden parliament szo
kása, a mint azt maga ezen törvényhozás is el
rendelte. Ezen törvény tételről tételre maga sza
bályozza a pénzek mikénti felhasználását, a mit 
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tagad a t. képviselő úr, midőn azt állítja, hogy 
a kormány rendelkezésére bocsátott pénzek mi
kénti felhasználása nincs törvény által szabályozva. 
Már, kérem alásan, minden alkotmányos foga
lom szerint, mind a budget természete szeiint 
is, nemcsak mi nálunk, hanem minden alkotmá
nyos államban, a hova fordítása a bevételeknek 
a budgetben meghatároztatok; mi nálunk a föl
olvasott törvény pontjaiban világosan ki van fe
jezve, miután ezt magyarul másként értelmezni 
nem lehet. Ebből — megengedjen a t. képviselő 
ur — vagy azt kell következtetnem, hogy az utolsó 
országgyűlésen hozott törvényeket nem ismeri, 
vagy azt, hogy készakarva akarta azokat, elfeledni, 
hogy a minisztériumot azon imputatióval illethesse, 
hogy az országgyűlésen megszavazott pénzeket 
kénye, kedve szerint használja fel. Már pedig 
ezen értelmezést egyenesen visszautasítom. (He
lyeslés jobb felől.) 

Biztosithatom a képviselő urat, hogy ő is 
meg fog győződni, ha majd az államszámadás be 
fog terjesztetni, hogy az összes minisztérium és 
minden egyes miniszter a tárczájában előfordult 
kiadások kezeléséről szorosan a törvény korlátai 
közt t a r tá 'SÉagát. (Helyeslés jobb felől.) 

Menjünk tovább. (Halljuk!) 
It t van egy phrasis, melyre nagy figyelmet 

kérek fordítani, mert az abban foglalt állítás 
igen is komoly. (Halljuk! Olvassa:) „Folytonos 
csorbát üt nemzeti hitelünkön midőn a 
kormány által készített nagyobb munkálat is az 
állam] vagyonának eladása körül oly eljárást gya
korol, mely a kormány rendelkezésére bocsátott 
közpénzek czélszerü felhasználására nézve némi ké
telyeket enged." 

Engedje meg a t . képviselő u r , (Halljuh!) 
ha azt nem csak a magam, de minisztertársaim 
nevében is kinyilatkoztatom, hogy ily ügyben 
kételynek nem szabad, nem lehet fönmaradni; 
ennélfogva felkérem a t. képviselő urat , mél
tóztassék az általa mondott szavak szerint egyen
ként határozottan és részletesen megjelölni: me
lyek azon nagyobb munkák, melyeket a minisz
térium a törvény rendeletén tul elrendelt1? To
vábbá azt is méltóztassék megjelölni egyenesen 
és határozottan, hogy: melyik azon eljárás, mely 
a kormány rendelkezésére bocsátott közpénzek 
czélszerü felhasználására nézve némi kételyt fen-
hagy s ez által folyvást csorbát üt a nemzeti 
hitelen? 

Részemről, teljes öntudatában annak, hogy 
mind én, mind minisztertársaim a törvény által 
kijelölt szabályszerű határt megtartottuk, megle
het, hogy hibák történtek, mindenki hibázhat, mi 
is akarat ellen hibázhatunk, az egyes alárendelt 
közegek is hibázhattak, hanem a törvény teljesí
tése iránti buzgalmunkat s jóakaratunkat kétségbe 

vonni nem lehet, ós mindaddig, mig az átalános 
állítást, ellenkező tényekkel nem bizonyítja, azt 
nem igazolja, addig ezen állítását a. t. képviselő 
urnák gyanúsításnak nyilvánítom. (Helyeslés 
jobbról.) 

T. képviselőház! Engedelmet kérek, hogy a 
mennyire mostani gyenge hangom megengedi, 
bár nem akartam most kövebben szólni, adjak 
némi felvilágosítást Simonyi Ernő ur beszédére. 
(Halljuk.) Mert ha tévedésen alapszik Várady 
t. képviselő ur előadása, annak oka lehet azon 
aggodalom, melyet Simonyi ur nyíltan kifejezett 
beszédében. 

Simonyi képviselő elmondván beszédét, ülés 
után bátor voltam őt főikérni, legyen szives 
a képviselőház irodájába bejönni; s ott kike
resve az 1867-ik évről szóló államszámadások 
eredményét, azon kéréssel adtam azokat neki 
át, hogy méltóztassék a számadásokat tudomásul 
venni, azokat gondosan átvizsgálni. Tettem pe
dig ezt azért, mert Simonyi képviselő ur azon 
időben, midőn én az összes számadásokat voltam 
bátor körülbelül- egy óráig tartó előterjesztés kí
séretében, a t . ház elé bemutatni, akkor ő kül
földi utazásán volt, (Egy hang: Turinban! De
rültség) s így az eredményt nem ismerve, téve
dése természetes volt. 

A számadások ügyére nézve kötelessége a 
minisztériumnak teljesitní mindazt, mit a törvény 
rendelete alkotmányos országokban kötelességévé 
tesz. 

It t szabad legyen erre nézve következőket 
megjegyezni. 

Méltóztatnak tudni, hogy 1867. évi február 
26-án neveztetett ki a magyar minisztérium; a 
pénzügyek kezelése azonban csak márcz. 15-én 
vette kezdetét, mert a pénztári készletet össze
számítani, scontirozni kellett. 1867. év folyama 
alatt az összes államszámvitel, a bécsi akkori 
legfőbb számvevőszékhez küldetett. A miniszté
rium azonban gondoskodott arról, ámbár csak 
márcz. 15-én vette kezelése alá a pénzügyeket: 
hogy már január első napjától kezdve a magyar
országi bevételekre és kiadásokra vonatkozó szám
adások elkülönítve kezeltessenek. Mihelyt az 
1867-ik év letelt, 1868, január elsejétől kezdve 
már a magyar kormány rendelkezése alatt levő 
számvitel hozatott gyakorlatba és a pénzügymi
nisztérium részéről azonnal felszólítás intéztetett 
a legfőbb számvevőségekhez, hogy a valóságos 
bevételeknek és kiadásoknak végeredményeit össze
írva, azokat a miniszreriummal közöljék. De mi
után egy év kiadásait csak ugy lehet czélszerüen 
megítélni, ha azokat a múlt éviekkel hasonlítjuk 
össze, ugyanazon rendszer szerint elkülönítve a 
66-iki eredményeket is összeállittattam és a t. 
háznak előterjesztettem, hogy kinyomatásáról és 
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szétosztásáról gondoskodni méltóztassék; megje
gyezvén azt, hogy azon eredményt jelentettem 
be akkor a t. háznak, hogy a minisztérium a 
nyert meghatalmazás korlátai közt maradt, miu
tán a 67-iki budget megszavazása alkalmával 
praeliminált bevélteleket beszedte, mig viszont a 
kiadásokban — noha azok a miniszteri rend
szerre való tekintet nélkül állapíttattak meg — 
nevezetes megtakarításokat eszközlött. 

Tehát a felelős kormányzatnak első évéről 
a minisztérium számolt. 

A mi a másik évet illeti — az első meg
szavazott budget 1868-ról szól — minden más 
alkotmányos állani gyakorlata szerint a szá
madások berekesztésére bizonyos idő kívántatik, 
és e tekintetben jelenthetem a t. háznak, hogy — 
ámbár más alkotmányos országban, pl. Angliá
ban, a rendes eljárás az, hogy ott az illető ellen
őrzési hatóságnak bírálata alatt állíttatnak ösz-
sze a számadási eredmények és csak a második 
évben nyújtatnak be és ezt nem is lehet ugyan
azon évben beterjeszteni, mert előbb be kell 
zárni a számadásokat, ámbár Poroszországban, 
mely ismeretes rendes pénzkezeléséről, és kor
mányzatáról, mindig a harmadik évben ter
jesztetnek elő a bezárt számadások, ámbár 
Francziaországban és Belgiumban egy úgyne
vezett eompte generale-lal a vég eredmények főbb 
számai közöltetnek, a reglement definitif vagy is 
a számadásoknak részletes és végleges összeál-
htása és beterjesztése mindig csak a má
sodik évben történik, ámbár végre Szászország
ban is, melynek szintén rendezett pénzviszonyai 
vannak, minden harmadik évben terjesztetnek 

elő a részletes számadások — a magyar pénzügy
minisztérium intézkedett az iránt, hogy deczem-
ber 31-én berekesztetvén a számadások, a 3 
első hónapban — t. i. január, február és márezius-
ban — az egyes miniszterek a saját budgetjökben 
előfordult tételekre még tehetnek utalványozást, 
de aztán már nem. A rendes költségvetés czi-
meire nézve a számadásoknak összeállítása jú
nius végére van megállapítva, legyen ugy, hogy 
július és augusztusban a számadások mindig 
össze lesznek állítva és midőn a t. ház az őszi 
ülésszakra össze fog ülni, akkor az 1868-iki év
ről teljesen berekesztett számadások a ház előtt 
lesznek. 

kívántam átalánosságban megje-

meg nem érde-
(Elénk he-

Ezeket 
gyezni. 

Sokkal inkább előhaladott már az idő, hogy
sem továbbra igénybe vehetnem a t. háznak tü
relmét. 

Felszólalásomnak czélja nem volt más, mint, 
hogy oly vádakat, melyekről azt hiszem, hogy a 
ministerium azoknak felhozását 
melte, helyreigazítani igyekezzem 
lyeslés jobbról.) 

E l n ö k : A harmadik indítványozó urnák 
van még joga szólani; miután azonban ő terje
delmesebben kivan szólani, a tanácskozást talán 
holnapra lehetne elhalasztani. (Zajos felkiáltások: 
Ma! Holnap!) E szerint holnap 10 órakor fog 
a tanácskozás folytattatní, a mikor egyszersmind 
a szavazás is meg fog történni. 

Az ülés végződik d. u. 2XU órakor. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Az illető biráló bizottságok jelentik, bogy Pethes József igazoltatott, Németh Albert választása 
pedig vizsgálat alá bocsáttatott. Kérvények bemutatása. Jankovics Miklós pénzügyi közegek eljárása iránt intepellálja 
a kormányt. Dietrich Ignácz indítványt tesz egy baranyamegyei választásra vonatkozó levél valódisága megvizsgálá
sára. A felirati vitában a harmadik vég beszéd megtartatván, a bizottság válaszfelirati javaslata névszerinti savazás 
utján átalánosságban elfogadtatik. 

A kormány réssérül jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr„ Bedekovics Kálmán, Eötvös József b., 
Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Meny
hért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglalni 
és a jegyzőkönyvet meghallgatni. 

F o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő (olvassa a 
június 2-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyző könyv 
hitelesítve van. 

Van szerencsém bemutatni a kérvényi bi
zottság által előterjesztés végett bejelentett kér
vényeknek sorrendjét. Szabály szerint ki fog nyo
matni és szétosztatni. 

A VIII-dik biráló bizottság jelentése fog fel
olvastatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a VIII. 
biráló bizottság jelentését, mely szerint a Pethes 
József választása ellen felhozott azon panasz, hogy 
Pethes József, mint régibb időben lopás bűnténye 
miatt fogságra itélt, büntetését még M nem állván, 
nem választható, a bemutatott nádori kegyelmezés 
által megczáfoltatott, s ennek következtében Pethes 
József jákóhalmi képviselő igazoltatott.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik, 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a II. 

biráló bizottság jelentését a Németh Albert tisza-
nánai kerületi képviselő ellen benyújtott kérvény 
tárgyában. A biráló bizottság vizsgálat elrendelé
sét határozta el, és a kiküldendo vizsgáló birák 
kiküldésével az állandó igazoló bizottságot kivánja 
megbizatni.) 

E l n ö k : A jelentés tudomásul vétetik és 
erre nézve az állandó igazolási bizottság jelentése 
elváratik. 

N i c o l i c s S á n d o r : T. ház! Van szeren
csém bemutatni torontálmegyei Párdány község 
150 lakosának kérvényét, melyben az iránt folya
modnak : méltóztassék a képviselőház megengedni, 
hogy a párdányi kincstári uradalom pusztáján 
mint telepitvényesek letelepedhessenek és azon 
pusztát részletfizetés mellett megvásárolhassák. 
Ajánlom e folyamodványt szabályszerű tárgyalás 
végett a t. háznak. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
J a n k o v i c s M i k l ó s : T. ház! Mellőzve 

azt, hogy az adó az országban, különösen a vi
déken, épen a jelen időszakban hajtatik be kény
szer utján, midőn a földmivelő osztálynak jöve
delemforrásai szárazak : az adók behajtásánál kö
vetett módra és eljárásra nézve bátor vagyok a 
t. ház figyelmét felhívni, illetőleg t. pénzügymi
niszter urat interpellálni. (Halljuk!) Interpella-
tiomat tehát a következőkben van szerencséin elő
adni: (Olvassa:) 

,, 1 -szőr. Van-e a tisztelt miniszter urnák tu
domása arról, hogy az adószázalékért és bélyegcson-
kitásért hátralékosoktól a végrehajtásra kiküldött 
pénzügyi közegek minden egyes forint után 10 
krajczárt, azaz 10%-1 szednek be önmagok részé
re eljárási díjul, a késedelmi kamatokon felül? 

„2-or, haván, mi alapon engedtetik meg, az 
emiitett pénzügyi közegeknek ezen eljárás? és 
végre 

„3-or szándékozik-e a tisztelt miniszter ur e 
törvénytelen zsarolás megszüntetése iránt in
tézkedni?" 
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R ó n a y L a j o s : T. képviselőház! Toron-
tálmegye kebelében fekvő Hárafalva község lakói
nak folyamodványát van szerencsém benyújtani, 
melyben úrbéri természetű földeik eddig már 
tettleg lefizetett örök megváltási dijának orszá
gos alapból leendő megtérítését kérik. Nem külön
ben van szerencsém előterjeszteni Torontál megyébe 
kebelezett Kübekbáza kir. kincstári telepitvényes 
községnek folyamodványát, melyben 26 év óta a 
kincstártól haszonbérben birt földeiknek részletfize
tés* melletti örök megválthatását megeugedtetni 
Kérik. B kérvényeket véleményes jelentéstétel vé
gett olvasatlanul a kérvónyi bizottsághoz átté
tetni kérem. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
D i e t r i c h I g n á c z : T. képviselőház! A 

múlt alkalommal egy levelet olvastam fel állítá
saim igazolására; egy levelet, melyben az áll, 
hogy egy ur, ki, tudomásom szerint, választási 
elnök volt, Baranya megye főispánjától választási 
czélokra, a Deák-párti képviselőjelölt győzelmének 
kivitele végett, legalább még 1600 frtot kért. 
Jóhiszemem igazolására, ós múltkor a túloldalról 
jött felszólítás folytán letettem a levelet, egy más 
okirattal együtt, melyből az irás hasonlósága ki
tűnik, a ház asztalára. Az elnök ur akkor az ülés 
végén arra méltóztatott engem figyelmeztetni, 
hogy az a ház asztalán őrizet végett nem tar tat-
hátik, sem indítvány nélkül tárgyalás alá nem 
vétethetik; felszólítása folytán tehát vissza is vet
tem. Másnap, június 3-án, Latinovics Vincze kép
viselőtársam ezen levelet hamisnak nyilvánította; 
én tehát kötelességemnek tartom, e tekintetben 
indítványt beadni és indítványom mellett ezen 
okiratokat a ház asztalára letenni. Indítványom 
határozati javaslatra vonatkozik: méltóztatnék ez 
okiratok alapján vizsgálatot rendelni és a minisz
térium utján tudomást szerezni arról, hogy azon 
okirat valódi-e vagy hamis, és ha valódi, miben 
áll a megvesztegetés ténye? 

Mielőtt felolvasnám, csak azon megjegyzé
sem van még Latinovics Vincze képviselőtársain 
előadására, hogy ő akként nyilvánította a leve
let hamisnak, mintha engem azzal akarna vá
dolni, hogy én azon levelet, tudva hamis voltát, 
szándékosan hoztam volna fel a ház előtt. Én 
ezen vád ellea határozottan tiltakozom. Jól ér
tem ugyan, hogy Latinovics Vincze ur, Baranya 
megye főispánjának, Perezel Miklós urnák, ki e 
levéllel terhelve van, sógora lévén, annak védel
mére felszólalt a házban; azonban az olyan vádat, 
mintha én szándékosan léptem volna fel hamis 
levéllel, magamtól visszautasítom. (Helyeslés bal 
felől.) 

Az indítvány következő: (Olvassa) „Tekintve, 
hogy azon levél, melyet a képviselőház 31-ik 
ülésében felolvastam és a ház asztalára letettem, 

az elnök által azon megjegyzéssel adatott vissza, 
miszerint azt indítvány beadása nélkül tárgyalni 
nem lehet ; tekintve, hogy Latinovics Vincze kép
viselő ezen levelet a június 1-én tartot t ülésben 
hamisnak nyilvánította, s azt kívánta, hogy ón 

• azon levelet a ház asztalára, azon czélra, hogy 
az tárgyaltathassék, mielőbb letegyem; tekintve, 
hogy a képviselőház oly bűnjelenségek előtt, me
lyek a házban előhozatnak, s oly közbűnökre vo
natkoznak, milyenek a választásoknál hivatalos 
vesztegetés, vagy ennek a házban hamis okirat 
általi bizonyítása, szemet nem hunyhat, s intéz
kedésre hivatva van: leteszem a ház asztalára 
7. alatt a kérdéses levelet, azon megjegyzéssel, 
hogy azt Irányi Dániel és Simonyi Ernő képvi
selők és én láttamoztuk; továbbá részint önma
gamnak abbeli igazolása végett, hogy könnyel
műen hamis levelet nem használtam, részint az 
általam it t kért vizsgálat használatára, 2 •/. alatt 
egy jegyzőkönyvet, 3, 4, 5, 6 •/. alat t különféle 
beadványokat teszek le, mint a melyeket Goocs 
Gyula névaláírása s illetőleg 2 •/. alattiban a 
szöveg irása is kétségtelen, tehát a mely okira
tok az •/. alatti levélbeli irás és aláírás össze
hasonlítására, a levél valódiságának bebizonyítá
sára szolgálnak; és mindezen okiratok letétele 
mellett indítványozóin: hozzon a ház határozatot, 
miszerint mindezen okiratok az igazságügyi mi
nisztériumnak átadassanak, s ezen minisztérium 
oda utasittassék, hogy a levél valódiságának vagy 
hamisságának kiderítése az első esetben, vagyis 
a levél valódiságának bebizonyulása esetében, a 
levélben érintett vesztegetés nyomozása végett 
szükséges törvényszerű vizsgálat megindítása iránt 
intézkedjék, annak, ugy a vizsgálat alapján ne
talán megindítandó bünpernek folyamáról és ered
ményéről magának tudomást szerezzen, s a kép
viselőháznak időnkint jelentést tegyen," 

L a t i n o v i c s V i n c z e : Az indítványnak 
utolsó részébe tökéletesen megegyezem, t. ház, 
mert ha a t. képviselő ur e tárgyban fel nem 
szólalt volna, magam is tettem volna indítványt. 
(Nem lehet most tárgyalni!) Kérem, nem tár
gyalni kívánom, ez személyes kérdés. Nagyon jól 
tudom, t. ház, hogy midőn hétfőn e kérdés szó
ban forgott, és én felszólaltam, akkor az elnök
nek refus-je tökéletesen helyén volt, miután ak
kor nem volt személyes kérdés; ma azonban, 
miután az indítványozó ur azzal vádol, mintha 
én az okmány hamisságát oly színben állítottam 
volna, hogy azt a képviselő ur tudva terjesztette 
elő, ennek folytán önigazolásomul engedelmet ké
rek, hogy szólhassak. (Halljuk!) A t. képviselő 
ur nagyon jól tudta, hogy azon okmány, melylyel 
Baranya megye főispánját vádolja, nem tiszta, 
nem egyenes utón jött hozzá (Zaj a szélső bal 
oldalon)', mert természetes, ha oly magas tiszt-
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viselő, mint egy megyei főispán és ország zász
lósa, forog szóban, ha a kérdéses levél csakugyan 
való volna is, miután oly valamit foglal magá
ban, mi nem egyedül őt, hanem közvetve a kor
mányt is compromittálná, aztjó szándékkal kezéből 
ki nem adhatja. Én ugyan fel vagyok jogosítva 
az illetőnek felhatalmazása és pedig több képvi
selő előtt adott felhatalmazása folytán, az egész 
okmányt hamisnak nyilvánítani, sőt felkérettem 
erre; de fölteszem, hogy az okmány való, bátor 
vagyok kérdezni a képviselő urat, miként jutha
tot t oly okmány birtokába? (Zaj. Felkiáltások a 
jobb oldalon: Gyalázat!) oly magán tulajdon bir
tokába, mely semmi szin alatt becsületes utón 
másnak tulajdonába nem juthatott. (Zaj. Helyes
lés jobb felől.) 

E l n ö k : Kérem a t. képviselő urat, csak 
arra szorítkozzék, a mennyiben személyes meg
jegyzése van, mert most az ügyet nem tárgyal
hatjuk. (Elénk- helyeslés balról. Jobbról felkiáltá
sok: Személyes kérdés ez!) 

L a t i n o v i c s V i n c z e : Épen személyes 
kérdésre nézve akartam azt felhozni, hogy ugyan
azon levéllel egy okmányt is csatolt a képviselő 
ur indítványához, t. i. egy eredeti tárgyalási 
jegyzőkönyvet. (Felkiáltások balról: Nem szemé
lyes ügy! Jobb felől: Halljuk! Halljuk !) Miként 
jutott oly eredeti tárgyalási jegyzőkönyv, mely
nek a levéltárban kellett volna lenni, egy magá
nos birtokába? En tehát fentartom magamnak a 
kérdéshez tárgyalása alkalmával tüzetesen és ér
demileg szólani; most csak arra kérem fel a há
zat, hogy e kérdésben legszigorúbb vizsgálatot 
rendeljen, miután személyes ügy van kérdésben. 

D i e t r i c h I g n á c z : T. ház! (Zaj.) 
N é m e t h A l b e r t : T. ház! (Nagy zaj. 

Felkiáltások; Nem lehet ezt most tárgyalni! Napi 
rendre!) 

E l n ö k : Figyelmeztetem a képviselő ura
kat, hogy ezt most nem tárgyaljuk. 

Németh A l b e r t : Bocsánatot kérek, én 
följegyeztettem magamat, mert napirendre térést 
akarok indítványozni, s igy a házszabályok ér
telmében jogom van szólani. (Halljuk!) Mivel 
tehát napirendre térést indítványozni bátorko
dom, nem hagyhatom megjegyzés nélkül Latinó-
vics Vincze. (Nagy zaj. Nem lehet mást szólani!) 

E l n ö k : (csenget): A képviselő urnák kí
vánsága teljesül, mert napirendre megyünk át. 
(Derültség és helyeslés.) 

V á r a d y Gábor: Tisztelt ház! (Zaj.) 
Az igen tisztelt pénzügyminiszter ur tegnapi be
szédének. . . . (Zaj. Felkiáltások: Napirendre!) 

E l n ö k : Mihez kivan szólni: a napirend
hez 1 mert most a napirend tárgyalása következik. 

V á r a d y Gábor: Igenis, a napirenden 
levő tárgyaláshoz. (Zaj. Felkiáltások: Nem lehet!) 

E l n ö k : Személyes kérdésben Mván szólani? 
V á r a d y Gábor: Igenis, személyes kér

désben, a jegyző urnái e szándékomat be is je
lentettem. (Zaj. Halljuk!) 

T. ház! Az igen tisztelt pénzügyminiszter ur 
tegnapi beszédének csak azon pontjaira kívánok 
válaszolni — mert tudom, hogy többre nincs is 
jogom — melyekből az tűnik ki, hogy beszéde
met nem helyesen értelmezte. A mi a törvények, 
utasítások és szabályok közti különbséget illeti, 
arra nem felelek, mert feleltem a miniszterelnök 
ur beszédére adott válaszomban, és magának az 
igen tisztelt pénzügyminiszter urnák sem sikerült 
előadásában szavaimnak más, mint a valódi ér
telmet adhatni, (Felkiáltások jobb felől: Hát mi
ért beszélf Nem személyes ügy! Zaj.) Hanem az 
igen tisztelt pénzügyminiszter ur, midőn a ger-
manismusokról szólott, azt állította, hogy ott vol
tunk a pénzügyi bizottságban, és nem tettünk 
egy izben| sem említést a germanismusokról. En
gedelmet kérek a tisztelt pénzügyminiszter úrtól, 
ha kijelentem (Zaj. Felkiáltások jobb 
felől: Ez nem személyes kérdés : Napirendre!) 

E l n ö k : T. képviselő ur ! ez nem szemé
lyes kérdés! (Helyeslés jobb oldalról.) Midőn erre 
a székre méltóztattak engem megválasztani, ki
mondottam, hogy szorosan a házszabályokhoz fo
gok ragaszkodni. A házszabályok 128-dik §-ának 
e. alatti pontja ezt mondja: „Szót kérhetnek 
bármikor azok is, kik szavaik elferditését rövi
den helyreigazítani kívánják." I t t tehát dialekti
kának helye nincs. (Helyeslés jobbról.) 

V á r a d y Gábor: De arra van jogom, 
hogy ha olyan valami állíttatott, a mi a való
sággal ellenkezik, azt helyreigazítsam. Hivatko
zom az akkori pénzügyi bizottság minden tag
jára, hegy minden egyes előforduló esetben a 
germanismus felemiittetett, sőt voltak javaslatok, 
melyek e szempontból tárgyalás alá sem vétet
hettek. (Felkiáltások: Napi rendre! Zaj.) Egyéb
iránt, t. ház! az igen t. pénzügyminiszter ur ezen 
szavaimból: „Nem alkottatott oly törvény . . . 
(Zaj. Fölkiáltások jobbról: Ez nem személyes kér
dés ! A napi rendre!) Ez személyes kérdés ! (Egy 
szó jobbról: Ez polémia, ez hirlapba való:) „Nem 
alkottatott oly törvény, mely az államköltségve
tési törvény által megszavazott és a kormány 
rendelkezésére bocsátott pénzek mikóp felhaszná
lását szabályozza " a t. pénzügyminiszter ur e 
szavaimból azt akarta kimagyarázni, mintha én 
a költségvetési törvény létezését vontam volna 
kétségbe, holott én épen ezen nyilatkozatomban 
a költségvetési törvényre hivatkoztam. Minden 
rendezett államban van törvény arról . . . . 
(Zaj. Felkiáltások: Ez nem személyes kérdés! 
Napi rendre!) 



23. országos ülés június 3. 1869. 353 

E l n ö k : (csenget): Méltóztassék röviden, 
a mint a szabályok kívánják, nyilatkozni: mi ál
tal magyaráztattak féke szavai? (Halljuk!) 

V á r a d y G á b o r : Eöviden fogok nyilat
kozni. Értettem azon törvényt, mely minden ren
dezett alkotmányos államban van, a mely meg
szabja, hogy a kormány által készített munkák, 
vagy átalában véve az ilyen vállalatok, állam
vagyon eladások sat. . (Nagy zaj. Felkiáltások 
jobbról: Napi rendre! Ez nem személyes kérdés! 
Ez vezérczikk! adja ki a „Hazánk"-ban.) 

E l n ö k (csenget) : Méltóztassék röviden a 
házszabályokban adott joggal élni, de nem dia-
lectikát tartam. 

V á r a d y G á b o r : Nagyon rövid leszek. 
Már eddig be is fejeztem volna. (Hosszas zaj. 
Felkiáltások : Napi rendre \) 

E l n ö k {csenget): Méltóztassék, t. ház, szóló 
urat , miután röviden akar nyilatkozni, meghall
gatni. {Zaj. Felkiáltások jobbról: Adja újságba ! 
Napi rendre!) 

Következik a napi renden levő tárgy, a vá-
laszfelirati javaslat tárgyalásának befejezése. Si
monyi Ernő képviselő urnák van végszava. 

S i m o n y i E r n ő : T. képviselőház ! Azon 
vita (Felkiáltások : Szószékre ! Halljuk ! 
Zaj. Elnök csenget) T. képviselő ház ! Azon 
vita, mely a trónbeszédre adandó válaszfelirat 
felett keletkezett, most végét éri. Hosszú volt az, 
igaz, de nem volt meddő, mint azt a miniszter
elnök ur mondotta, (Felkiáltások jobbról: biz az 
volt. Balról : Halljuk !) Nem is volt drága, mint 
azt más jobb oldali képviselő urak állították; 
meg vagyok győződve, hogy meg fogja teremni 
gyümölcseit ugy a házban, mint az országban is. 
Ha egyebet nem eredményezett volna is, mint 
azon nyilatkozatokat, melyeket it t a kormány 
részéről hallottunk, az is már megérdemli azon 
költséget és megérdemli azon íáradságot is, 
melybe került : mert mindig igen nagy fontos
ságú dolog: tudni azt, hogy mi nézetei vannak 
fontos államjogi kérdésekben a kormánynak ? 
Nekem jutott a feladat: most a zárbeszédet 
mondani ezen nagy vitában. A t. ház, remény
lem, méltányolni fogja azon nehézséget, mely 
azzal jár, azon szép, azon fényes szónoklatok után, 
melyek már elmondattak, és a t. ház kegyessé
gével el fogja nézni mindazon botlásokat, mind
azon hiányokat, melyeket beszédem közben te
hetnék. (Halljuk ! Halljuk !) 

Feladatom: a t. háznak újra ajánlani elfo
gadás végett azon válaszfelirati javaslatot, me
lyet magam és elvbarátaim részéről benyújtani 
volt szerencsém. Nem esem kétségbe a felett, 
hogy a t. ház többsége ezt fogja elfogadni, ám
bár voltak — többek közt a ház által kiküldött 
bizottság felirati javaslatát indítványozó Pulszky 
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Ferencz képviselő ur — kik azt mondák, hogy 
bizonyosak abban, hogy a bizottság indítványa 
fog elfogadtatni; Pest belváros érdemes képvi
selője szintén azt monda, hogy ez a többség ál
tal készített válaszfelirati javaslat. Mindez azon
ban közjogi szempontból nem határozza el azt, 
hogy a t. képviselő urak a dolgoff belátásuk, 
meggyőződésük és lelkiismeretük szerint megfon
tolván, ne egy másik felirati javaslatra adják 
szavazataikat. Mivel pedig az i t t felmerült vitá
ban, ámbár több jobboldali képviselő igyekezett 
ezáfolni azon érveket, melyeket mi válaszfelirati 
javaslatunk mellett felhoztunk, és azon tételeket, 
melyek abban foglaltatnak, én mégis bizalommal 
vagyok az iránt, hogy sikerülend nekem azon 
ezáfolatokat, vag}Tis inkább czáfolási kísérleteket 
mellőznöm, helyreigazitanom ós viszont megczá-
folnom, mielőtt a t. ház engedelmével beszéde
met bevégezném. 

A mi válaszfelirati javaslatunknak három 
fő része van. Egyik a közjogi viszonyokra vo
natkozik. Az e részre vonatkozólag itt hallott 
czáfolatok leginkább félreértésen ós egyes tételek 
félremagyarázásán — nem mondom szándékos, 
de világos félremagyarázásán — alapulván: igen 
könnyű lesz azokat eltávolítani. 

A reform kérdésekhez csak igen kevesen 
szólottak, nagy nehézségekre tehát ezekre nézve 
sem fogok találhatni. 

Harmadik része felirati javaslatunknak a 
külpolitikára vonatkozott. Ehhez pedig épen senki 
sem szólt, legalább senki sem szólt hozzá tüze
tesen, czáfolólag: azt hiszem, azért, mert mind
nyájan elfogadják azon elveket, melyek a mi vá
laszfelirati javaslatunkban vannak kifejtve. 

Engedje meg azonban a t. ház, hogy mi
előtt ezen érvek czáfolásába és észrevételeim 
megtételébe bocsátkoznám, néhány észrevételt 
tegyek azokra, miket itt tegnap a miniszterelnök 
és pénzügyminiszter urak mondottak. (Halljuk!) 

Én igen helyesnek tartom azon eljárást, 
melyet a miniszter urak követtek, midőn a he
lyett, hogy — mint itt már említve volt — az 
engedelmes többségre támaszkodván, nyugodtan 
bevárják a szavazás eredményét, igyekeznek fel
deríteni a tárgyat, mely vitatkozás alatt van, 
és igyekeztek okadatolni és igazolni azon állást, 
melyet elfoglalnak. E tekintetben nekem tehát 
arra nézve, hogy a miniszter urak nyilatkoztak, 
nem lehetne más, mint igenis helyeslő észrevé
telem. Az ország megkövetelheti azt a kormány
tól, hogy derítse fel és adja magyarázatát min
den lépésének, melyet tesz, és ezen magyarázatot, 
illetőleg e felvilágosítást megkívánni épen a kép
viselőháznak joga és kötelessége. 

Midőn tehát nem mondhatok egyebet, mint 
helyeslést a fellépés és a magyarázat adásra nézve, 
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nem helyeselhetem azt, mit a miniszter urak 
itten elmondottak. 

Mindenekelőtt miniszterelnök ur beszédére 
akarok néhány észrevételt tenni. 

A miniszterelnök ur, vonatkozva arra, hogy 
a bal oldal részéről, a kormánynak a választá
soknál követett eljárására nézve, két nézet ter
jesztetett a ház elébe: az egyik az, hogy a bal 
oldal igyekezzék többségre jutni, és azután fele
lősségre vonni a kormányt; a másik pedig az, 
hogy már most a dolog a válaszfelirati javaslat
ban megérintetve panaszkép terjesztessék ő fel
sége elé. Ez a tényállás. A miniszterelnök ur a 
franczia gyógyszerészek, homöopatha és állopatha 
orvosok példájára hivatkozva, azt tanácsolja ne
künk, hogy hagyjuk el az egyiket is, a másikat 
is, és adjunk neki egy kis ezukros tejet. A mi 
e tanácsot illeti, megvallom, hogy ily rövid idő 
alatt nem akarok rá egyenesen nyilatkozni, hogy 
elfogadjuk-e, nem-e? hanem a t. miniszter urak 
engedelmével alszunk felette egyet és meggon
doljuk, mit leszünk teendők. 

Mondott azonban a miniszter ur, ez alka
lommal egy más dolgot is, melyet ily könnyedén 
venni és elhallgatni lehetetlen. Nagy fontossá
gúnak tartom ezt, és azért felolvasom a minisz
ter urnák szavait, ugy, mint azok a hivatalos 
lapban is megjelentek. Azt mondja a miniszter 
u r : „ne vádolják be ő felsége előtt — t. i. a 
kormányt — mert ennek más lenne eredménye, 
mint a mit a t. képviselő urak várnak, mert ő 
felsége könnyen azon feltevésben vonhatná meg 
minisztériumától bizalmát, hogy az elfeledte azon 
hivatását, melynél fogva, midőn az országgyűlés 
együtt nincs, a tőrvényt magyarázni joga csak a 
kormánynak lehet." 

T. ház! A törvény magyarázás jogát igye
kezett magának tulajdonítani mindenkor a bécsi 
kanczellária is, akkor, mikor az ország alkotmá
nyát, mikor az ország törvényeit mellőzni akarta. 
Ebből származott legtöbb sérelme az országnak, 
s ezen sérelmek azok, melyekre több izben tör
tént hivatkozás, hogy a múlt országgyűlések gra-
vaminalis, sérelmi politikát követtek. Épen ab
ból származtak azon sérelmek, hogy a kormány 
mindenkor igyekezett a törvényeket magyarázni. 

Hogy ennek elejét vegyék az ország rendéi, 
az 1790—1 országgyűlésen megalkották a XH-ik 
törvényczikket, mely azután mindig, mindenkor 
és mindenki által az ország sarkalatos, az ország 
alaptörvényei közé soroltatott. Ezen törvényt 
egyszerű miniszteri nyilatkozat által mellőzni 
akarni — ugy hiszem — e házban senki sincs, 
a ki ezt elfogadná ; (Helyeslés balról) és mond
hatom a t. miniszter uraknak, arra nézve, hogy e 
nyilatkozatra észrevételt tegyek a t. ház előtt, 
nem csak ezen az oldalon ülő képviselők, hanem 

a túlsó oldal többjei által is feiszólittattam, ós 
reményiem, hogy a mig Magyarországon ország
gyűlés lesz, soha ilyen nézet sem egyik, sem 
másik oldalon elfogadtatni nem fog: (Helyeslés 
bal felől), mert ha a kormánynak joga van a törvé
nyeket magyarázni, akkor vége van az alkot
mánynak ; (Ugy van! balról) akkor megterem
tettük az országban az absolut kormányzást. 
(Helyeslés balról.) 

Az 179.0/1: XII. törvényczikk igy szól: 
„Leges ferendi, abrogaudi, interpretandi potesta-
tem in regno hoc Hungáriáé, partibusque an-
nexis: salva art. 8. 1741. dispositione: legitimé 
coronato principi et statibus ac ordinibus regni, 
ad comitia legitimé confluentibus, communem 
esse, nec extra illa exerceri posse, sua majes-
tas sacratissima ultro ac sponte agnoscit, ac se 
ius hoc statuum illibatum conservaturam, atque 
prout illud a divis suis majoribus acceperat, ita 
etiam ad augustos suos successores inviolatum 
transmissuram benigne declaravit, status et or-
dines regni securos reddens, nunquam per edicta, 
seu sic dictos patentales, quae aboquin in nullis 
unquam regni judicüs acceptari possunt, regnum 
et partes adnexas gubernanda főre." 

Ezen törvény világosan kimondja, hogy a tör
vényeket magyarázni az országgyűlésen kivül nem 
szabad, világosan kimondja, hogy az országot ren
deletekkel kormányozni nem szabad, mert azok 
minden törvényszék előtt érvénytelenek. Ezen 
törvényt sem az 1848., sem az 1867 — 68. tör
vények semmi tekintetben meg nem változtatták; 
ezen törvénynek tehát épségben kell fenma-
radnia; épségben fenmaradnia pedig annál is in
kább, mert változtatása nem csak az ország sar
kalatos jogát rontaná .meg, hanem megrontaná 
magát az alkotmányt is. (Helyeslés balról.) 

Ugy hiszem, a miniszterelnök úr sem fog e 
tekintetben szorosan ragaszkodni ahoz, a mit teg
nap mondott. Megesik az igen gyakran — raj
tam is sokszor megtörtént — hogy beszéd köz
ben az ember mond olyan szót, a melynek tel
jes horderejét azon pillanatban meg nem fon
tolja. A miniszterelnök ur tegnapi beszédében, 
mely minden indulatosság nélkül volt mondva, 
voltak mégis olyan tételek, melyek arra mu
tatnak, hogy bővebb megfontolás nélkül mon
dattak ki. 

Egyike azoknak — és talán legfőbbik — 
az volt, melyet mostan hoztam fel; a másik pe
dig az, hogy ezen tételnek igazolására ő felsége 
személyére hivatkozik. (Ugy van! bal felől.) 

Méltóztassék megengedni miniszterelnök ur, 
én ugy tudom, a minisztereknek a fejedelemre, 
alkotmányos országokban, hivatkozni csak ak
kor szabad, mikor ezt ő felsége megbízásából te
szik. (Helyeslés a bal oldalon.) A miniszter úr 
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akár mily nyilatkozatot mondhat maga nevében, 
de a fejedelem nevét, azt hiszem, tanácskozásba 
hozni nem szabad. (Elénk helyeslés bal oldalon.) 

A n d r á s y G y u l a g r , m i n i s z t e r e l 
n ö k : Nem is tet tem! 

S i m o n y i E r n ő : Szándékokat tulajdoní
tani a fejedelemnek, a melyek az alkotmányos
sággal, törvénynyel ellenkeznek: akárkitől in
kább, mint minisztertől lehet várni. (Igaz! bal 
felől.) 

Azt mondja a miniszter ur : ne vádoljuk be 
ő felsége előtt a kormányt, mert ennek más 
volna eredménye, mint a mit mi várunk, 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Világos! 

S i m o n y i E r n ő : Ugyan kérem, mond
hatta-e ő felsége a miniszter urnák, hogy más 
eredménye lenne annak? 

Andrássy G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Nem ! 

S i m o n y i E r n ő : Ha ő felsége mondta, 
akkor megvallom, hogy igen komoly kérdés: mert 
ő felsége oly nyilatkozatot tett , mely Magyaror
szág alkotmányával és alkotmányos törvényeivel 
meg nem egyez. Ha pedig ő felsége ezzel nem 
bizta meg a miniszter urat, akkor méltóztassék 
ő felsége nevét kihagyni, s maga felelősségére 
mondani mindazt, mit e házban mondott. (Elénk 
helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Ezeket igen fontosnak tartottam kiemelni 
és kijelenteni a t. ház előtt, hogy a miniszter 
urnák mind a törvény magyatázatára vonatkozó 
nyilatkozatát, mind pedig ő felsége személyére 
való hivatkozását, alkotmányellenesnek és törvé
nyellenesnek tartom. 

Áttérek már most azon ellenvetésekre , 
a mik a válaszfeliratunkban kijelölt eszmék és 
elvek ellen felhozattak; (Halljuk!) és mert épen 
a miniszterelnök urnák voltam szerenesés vála
szolni, mindjárt azokra fogok némely észrevé
teleket tenni, miket e tekintetben a miniszter
elnök ur mondott. 

Azt mondta miniszterelnök ur a közjogi ala
pot illetőleg, hogy az ország nem vesztette el 
jogait, a mint azt többen már itt e házban fel
hozták, és erre azt mondja, hogy az áll, hogy az 
országgyűlés több fő . államkérdésben elvesztette, 
vagy módosította jogait; de azokat az országgyű
lés vesztette el, és nem az ország. Miután az or
szággyűlés az országot képviseli, és az ország az 
országgyűlés által gyakorolja államjogait : mind
azt, a mi az országgyűléstől elvonatott, mindazt, 
a mi az országgyűlés hatáskörére nézve módosít
tatott , mindazt az ország maga vesztette el, 
(Ugy van! hal felől) — ha az országot ugy vesz-
szük, mint a honpolgárok egyetemét, és nem 
ugy, mint földterületet — mert akkor, természe

tesen, jogai nincsenek. A honpolgároknak egyete
mét a,z országgyűlés két háza képviseli; ha tehát 
az országgyűléstől elvonatik bármely jog is, akkor 
elvonatik az az országtól. (Ugy van! bal felől.) 

Azt mondja a t. miniszterelnök ur, hogy a 
delegationak legfőbb hibája az, hogy a neve 
latin. Hiszen nekünk több oly institutiónk is volt 
ós van most is, melynek neve idegen, melynek 
neve nem magyar, de az nem depopülarizálta azt 
a nép előtt. Miért? Mert a nép nem oly együgyű. 
Midőn a delegatióról beszélnek neki, igen furcsán 
üti meg füleit először, de aztán megkérdi, hogy 
hát mi az a delegatió? Méltóztassék csak a ma
gyar ajkú helységekbe menni, hol a sajtónak na
gyobb működési tere volt, méltóztatik majd meg
győződni arról, hogy a nép igen jól tudja azt, 
hogy a delegatió annyit tesz, hogy Magyarország 
legfőbb ügyei fölött vagy Pesten néha, vagy in
kább Bécsben nem csupán magyar, hanem ma
gyar és idegenekből összeállított testület tanács
kozik és határoz. {Ugy ran! a szélső bal oldalon. 
Zaj. Halljuk!) Ha a delegationak csak neve 
volna rósz, ezen igen könnyen fognánk segít
hetni ; de ugy látszik, hogy a miniszterelnök 
ur ezen mondásában azon tételből indult ki, mint
ha e házban volna párt, melynek föladata nem. 
egyéb, mint valamely rósz magyarázatot adni az 
ország institutióinak, és azt terjeszteni a nép kö
zött. (Közbeszólás jobb felől: Igenis ! ügy van !) 
Ne méltóztassanak az gondolni. Nincs e házban 
senki, (Közbeszólás: Dehogy nincs!) én biztosi
som a t. képviselő urakat, hogy ezen az olda
lon nincs senki, a kinek más érdeke volna, mint 
hazájának jóllétét, javát előmozdítani. (Felkiáltá
sok jobbról: Itt sincs!) Ha oly institutiót hoznak 
létre, a mely arra czéloz, mi azt bizonyosan pár
tolni fogjuk. Mi soha sem támadtuk meg a fele
lős minisztérium intézményét, soha sem támad
tuk meg a parlamenti intézményt. Miért ? Mert 
ezeket helyeseljük, ezeket elfogadjuk. Ha nem he
lyeseljük a miniszterek eljárását : a parlament 
fő kötelességei közé tartozik a minisztérium hi
báit és mulasztásait napfényre deríteni, a minisz
tereket ellenőrizni; de magát az institutiót soha 
meg nem támadtuk. 

Ellenben a delegatiót igenis megtámadtuk, 
mert i t t az intézmény nem jó : mert itt ma
gára az alapelvre nézve nem egyezünk meg azok
kal, kik a delegatiót pártolják. 

A miniszter ur azonban azt mondja, hogy 
csak a delegatió által s egyedül csak ezáltal 
lehet az országgyűlésnek valódi befolyást a kül
ügyekre s a közjogi kérdésekre nézve gyakorolnia; 
s azt mondja, hogy azt egyátalán máskép nem 
lehet, mert gyakorlatilag illusoriussá válnék. 

Ezen kijelentésének felderítésére azt mondja 
a miniszterelnök ur, hogy tekintve a fenálló 
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faetorokat: i t t ós Bécsben 4 parlamenti ház áll 
fen , t. i. Bécsben kettő, és nálunk kettő, s azt 
mondja, hogy annak igen ügyetlen miniszternek 
kellene lennie, a ki, ha valaminek keresztül vite
lét megakadályozni akarná, nem volna képes azon 
4 ház közöl egyet magának megnyerni és ezál
tal meghiusitani az eredményt. 

Meglehet, hogy ez igy van; meg kell azon
ban jegyezném itt, hogy ezen érvelése által ugy, 
mint egy másik későbbi érvelése által tökélete
sen lerontotta a vallás- és közoktatási miniszter 
urnák azon érvelését, midőn ő a becsületességre 
hivatkozott. (Derültség bal felől.) Ugy látszik te
hát, hogy a becsületesség garantiájára nézve a 
kormányban egyetértés nincs. (Derültség. Helyeslés 
hal felől) 

Azt mondja továbbá a miniszterelnök ur, 
(Halljuk!) hogy most nem először történt az, 
hogy az ország valamely jogokat, fontos jogokat 
feladott, s ezen állításának bebizonyítására fel
hozza az t , hogy a királyválasztási jogot és az 
ellenállási iogot is feladta az ország. Igenis fel
adta azt feltételek mellett; de feladta 1687-ben. 

A miniszterelnök ur azt mondja: ha fel nem 
adta volna, Lengyelország sorsára jut. Ez egy 
föltevés, a mely meglehet, hogy megtörtént volna, 
de hogy megtörtént volna-e, azt bizonyosan nem 
tudjuk. De a mi bizonyosan, kétségtelenül meg
történt, az, hogy 25 éves háború következett be, 
s hogy a Tököli- és Rákóczy-forradalom ezen 
királyválasztási és ellenállási jog feladásának kö-
következménye volt. 

Nem akarom ebből azt következtetni, hogy 
azon jogfeladás által, mely az országgyűlés hatás
körének megszorítása és hatásköre egy részének 
a delegatióra ruházása által történt, most az or
szágon szintén forradalom, vagy éppen 25 éves 
forradalom fogna előidéztetni. Most más időkben 
élünk. Egészen más faetorok lépnek fel tényezőkül 
a világpolitikában és az államtörténetek intézé
sében. Nem kell mozdulnunk sem; megcsinálja a 
közvélemény, a mely mindenkinél hatalmasabb, 
azt, a mit sokszor a nemzeteknek a régi időben, 
midőn minden erejüket megfeszítve fegyvert fog
tak, elérni nem sikerült. 

íme két évvel ezelőtt — vagy talán már 
most három évvel ezelőtt — Magyarországban nem 
történt semmi; mégis Magyarország csatáját Kö-
niggratz mellett nyerték meg, s annak nem azon 
cooperatio volt eredménye, hogy alkotmányos 
élet következett be Magyarországban. 

Most sem szorulunk forradalomra, legkevébbé 
25 éves forradalomra : mert arra most példa 
sincs; de meg vagyok győződve, hogy az idő, a 
közvélemény és az események hatalma orvosolni 
fogja a sérelmeket, ba sérelmek követtettek el 
rajtunk. 

Ezt csak azért hoztam fel, mert ezen jogok 
feladásának következései komolyak voltak akkor 
is, és komolyak lehetnek most i s , habár — 
mint mondám — nem is ily irányban. 

Mi ugyan, legalább én részemről, a király
választás jogát visszaidézni nem akarom és nem 
is kívánom; és azon érveket sem olvastam, me
lyek a miniszterelnök ur szerint az orosz programm-
ban tartalmaztatnak, mely arra ingerelte volna, 
vagy biztatta volna a nemzetet. Ettől már elál-
lottunk régen, nem csak Magyarországban, hanem 
Európa szerte is. 

A miniszterelnök ur azt is mondotta, hogy 
ezen jogokat a nemzet felelős kormánynyal pótolta. 
Megvallom kissé későn jött rá ezen pótlásra, mert 
csak 160 évvel a törvények eltörlése után pótolta; 
és tulajdonképen nem is pótolta, mert ne higyje 
a miniszterelnök ur és senki más a házban, hogy 
a felelős minisztériumot a 48-ki törvény találta 
volna fel: a felelős minisztérium, a felelős kor
mány Magyarországban igen régi intézmény. 
(Nyugtalanság. Halljuk!) A felelős kormány in
tézménye már benne foglaltatik Ulászló törvé
nyeiben. Ott van, hogy a királynak semmi ren
deletet nem szabad kibocsátania, melyet tanácsosai 
alá nem irtak; ott van, hogy a királynak hűtlen 
tanácsadói tanácsaikért felelősségre vonhatók. E 
részben tehát a magyar törvényhozás nem kö
vette az európai törvényhozásokat; hanem azokat 
három századdal megelőzte. (Zaj.) 

Azt mondotta a miniszterelnök ur azon ész
revételre, melyet én voltam bátor tenni, hogy a 
külügyek vezetésére nézve vissza kell térni az 
1848. III. t . czikk 13. szakaszára.Minisztereiaök 
ur azt állítja, hogy épen ezen pont végett kel
lett absolute megváltoztatni az 1848-diki törvé
nyeket, még pedig azért, mert az ö nézete sze
rint a kettő közöl áll egy: vagy ugy értelmez
zük azon törvényt, a mint — ő megengedi — 
az nem volt értelmezve, hogy t. i. egyik mi
niszternek absolut vétója legyen, akkor Lengyel
ország sorsára jutunk; vagy pedig nem ugy ér
telmezzük : és akkor bekövetkezik a legtökélete
sebb alárendeltség, a melybe országot helyezni 
lehet. 

Ezen magyarázat tökéletesen félreértésen 
alapszik, a mennyiben a t. miniszterelnök ur nem 
jól fogta fél azt, a mit én mondottam. Igaza 
van a t. miniszterelnök urnák, hogy ezen tör
vény nem volt igy magyarázva, miszerint abso
lut vétója legyen vagy ne legyen; hanem ugy 
volt magyarázva mint minden miniszteri tör
vény magyarázva vol t : hogy a miniszter oly in
tézkedést, melyért a felelősséget el akarja fogadni, 
azt aláírja, és az elfogadásért az országgyűlés
nek felelős; ha pedig a felelősséget el nem fo
gadja, ha az intézkedést nem helyesli, akkor 
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nem irja alá és igy a felelősséget elhárítja ma
gáról. Minden minisztériumnál igy van ez, tehát 
nem kell feltenni az absolut vétót. 

, Ezen tárgyról én különben is akkor elég 
hosszasan szóltam és igy nem akartam még 
hosszasabb lenni az által, hogy bővebb magya
rázatokba bocsátkoztam volna. Ugy hiszem a 
mit mondtam, könnyen volt megérthető. A mi a 
collegiális kormányt illeti, én nem ugy értettem 
azt, hogy állítsuk vissza a régi dicasteriumokat, 
sőt nem is beszéltem „ collegiális kormányról," hanem 
beszéltem collegiális minisztériumról, oly minisz
tériumról, mely nem egy, hanem több személy 
által vezettetik. Engedelmet kérek, van egy kis | 
különbség e két fogalom között: mert ha az ösz-
szes kormány collegiális volna, ez annyi volüa, 
mint helytartó tanács; de én csak azt állítot
tam, hogy az egy minisztériumhoz tartozó ügye
ket, nem egy hanem több személy által is lehet 
kezeltetni, és hivatkoztam e tekintetben Angol
országra és különösen ennek admiralitására. Ez 
oly ügyeket vezet, melyek öszmunkálkodást kö
vetelnek, a mennyiben ott csatákról és ellenséges 
operatiókról van szó. Igy kezeltetnek Angolor
szágban az összes hajóhad ügyei. Az egész félre
értés tehát a felfogás különbőzőségén alapszik: 
mert ő azt értette, hogy én egy nagy miniszteri 
collegiumot kívánok, holott én azt mondtam, 
hogy csak két miniszterből álló collegiumot kí
vánok. 

Ez megfejti, miként értem én azt, hogy egj 
képviselő legyen a kültöldön, mert a két mi
niszter nem két utasítást, hanem közös meg
egyezés folytán csak egy utasítást fogna adni. 

Ugy hiszem, Kerkapoly és Kautz képviselő 
urak és Pulszky képviselő ur is azt mondták, 
hogy ez absolutisticus lenne: mert ha a két mi
niszter nem tudna megegyezni, akkor ő felségére 
kellene bizni az eldöntést. Ez ismét olyan tárgy, 
melybe bővebben bele menni nem akartam, mert 
azt hittem, hogy mindenki meg fog érteni. Min
den minisztériumnál ugy van ez most is. Ha a 
minisztérium akár együtt, akár egyenkint fontos 
intézkedést akar tenni, azt ő felségének elő ter
jeszti. Ha pedig ő felsége azt nem fogadja el, 
nem történik egyéb, mint hogy a miniszter azt 
mondja: Kénytelen vagyok tárczámat letenni, 
mert a további felelősséget nem vállalhatom el. 
Ez történnék tehát a külügyekre nézve is. 

Különben a külügyér elintézésére nézve mi
niszterelnök ur hivatkozott arra, hogy hiszen e 
részben már meg felelt nekem az igazságügy-
miniszter ur. Igaz, hogy ő is felelt, és ő is 
monda azt, a mit Kerkapoly képviselő ur kiemelt: 
hogy sokkal több garantiát lát a mostani tör
vényekben, melyekben egyenesen az van mondva, 
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hogy a külügyek a két minisztérium beleegye
zésével intézendők el. 

Már most nekem azon ellenvetést tették, 
hogy: mi történik akkor, ha a két miniszter meg 
nem egyez? De, kérdem én, ha most a két mi
nisztérium meg nem egyez, mi történik akkor? 
mert a törvény szerint a két minisztérium bele
egyezésével kell az intézkedésnek történni. A mi
niszterelnök ur felelvén erre, azt monda, hogy 
ha a két miniszter meg nem egyez, okvetlenül 
a közös miniszternek kell határozni. 

A különbség tehát csak az, hogy én közös 
minisztert nem akarok, hanem két külön minisz
tert . Most pedig van egy közös miniszter, a ki 
mindig határozatilag dönt, és két külön minisz
ter, a kik tanácsadólag ugyan befolyhatnak, ha-
tározólag azonban soha; és méltóztassék megen
gedni, ha én ezen körülménynek tulajdonítom 
azt, hogy a mi muiiszteriumunk igen kevés rész
ben foly be a külügyekbe, és ennek tulajdoní
tom azt is, hogy ámbár a külügyekre nézve több 
mondatott e házban, a minisztérium nem tar
totta érdemesnek csak egyetlen egy szóval is 
megemlíteni a külügyeket, és e tekintetben ne
künk akár most, akár máskor nem tartotta szük
ségesnek vagy érdemesnek, bővebb felvilágosítást 
adni. En annak tulajdonítom és megvallom, hogy 
tekintetbe véve az e részben fenlevő helyzetet, 
a minisztériumot nem is nagyon hibáztatom, 
mert a mint mondotta egy előttem szólott kép
viselő ur, a minisztérium maga sem tud többet 
mondani, mint : „ibis, redibis nunquam morieris 
in bello." 

A mi illeti azon ellenvetését a miniszter ur
nák, hogy azon nem politikus, hanem történelmi 
kacsát, melyet én emlegettem, nem Szeged vá
ros t . képviselője és Magyarország kitűnő tör
ténet írója, hanem a miniszter ur találta fel. 
Azt hiszem, azt magok között elvégezhetik, vajon 
melyiket illeti az elsőbbség. (Derültség.) En az 
elsőbbséget egyikétől sem irigylem; hanem an
nak bebizonyításába sem bocsátkozhatom. Épen 
Szeged város t. képviselője azt mondotta, hogy 
erre nézve nekem válaszolni nem fog, mert hosz-
szu történelmi értekezésbe kellene bocsátkoznia; 
épen azért én sem fogok erre bővebben vála
szolni, és röviden csak azt említem meg, hogy Ma
gyarország történetéből azt kimagyarázni nem 
lehet, hogy a közjogi alap helyesen nem volt 
megvetve, és azért voltak a súrlódások. Néze
tem szerint — és épen Horváth Mihály ur 
történelméből fogom ezt kimutatni — nem ez, ha
nem a germanisatio volt oka a súrlódásoknak, 
melyek voltak Magyarország és a lajtántuli tar 
tományok között. (Jobbról: Halljuk!) 

Azt mondja végre a miniszter ur, hogy a 
közjogi alapnak oly módoni helyes megoldását 
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már a tapasztalat is bebizonyította. Megvallom, 
államjogi kérdésekben két esztendei tapasztalat 
nem is tapasztalat. En mindig azt állítottam, és 
állítom most is, hogy oly alkotmányt, mely 100 
esztendeig fen nem állott, még például sem lehet 
venni: (Közbeszólás jobb felől: E szerint száz 
évig kellene várnunk!) mert alkotmányos instifeu-
tiónak sokféle próbát kell kiállani, mielőlt ar
ról kimondhatnók, hogy az jó vagy rósz. Ha 
eddig Magyarország és ő felsége többi tartomá
nyai vagy ezeknek kormányai között félreértés 
és egyenetlenség nem is támadt, és mi békés viszony 
ban éltünk: nézetem szerint, abból az institutio 
jó vagy rósz voltáról ítélni nem lehet. E tekintetben 
a tapasztalás még hátra van, azt az időnek kell 
bebizonyítania, és én örömest bevárom azon időt, 
mint Pulszky Ferencz képviselő ur ezt tanácsolta, 
azon időt, midőn ez institutio a próbát ki-
állotta és bebizonyította, hogy nem rósz. így 
azonban ezt nem tehetem, mert én ugy látom, 
hogy ez institutio megfosztja az országgyűlést 
— nem akarom mondani „Magyarországot," mint 
a miniszterelnök ur mondotta — legfontosabb 
jogaitól, és azért a delegatiot eltörlendőnek tartom. 

A mi a más képviselő urak által felhozott 
ellenvetéseket illeti, ezekre nézve Tisza K. kép
viselő ur nagyon megkönnyítette nekem a felada
tot, mert ő megczáfolta tegnap azok legnagyobb 
részét, mit én kevésbbé helyesen és kevésbbé sza
batosan lettem volna képes elmondani. Vannak 
azonban némely megjegyzések, melyeket minden
esetre meg kell tennem. (Halljuk!) 

Először is néhány szót kívánok válaszolni a 
pénzügyminiszter urnák azokra, miket tegnap 
reám vonatkozólag mondott. Azt monda ugyanis, 
hogy a múlt alkalommal a vita befejezése után 
nekem az irodában átadta az 1867-re vonatkozó 
számadásokat. A dolog áll és én köszönettel tar
tozom a miniszter urnák érette; de át fogja látni 
a miniszter ur és a t. .ház is, hogy e viták alatt 
nem volt alkalmam a számadásokat átnézni, és 
azok felett nyilatkozni, sőt helye sem volna itt 
az azok feletti ítéletnek. De engedje meg a pénz-
ügymiaiszter ur azt is, hogy ha már átadta a 
háznak azon számadásokat, tán nem lett volna 
felesleges azokat megvizsgálni, a mi, tudtomra, 
eddigelé nem történt; vagy tán megtörtént, de 
akkor külföldön utaztam, a mit miniszter ur 
oly gyakran szeret emlegetni. Meglehet, akkor 
is külföldön voltam, mert az én viszonyaim olya
nok, hogy nekem gyakran kell külföldre utaz
nom. Megtörténik olykor, hogy néha a minisz
ter úrral együt t ; történik, hogy külön uta
zunk (Derültség); történik hogy egy ezélból; tör
ténik, hogy külön ezélból utazunk. így történt 
18á9-ben, hogy mindketten külföldre mentünk, 
a miniszter ur Parisba, én Londonba. A miniszter 

ur hamarább visszatért a hazába, én későbben. 
(Derültség.) Ugy hiszem, az ok, miért mindket
ten külföldre mentünk, ugyanaz volt, t, i. mind
ketten féltettük függetlenségünket. (Hosszas de
rültség.) A miniszter ur, mint mondám, koráb
ban jött haza, mint én, és idő közben egy tárezát 
talált. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Nem találtam! 

S i m o n y i E r n ő ; Én addig egy kisebb 
és más természetű tárezát találtam. A múlt év
ben is, midőn kimentem innen Parisba. . . . . 

I v á n k a Z s i g m o n d : A dologra! a do
logra! (Élénk felkiáltások jobbról: A dologra!) 

S i m o n y i E r n ő : Legyen nyugton Ivánka 
ur : nem fogom útjait kutatni. Midőn elmentem 
innen, ha jól emlékszem, a pályaudvarban talál
koztunk. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Ugy van! 

S i m o n y i E r n ő : A miniszter ur Svájczba, 
én Parisba mentem, a miniszter ur előbb, én va
lamivel későbben jöttem haza. (Felkiáltások jobb
ról : Mi közünk hozzá ? A dologra! a dologra! 
Balról: Halljuk! halljuk! Elnök csenget.) Lá
tom, hogy vannak, kik nem kívánják ezen uti 
napló tovább folytatását (Felkiáltások: Ugy 
van! ugy van!), azért nem is említek meg 
egy más utat ; hol nem együtt, de tán egy czéi 
felé haladtunk. Annak már több éve, midőn a 
miniszter ur bizonyos németországi városban egy 
kávéházban az óra alatt ült. (Hosszas derültség 
és felkiáltások: A dologra! a dologra!) 

Tehát nem folytatom ezen találkozás törté
netét sem ; de nem fogok válaszolni továbbá 
azokra sem, a miket Tisza Kálmán tegnap mon
dott : mert hiszen igy a feleselésnek soha sem 
lenne vége, én is megtettem a magyarázatomat 
és ő is nyilatkozott, határozzon a közönség: ki
nek van igaza? 

Mindamellett felelnem keli egy kérdésére. 
0 ugyanis azt kérdé tőlünk, hogy tulajdonkép 
ki képviseli a mi pártunk állását: vajon az-e, a 
mit én mondtam, és a mi elismeri a viszonos 
védelmi kötelezettséget? vagy az-e, a mit Má-
riássy képviselő ur mondott ott, és a mi elismeri a 
közös védelmet? vagy végre az-e, a mit Irányi 
képviselő ur mondott, ki nem ismer semmi kö
zös ügyet ? Azt hiszem, i t t egy kis félreértés van. 
En védelmi kötelezettséget sem viszonyosat, sem 
kölcsönösét, mint kötelességet nem ismerek, nem 
ismerek legalább olyat, mit a múlt törvények
ből lehessen kimagyarázni, és épen azért von
tam magamra az igazságügyminiszter ur megro
vását, a ki hosszasan beszélt arról, hogy én azt 
állítottam, miszerint Magyarország és ő felsége 
többi tartományai között más szorosabb visz ony 
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nincs, mint péld. Franczia- ós Törökország közt ; 
ámbár ő is félre értette beszédemet, ugy, mint 
Tisza Kálmán ur azt félre értette. Én nem azt 
mondtam, hogy a törvényekből magyarázott vi-
szonos védelmi kötelezettséget nem ismerek el, és 
pedig nem a 67-iki törvényekből — mert ezek
ben csakugyan ben foglaltatik a védelmi kötelezett
ség — de az előbbeniekből; hanem azt mondtam, 
hogy a viszonyok természete és az észszerűség 
törvényei azt javasolják, hogy, miután már a 
törvény szerint egy fejedelem alatt élünk, tehát 
a personalis unió köteléke által füzetünk együvé; 
erőtessük meg magunkat annyira, hogy egymást 
támogassuk. Máriássy képviselő ur is, midőn ezt 
elismerte, nem a régibb törvényekre, hanem a6 7 -iki 
törvényekre vonatkozott, azt mondván, hogy a 
8 7-iki törvények átvizsgálása annál inkább lehet
séges és maga a magyar országgyűlés által leg
nagyobbrészt eszközölhető, mert a közösügyes 
törvények közt csak kettő van, t. i. a közös vé
delem kötelezettsége és az adóssági arány-quota, 
a mi szerződési jelleggel is bir, és csak annyiban 
ismeri el Máriássy barátom a közös védelmet, a 
mennyiben a 67-iki törvényekben ben foglal
tatik. Mi pedig ép ugy, mint ő, ezen törvénynek 
megváltoztatására törekszünk. 

A mi végre Irányi Dániel nyilatkozatát il
leti, ugy hiszem, ő sem magyarázott egyebet, 
mint azt, hogy a fejedelem ugyanazonosságán 
kívül, mely tagadhatlanul foly az 1723 : I, II, III. 
törvónyczikkből, valamint az azóta beezikkelye-
zett. erre vonatkozó torvényekből; mondom, hogy 
Irányi Dániel ezen felül semmi más törvényből 
kifolyó és bennünket kötelező viszonyt nem is
mer el. Ebben a tekintetben tehát tökéletesen 
egyetértünk mi is, és csak máskép fejeztük ki ma
gunkat mindnyájan. 

Többet is mondhatnék még Tisza képviselő 
ur észrevételeire, de ezt nem teszem azért, mert 
ismételni és a múltra visszatérni nem akarok. 
Igen megkönnyítette különben feladatomat e te
kintetben Debreczen város t. képviselője, a ki 
legtöbbre már megfelelt. 

Csak némi megjegyzéseket óhajtok még tenni 
az igen t. vallás és közoktatási miniszter ur 
beszédére. 

Nem fogok igyekezni megczáfolgatni azon 
állítását, melyet oly szép okoskodással kifejezett: 
hogy a múlt két évi haladás a közösügyi törvé
nyeknek, az azóta felállított institutióknak és a 
kormány eljárásának köszönhető. Nem felelek 
azért, mert ettől megint felmentett igen t. Deák 
Ferencz képviselő ur, ki kinyilatkoztatta tegnap
előtt e házban, hogy ezen örvendetes haladásra 
a kormánynak csak annyi befolyása volt, mint a 
múlt napokban történt földrengésre. (Derültség a 
íal oldalon.) 

* : 
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Azt mondta a tisztelt miniszter ur, hogy a 
nemzetre nézve az önállás épen az, a mi. az 
egyénre nézve a szabadság, hogy korlátlan önál-
lást és korlátlan szabadságot sem az egyik, sem 
a másik nem élvezhet soha. Ez tökéletesen áll ; 
hanem a kérdés az, hogy melyek azon korlátok, 
mebyek biztosítják azon szabadságot, azon önál-
lást, melyre az egyénnek, melyre a nemzetnek 
törekedni joga van ? En ugy hiszem, ezen korlá
tok mások nem lehetnek, mint a természet tör
vényeinek azon állítása, hogy minden embernek 
szabad tenni vagy nem tenni mindent, mi az ő 
szomszédjának, s vele társulatban lakó embertár
sainak jogát nem sérti. így tehát hogy az egyé
nek szabadsága, mint az államnak önállása is 
csak az által korlátoztatik, hogy egy állam a 
többi államoknak, és az egyén a többi egyének
nek jogát ne sértse. Kérdem én a t. miniszter 
urat , vajon csak ezen határig megy-e azon önál
lás, melyet mi birnnk, a lajtántuli tartományok 
irányában? vajon eddig megy-e azon személyes 
egyéni szabadság, a melyet mi Magyarországban 
a jelen kormányzat alatt élvezünk? 

Azt mondta a miniszter ur, hogy ő képes 
igen erős, igen plausibilis érveket felhozni magán 
társaságban vitatkozásképen akár milyen institu-
tio ellen. Igenis, ez állhat, sőt ezt megmutatta 
a miniszter ur itt is, midőn oly szépen, oly hosz-
szasan, oly érdekesen tudott beszélni oly rósz 
institutio mellett is, mint a milyen a delegátio. 
(Derültség.) 

A delegátio garantiájáról már most szólni 
nem akarok többet, mert azt már érintem, szól
ván az imént a becsület garantiájáról. 

A mi pedig a másik garantiát illeti, a t. 
miniszter ur agarantiákat előszámlálva, elmondja 
a háznak, hogy mi módon történik a delegatioba 
való választás. Azt mondja, a delegátus a kép
viselők által választatik, elmegy a delegatioba, 
és visszajön ismét ide. Ebben van, úgymond, 
elég garantia. (Derültség.) Meglehet, az ő felfo
gása szerint, ebben van garantia; hanem, meg
vallom, hogy én a közjogi téren és átalában a 
közügyekben, sem abban, hogy valaki valahová 
kiküldetik és ismét visszajő oda, a honnan kiin
dult, sem pedig a becsületességben garantiát nem 
látok. 

Mert a törvények nem becsületes emberek 
számára, vagy azok ellen vannak hozva, ha
nem épen azért vannak hozva, mert vannak 
emberek. a kik nem becsületesek, és azért, 
mert az örök tapasztalás azt mutatja, mi
szerint azért hozatnak törvények, hogy azokat 
gátolják meg a rósz cselekvésben, a kik a be
csülettől eltérnek. Ha két vagy több becsületes 
embernek — akár minő vitatkozása legyen is 
— igazán becsületes szándéka van, minden tör-
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vény nélkül is elvégzik azt. Á törvény csakis 
azokra nézve áll fön, a kik a becsület útjától el
térnek. (Helyeslés.) 

Az igazságügyminiszter urnák csak egy-két 
észrevételére leszek bátor egy pár szóval felelni. 

Ő azt mondta, alkotmányos ellenzéknek soha 
sem szabad oly elveket, oly jelszavakat tűzni 
zászlajára, melyeket egyátalában nem, vagy pe
dig csak a haza veszélyeztetésével érvényesithet. 

Továbbá még ezt monda, — szó szerint ol
vasom fel, mert némi fontosságot helyezek sza
vaira — {Olvassa): „A mint egy párt kormányra 
jutván, megtagadja a maga elveit, akár azért, 
mert meggyőződött azok kivihetetlenségéről, akár 
pedig azért, mert azok érvéuyesitésének elnapo
lását a haza érdekei követelik : az ilyen párt 
tönkre tette a parlamentalismust, sőt megtámadta 
magát az alkotmányosságot i s , megingatva a a 
hitet s bizalmat a népben azok iránt, kik a nép 
bizalmának vállain emelkedtek a hatalom pol-

. czára, s Ígértek, mig oda jutottak, mindent, de 
azután nem tudtak egyebet adni, mint keserű 
csalódást." Én azt mondom az igazságügyminisz
ter urnák, hogy e részben tökéletesen osztozom 
nézetében; tökéletesen áll az, mit itt mondott. 
Hanem menjen vissza, s olvassa el a maga pártja 
főbb vezéreinek beszédeit 67- és 65-ből, s ak
kor vessen magával számot: vajon tönkre van-e 
már most téve az alkotmányosság s parlamen-
talismus % 

Most még Kautz képviselő urnák akarok 
néhány megjegyzést tenni azokra, a miket mon
dott. 

Kautz képviselő urnák, midőn beszédét el
mondotta, nem tndom, mi oknál fogva, hanem 
igen rósz szája ize lehetett, mert azt mondja én 
rólam, hogy beszédem meglehetősen kesernyés 
volt. Yukovics képviselőről azt mondja, hogy ke
serű ítéletet mondott metsző szavakban; s ismét 
Irányi barátomról azt mondja, hogy beszéde na
gyon keserű s éles volt. (Derültség.) Tele volt 
tehát beszéde keserűséggel. De az ellen én nem 
panaszkodom; hanem engedje meg nekem a kép
viselő ur, ha azt "mondom, hogy én sem itt, 
sem sehol másutt, sem szóval, sem tettben soha 
okot nem szolgáltattam neki arra, hogy sza
vaimat vagy tetteimet gyanúsítsa. 

Képviselő ur beszédében három-négy helyen 
olyanokat is mondott, mik kétségbe vonják azt, 
a mit én nyíltan kimondok, s nekem bizonyos 
alattomos utógondolatokat tulajdonit. En mindig 
meg szoktam nyíltan mondani, a mit akarok és a mit 
gondolok. 

Ily észrevételt különben Pulszky ur is tet t 
tegnap. Megvallom, a parlamentalis illemmel és 
szokásokkal megférőnek nem tartom, hogy egyik 
képviselő a másiknak szándékait gyanúsítsa. 

Ütés június 3. 1869. 

Ha én e térre akarnám követni a képvi
selő urat, vagy akárkit mást, sok oly dolgot el
mondhatnék, mely azonban, nézetem szerint, e 
terembe nem illik. 

Képviselő ur azt monda, hogy nézete sze
rint én vagyok e párt látható feje, tehát van 
láthatatlan i s ; más helyen azt monda, ha ki
mondotta azt, mit akart, ha kimondotta utó
gondolatát, tán szeretné, hogy két miniszter he
lyett két fejedelem lenne. Mindezek oly gyanúsí
tások, melyek egyátalában nem valók. (Helyeslés 
a szélső bal oldalon.) En akkor, midőn azt mond
tam, hogy a fejedelmet változtatni kell, fegyver
ben álltam ellene ott, ahol és amidőn alkalom 
volt reá : akkor pedig, midőn ide jövök, és a 
parlamentben részt veszek, alkotmányos alapon, 
nem pedig a conspiratió terén állok. (Közhelyes
lés.) Mondom tehát, én minden ilyen gyanúsítást 
magamtól már azon oknál fogva is visszautasí
tok, mert én nyíltan meg szoktam mondani, mit 
akarok és mit teszek. 

Még egy más megjegyzésem is van Kautz 
Gyula képviselőtársam egyik megjegyzésére, ha
bár megvallom, azt oly nagyan sértőnek nem 
találtam, de nem is felette udvariasnak. Hanem 
hát az ő felfogása szerint, meglehet, hogy igaza 
is volt. Azt mondta nekem, hogy én 18 esztendő 
alatt a külíöldön semmit sem tanultam, (ellen
mondás jobb felől.) Nem ezen szavakkal mondta; 
hanem felolvasom szavait: méltóztassanak belőle 
kiolvasni egyebet. (Olvassa): „Csodálkozásomat 
nem birom eltitkolni a felett, hogy oly hosszú 
éveken át a külföldön tartózkodása alatt, azon 
át meg át praktikus franczia és angol státusélet 
tanulmányozásából saját hazája javára oly kevés 
és haszonvehetetlen elveket tudott abstrahálni." 
Még talán roszabb annál, mint én magyaráztam. 
(Nevetés) T. barátom Vukovicsra is azt mon
dotta, hogy a XlX-dik század második felében 
ugy nyilatkozik. Azt mondta t. L, hogy szintén 
Angliában levén olyan sokáig, nem tud mást 
mondani, mint a mi talán az orosz vagy spártai 
alkotmányban foglalhatna csak helyet. Ha erre 
felelni akarnék, meglehetős kesernyés lehetnék 
én is, de szükségesnek nem tartom, hanem azt 
mondom, mit a pozsonyi országgyűlésen mondott 
egyszer Árva vármegyének követe, az akkori 
zalavármegyei követnek; azt mondta t. i. Árva 
vármegye követe: „Zala megye követe engem 
azzal vádol, hogy én nem vagyok jó hazafi, én 
pedig Zala vármegye követének azt felelem, hogy 
ő nem jó hazafi: már most méltóztassék engem 
refutálni." (Nevetés.) Hát én is azt mondhatnám 
a tanulásra. 0 azt mondta nekem, hogy én nem 
tanultam semmit odakün, én pedig azt felelem 

i neki, hogy ő nem tanult semmit ide ben: már 
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most méltóztassék engem refutálni. {Nevetés. 
Tetszés.) 

Most még csak egy megjegyzést akarok 
tenni arra, mit a t. képviselő ur, mint közgazda, te
hát mint szakférfiú, adott elő a házban. Azt mondja, 
hogy mi, válaszfelirati javaslatunkban, kamat 
nélküli kölcsön utján Mvánjuk építtetni közleke
dési eszközeinket. Ez tökéletesen áll; s ő, mint 
éleseszű státusgazda, mindjárt ki is találja, hogy 
az nem lehet más, mint papir pénz, {Derültség) és 
ebben tökéletesen igaza van ; ámbár nem tudom, 
hogy saját éles felfogása után tette-e ezt, vagy 
benézett oda, a hová én utaltam, mikor az in
dítványt tettem. En t. i. azt mondtam: ezt nem 
mi találtuk ki, én ezt nem mint ujat adom elő 
a t. háznak, hanem azt mondtam, hogy a 48-ki 
minisztérium ezt a miniszteri tanácsban már el 
is fogadta. Igen, ez papir pénz, és ezen papírpénz
nek arany vagy ezüst alapja van, s én azt 
mondom, hogy a helyett, hogy mi az ország ál
tal biztosított kamatokat fizetnénk azon vállal
kozóknak, azon engedményeseknek, kiknek eat 
részint most már fizetjük a kölcsönért, részint 
fizetni fogjuk a vasutakért: a helyett hasonló 
összeget vagy kisebbet tegyünk le biztosíték 
gyanánt egy bankba, arra három ötöd annyi papir 
pénzt bocsássunk ki, mely Ível azután a vállal
kozókat s a vasúti vagy más munkásokat fogjuk 
fizetni. 

Eszerint a papírpénznek biztos alapja levén, 
igen természetesen kelendősége is lesz és a stá
tus azt fogja nyerni, hogy a vasút jövedelmei
ből — melyet az ország nem nyerészkedés végett 
építtet — akár öt, hat, nyolez vagy tíz százalékra 
szabná a jegy eket, deszabnáíaz ország termékeinek 
érdekében oly olcsóra, a mint csak lehet, hogy 
nyers termékeinket a gabonáinkat a tengerre 
szállíttassuk; és hogy kiállják a versenyt, ta
lán elég lenne két százalék a nyereményből, s 
ezen nyereménynyel lehetne törleszteni a kibo
csátott bankjegyeket. Mondom, nem mint saját 
magam találmányát adtam elő ezen financz-ope-
ratiot, hanem, mint olyat, melyet az 1848-ki mi
nisztérium el is fogadott. Nem akarok most sem 
hosszasabban ennek tárgyalásába becsátkozni, 
mert hiszen arról bővebb tudomást szerezhet min
denki, ha akar. Az ily módon kibocsátott pénz 
tehát nem fogna veszteni az által : hogy miként 
áll a papir pénz Ausztriában ? mert ez független 
lenne attól. Ez azon alapon, a melyen kibocsát
tatott, s miután biztosítékai azonkívül a teljesített 
munkák: bizonyosan oly hitellel fogna birni, mint 
a minő bármely pónzvállalatnál vagy bank-inté
zetnél megkívánható. Mert most is látjuk, hogy 
magán vállalatok, magán pénzintézetek papírjai 
jól állanak; tehát a papírpénz sokasága nem te
szi absolute az agio nagyságát ; hanem előidézi 
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ezt a status hitelének gyengesége, s az, ha a 
status megszegi hitelezői irányában hitét, és ez
zel megrontja hitelét. Vannak még más okok is. 
De hiszen Kautz Gyula képviselő ur közgazda, 
nem szükség neki magyarázni, mely viszonyok 
folynak be a pénzérték fölebbvagy lejebb szállítá
sára; hanem meg fogja engedni, hogy az ily ala
pon kibocsátott pénz, habár papírpénz lesz is, 
mint mondom, nem fogja hitelét veszteni azért, 
mert mi 30 millió quota helyett kőrülbelől 90 
millió quotát fizetünk Bécsbe. 

Nem jut most eszembe más, s nem akarom 
soká tartóztatni a t. házat, hiszen mindenre fe
lelni nem lehet s nem is szükséges. Most tehát 
csak arra kérem a t. házat, miután ugy hiszem, 
a mint előre is bocsátottam, hogy sikerült meg-
czáfolnoin azon érveket, a melyek az általam és 
elvbarátaim nevében benyújtott válaszfelirat el
len felhozattak: méltóztassanak ezen válaszfelirati 
javaslatot elfogadni. (Éljenzés a szélső bal ol
dalon.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterel
n ö k : Bizonyosan nem fogja a t. ház tőlem 
várni, hogy a t. ház és az ország idejét igénybe 
vegyem a czélból, hogy az 'előttem szóló t. kép
viselő ur érveire válaszoljak; és igy csak egyet
len egy állítását fogom megemlíteni. 

A t. képviselő ur, az 1770-diki törvényre 
vonatkozott, a mely azt mondja, hogy a törvé
nyek magyarázásának joga a fejedelmet és az 
országgyűlést illeti. 

Mellőzve azt, hogy midőn a törvény ily for
mában alakíttatott, — legalább parlamentalis ér
telemben — felelős kormány nem létezett, sőt 
egyátalában gyakorlatilag felelős kormány nem 
volt és talán épen az volt oka ezen törvény 
ilyetén formulázásának; bátran merem azt mon
dani, hogy az én állitásom ezen törvénynyel el
lentétben egyáltalában nincs. Nem mondottam 
ugyanis én azt, hogy a törvények magyarázásának 
joga a kormányé és nem a fejedelemé, nem az 
országgyűlésé; hanem azt mondottam, hogy, ha. 
az országgyűlés nincs együtt—miután a végre
hajtás a kormány kötelessége—ugy egyszersmind 
a törvények magyarázata is a kormány köteles
sége akkor, (ügy van! jobbról. Nem áll! balról) 
midőn az országgyűlés nincs együtt. 

Már most alkalmazzuk ezen elvet az esetre. 
Mindnyájan elismerjük, hogy a 48-iki választási 
törvények ideiglenesek; elismerjük és elismertük 
azt, hogy azok különböző magyarázatokra adnak 
és adtak alkalmat; tudjuk azt, hogy a megyék, 
városok különféleképen magyarázták azokat. A 
kérdés tehát az: midőn azon tényezők, melyek 
a törvény által hivatva vannak a törvény értel
me felett magyarázatot adni, nincsenek jelen, 
kinek van joga magyarázni akkor, midőn a ma-
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gyarázat absolute szükséges, mert a törvény ké
tes? (Helyeslés jobbról.) 

A kérdés egyszerűen az: vajon helyesebb-e 
azon nézet, hogy minden megyének, minden vá
rosnak külön van joga magyarázni a törvényt 
saját kedve szerint . . . 

N y á r y P á l : Inkább! 
A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 

n ö k : . . . vagy pedig helyesebb azon értelmezés, 
hogy ilyenkor a kormánynak van arra joga? 
(Felkiáltások bal felől: Nincs! jobb felől: Van!) 
és kötelessége is ? Én azt gondolom, (Zaj. Elnök 
csenget. Halljuk!) hogy kétségtelenül helyesebb 
azon nézet, hogy annak legyen joga magyarázni, 
a ki felelős azért, a mit a törvények szerint tesz, 
nem pedig oly testületeknek, melyek e tekintet
ben senkinek nem felelősek. (Ugy van! jobbról. 
Élénk ellenmondás balról.) Ez a parlamentális fo
galmak abc-jéből következik; (Ellenmondások bal
ról) és miután azt, a. mit tegnap mondtam, csak 
is ezen értelemben értettem, azt gondolom, állitá
som a törvénybe egyátalában nem ütközik. (El
lenmondás balról. Helyeslés jobbról. Szavazzunk!) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! (Nagy zaj. 
Felkiáltások: Szavazzunk!) 

E l n ö k : Mielőtt a t. képviselő urnák szót 
adnék, bátor vagyok megkérdeni tőle: mi czim 
alatt követeli azt? 

G h y c z y K á l m á n : Csak kérdést akarok 
tenni a t. házhoz arra nézve, vajon a ház sza
bályai szerint szabad-e azok iránt nyilatkozni 
most, a miket a miniszterelnök ur mondott? 
(Felkiáltások: Nem szabad!) Ha nem szabad, ak
kor meghajlom a ház szabályainak rendelete előtt, 
és csak azt nyilatkoztatom ki, hogy a miket most 
a miniszterelnök ur mondott, kereken tagadom. 
(Nagy zaj. Szavazzunk!) 

E l n ö k (csenget): Befejeztetvén az átalá-
nos vitatkozás, következnék a szavazás, s miután 
három oldalról 20—20 tag aláírásával névsze
rinti szavazás kívántatik, ez ugy fog történni. 
Mielőtt azonban a szavazáshoz fognánk, miután 
az idő igen előre haladott, bátor vagyok még 
ajánlani a t. háznak, hogy a részletes vitatkozás 
szavazás után ne mára, hanem holnapra tűzessék 
ki. Használjuk fel ezen időt most, midőn a ké]> 
viselőházban az érdemes képviselők oly teljes 
számmal vannak jelen mint ritkán — az osztá
lyok megalakítására. (Helyeslés.) Ha tehát most 
öt pereznyi szünet után, a mint a házszabályok 
parancsolják, hozzá fogunk a szavazáshoz és azt 
bevégezzük, akkor engedjék meg, hogy az ülést 
rögtön berekeszszem, hogy a tisztelt képviselő urak 
az osztályokba mehessenek s ott elnökeiket és 
jegyzőiket megválaszthassák. (Helyeslés.) Miután 

ugy látom, ezt el méltóztatnak fogadni, az ülést 
öt perezre felfüggesztem. 

(Öt pereznyi szünet múlva:) 

Bocsánatot kérek a t. képviselőháztól, egy 
hibát követtem el. A házszabályok értelmében a 
kérdést előbb kellett volna megállapítanom és az
után kellett volna az ülést felfüggesztenem. A 
jelen esetben azonban kétely nem foroghat fen, 
jövőre pedig erre is figyelni fogok. (Éljenzés.) 
A kérdés, gondolom, egyszerűen ez: elfogadja a 
képviselőház részletes tárgyalás alapjául a kikül
dött bizottság által készített válaszfelirati javas
latot, vagy nem? A jegyző ur még egyszer fel 
fogja olvasni a kérdést. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (felolvassa a 
kérdést.) 

E l n ö k : A neveket Széll Kálmán fogja el
olvasni : az „igen-"nel szavazókat Mihályi Péter, 
a „ nem-"mel szavazókat Jámbor Pál, a távolievő
ket Fodrócz3r Sándor fogja jegyezni. (A betüszek-
rényből kivesz egy betűt.) A szavazás E betűn 
kezdődik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a kép
viselők névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Eitel Frigyes, Eötvös Jó
zsef Báró, Emuszt Kelemen, Eszterházy Pál gr., 
Eszterházy Pál herczeg, Éber Nándor, ErkÖvy 
Adolf Fekete József, Fest Imre, Fillenhaum Fe
rencz b., Fluger Károly, Forgách Antal gr., Föld
váry Miklós, Filippovics Simon, Fodróczy Sándor, 
Gál János, Gajzágó Salamon, Gál Miklós, Gecző 
János, Gorove István, Gránzenstein Gusztáv. Ha-
lassy Gyula, Halmossy Endre, Harkányi Károly, 
Házmán Ferencz, Hertelendy Kálmán, Hoffmann 
Pál, Hollán Ernő, Horvát Boldizsár, Horváth 
Döme, Horváth János, Horváth Mihály, Hosszú 
József Högyészy Gyula, Hrabár Manó, Huszár 
István, Hácz Vilmos,. Hervoics István, Horváth 
Péter, Ihász Rezső, Ivacskovics György, 'Ivánka 
Zsigmond, Janicsáry Sándor, Jankovics Antal, 
Jeszenszky Lajos, Joannovics György, Jonesku Döme, 
Jurka Vazul, Justh József Justh Kálmán, Jancsó 
István, Jozipovics István, Jurkovics János, Kál-
dorovics Andor, Kapp Gusztáv, Kautz Gyula, 
Kazinczy István, Kálnoky Pál gr., Kemény Gá
bor báró, Kemény István báró, Keményfi János, 
KendefyÁrpád, Kerkapoly Károly, Kethelyi József 
Késmárky József, Királyi Pál, Klobusiczky Ágoston, 
Kossuth Pál, KovácJi László, Krajcsik János, Kuba 
János, Kuhinka Ferencz, Kvassay László, Keresz-
tury Eduárd, Kraljevics Benő, Kugler István, Khuen 
Henrik gróf. Láng Gusztáv, Latinak Rudolf, 
Lázár Dénes, Lehoczky Egyed, Leonhardt Károly, 
Lindner Gusztáv, Lónyay Menyhért, Lónyay Gá
bor, Lábas Antal, Madocsányi Pál, Maniu Aurél, 
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Máday Lajos, Mednyánszky Dénes b., Mihályi 
Péter, Mikó Imre gr., Molnár István, Molnár 
Pál, Muzslay Sándor, Maller Miksa, Nagy Sámuel, 
Nedeczky István, Nehrebeczky Sándor, Ócskay Ru
dolf] Olgyay Zsigmond, Ordódy Pál, Ormos Sán
dor, Orosz Mihály, Ónossy Mátyás, Orsics Ferdi
nánd gr., Paczolay János, Papp Zsigmond, Papp 
József, Faszt Vilmos, Patrubány Gergely, Pászté-
lyi János éber.), Pásztélyi János (marm.J, Peré
nyi Zsigmond báró, Perczel Béla, Petri Ádám, 
Petrovay Ákos, Plachy Lajos, Pribék Antal, Pri-
leszky Tádé, Pulszky Ferencz, Pejacsevics László 
gr., Pejacsevics Nándor gr., Radó Kálmán, Rad-
vánszky Károly, Raisz Szilárd, Rannicher Jakab, 
Rimanóczy Ferencz, Román Miron, Rónay Lajos, 
Röth László , ifj. Rudics József háró, Rudnay 
István, Rauch György báró, Semsey Albert, Sem
sey Pál, Simay Gergely, Simonis Ferencz, Sisko-
vics Tamás, Splényi Béla báró, Stoll Károly, Si-
mics Ignácz, Suhaj Imre, Sulyok Eduárd, Szabó 
Imre (pápai), Szabó Imre (zal.J, Szabó József, 
Szabó Miklós, Samassa József, Szeniczey Ödön, 
Szentiványi Adolf, Szentiványi Károly, Szentpály 
Jenő, Szepessy Gyula, Széll Kálmán, Szihay Ká
roly, Szirmay Ferencz gróf, Szirmay Ödön, Szi
tányi Bernát, Szlávy József, Szontagh Pál (göm.J, 
Szögyény László, Szőcs Sándor, Sztratimirovics 
György, Szappan Zsigmond, Szüllő Géza, Szaih-
máry László, Tanárky Gedeon, Teleki Domokos 
gróf, Térey Pál, Török Dániel, Török Sándor (göm.J, 
Török Sándor (sopr.J, Tóth Vilmos, Turcsányi Ede, 
Tury Sámuel, Tomasics József, Ugrón Lázár, 
Uhlárik János, Urbanovszky Ernő, Urházy György, 
Urményi Miksa, Wáchter Frigyes, Wass Sámuel 
gr., Vay Béla b., Wagner Frigyes, Wahrmann 
Mór, Várady János, Wesselényi József báró, Wlád 
Alajos, Vodiáner Albert báró, Vodiáner Béla, 
Wirkner Lajos, Vukovics István, Zalay István, 
Zeyk József, Zeyk Károly, Zichy-Ferraris Vik
tor gr., Zichy Jenő gr., id. Zichy József gr., ifj. 
Zichy József gr., Zichy Manó gr., Zichy Nán
dor gr., Zmeskál Zoltán, Zsedényi Ede, Zweier 
Frigyes, Zuvics József, Aczél Péter, Andrásy 
Gyula gr., Antalfy Károly, Ányos István, Anker 
Hugó, Barcsay Ákos, Barcsay Kálmán, Bay Fe
rencz, Bánffy János báró, Bánó József, Benedek 
Gyula, Berde Mózes, Berényi Ferencz gr., Berze
viczy Tivadar, Betegh Kelemen, Bethlen Farkas 
gr., Bethlen János gr., Bethlen Sándor gr., Beze
rédj László, Binder Mihály, Boér János, Bogdán 
Vincze, Bohus Zsigmond, Boros Pál, Bömches 
Frigyes, Bömches Gyula, Brezovay László, Bro-
gyányi Vincze, Buday Sándor, Bujanovics Sán
dor, Buttler Sándor gr., Buzinkay Pál, Bittó Ist
ván, Buttyán László, Benedikty Albert, Barabás 
Sándor, Batagliarini Pál, Bedekovics Kálmán, 
Czotta János, Császár Bálint, Csörghe László, 

Czaar János, Dániel Márton, Dániel Pál, Deák 
Ferencz, Degenfeld Béla gr., Dienes József; 

Nemmel szavaznak:^Eördögh Frigyes, Eöry 
Sándor, Ercsey Lajos, Eder István, Farkas Elek, 
Fazekas Alajos, Fráter Imre, Gál Endre, Gáb
riel István, Gál Péter, Gáspár András, Ghyczy 
Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gonda László, Gromon 
Dezső, Gubody Sándor, Győrffy Gyula, Grueszcu 
Lázár, Hajdu Ignácz, Henszlmann Imre, Hevessy 
Bertalan, Hódosiu József, Horváth Elek, Horváth 
Sándor, Huszár Imre, Irányi Dániel, Ivánka Imre, 
Jankovics Gyula, Jankovics Miklós, Jámbor Pál, 
Joanesku Lázár, Jókai Mór, Kabos Imre, Kállay 
Emánuel, Károlyi Ede gr., Keglevich Béla gr., 
Kende Kanut, Kerkapoly Mór, Kis János, Kis 
Lajos, Kollár Antal, Konyovics Antal, Kóos Jó
zsef, Krascsenics Ferencz, Kun János, Kuk Jenő, 
Kürthy István, Latinovics Vincze, Ludvigh János, 
Luksics, Bódog, Madarász József, Majoros István, 
Makray László, Matkovics Tivadar, Máriássy Béla, 
Mátyus Arisztid, Mednyánszky Sándor, Milkovics 
Zsigmond, Mocsáry Lajos, Mocsonyi Antal, Mocsonyi 
György, Mocsonyi Sándor, Móricz Pál, Mukics Ernő, 
Nagy János, Nagy Károly, Németh Albert, Nicolics 
Sándor, Nyáry Pál, Oláh Miklós, Orczy Elek b., 
Pap Lajos, Patay István, Paulini-Tóth Vilmos, 
Perczel István, Pécsy Tamás, Pétery Károly, Pi-
laszanovics József, Pilisy Lajos, Plachy Tamás, 
Podmaniczky Frigyes b., Popovics Zsigmond, Prick 
József Prónay József, Ragályi Gyula, Rákóczy 
János, Román Sándor, Salamon Lajos, Sárközy 
Béla, Schvarcz Gyula, Simonyi Ernő, Simonyi 
Lajos báró, Sipos Orbán, Somossy Ignácz, Sréter 
Lajos, Szakácsy Dániel, Szalay Sándor, Szaplon
czay József, P. Szathmáry Károly, Széky Péter, 
Szilády Áron, Szilágyi Lajos, Szilágyi Virgil, 
Szluha Benedek, Szluha, Ignácz , Szontagh Pál 
(csan.), Szunyoghy Albert, Táncsics Mihály, Tassy 
Miklós, Tisza Kálmán, Tóth Kálmán, Vajda Já
nos, Varga Károly, Varró Sámuel, Vay Mihály 
gr., Vállyi János, Várady Gábor, Vidacs János, 
Vidlicskay József, Vitolay József Vukovics Sebő, 

Zámory Kálmán, Zlinszky György, Almásy Sán
dor, Andrássy Gyula, Babes Vincze, Beliczey Ist
ván, Beniczky Ödön, Berecz Ferencz, Berke Jó
zsef, Bobory Károly, Boczkó Dániel, Bogyó Sán
dor, Borlea Zsigmond, Csanády Sándor, Cserna
tony Lajos, Csiky Sándor, Clementis Gábor, Deáky 
Lajos y Dezső Szaniszló, Dobsa Lajos,. Domahidy 
Ferencz, Dőry János, Drágfy Sándor ; 

Nincsenek jelen: Fabritius Károly , Fejér 
Miklós, Gräzer Frigyes, Kiss Miklós, Klapka 
György, Majláth István, Miletics Szvetozár, Mol
nár AndráSf Melas Vilmos, Pethes József, Ró
nay Jáczint, Theil István, Thury Gergely, Ti
sza László , Zahomáczky Bálint, Bartha Lajos, 
Benkő József, Binder Lajos, Csáky Tivadar gr., 
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Csernovics Péter, Dietrich Ignácz, Drottlef Tamás, 
Degenfeld Gusztáv gr.) 

Szé l l K á l m á n j e g y z ő : 422 igazolt 
képviselő közöl szavazott 397; ezek közöl igennel 
255; nemmel 142; az elnök nem szavazott, tá
vol volt 24. 

E l n ö k : E szerint a képviselőház többsége 
a bizottság által elkészitett felirati javaslatot áta-
lánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfo
gadta. 

* . 

A kormány részéről eleinte senki sincs jelen; 
később jelen vannak: Andrásy Gyula gr., Bede-
kovics Kálmán, Eötvös József b., Gorove István, 
Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 1/i órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni. 

Fodróczy Sándor j e g y z ő (olvassa 
a június 3-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyv 
ellen? (Nincs!) Tehát a jegyzőkönyv hitelesít
tetik. 

T. ház! Magamnak van egy észrevételem. 
Tegnap a szavazás eredményének összeszámitása 
alkalmával tévedés történt. Hárman jegyeztük a 
szavazókat, Jámbor, Mihályi jegyző urak és sa
ját magam. Két jegyzék összehangzott abban, 
hogy nemmel szavazott 142; azonban Mihályi 
Péter jegyző ur jegyzékében csak 252 volt, a ki 
igeiméi szavazott. De mivel kettőnk jegyzetei 
öszhangzottak, én ennek alapján mondottam ki 
a határozatot. Később azonban Mihályi jegyző 
ur erősítvén, hogy az ő számítása helyes, de a 
gyorsírók jegyzései is ezzel egyezvén meg, újra 
keresztülmentünk a névsoron , minek eredménye 
az volt, hogy kitűnt, hogy három képviselő sza-

és június 4. 1869. 

A holnapi ülés napirendje a válaszfelirati 
javaslat részletes tárgyalása. 

Mielőtt a mai ülést eloszlatnám, kérem a 
képviselőket, méltóztassanak még tudomásul venni, 
hogy Bánó József képviselőtársunk hibából a 
V III-dik osztályba soroltatott, holott a VII-dikbe 
tartozik. 

Az ülés végződik d. u. 1 órakor. 

vazata sem igennel, sem nemmel nem volt meg
jegyezve. Ezen képviselőket tehát megkérdeztük, 
és ezek azt mondták, hogy nemmel szavaztak, 
így tehát helyesebben a szavazás eredménye a 
következő: igennel szavazott 252, nemmel sza
vazott 145. Ezt nemcsak azért kell helyre iga
zítani, mert ez felel meg a valóságos tényállás
nak, hanem azért is, mert a szavazás a naplóba 
névszerint belejővén, ezzel a számok ellentétben 
volnának. Méltóztassanak tehát megengedni, hogy 
ez a mai jegyzőkönyvben helyreigazíttassék. 
(Helyeslés.) 

Van szerencsém bejelenteni a következő kér
vényeket : 

Borsod megye közönsége a mészáros iparnak 
szabályozását kéri. 

László István volt honvéd őrmester 1 db. 
100 ezüst forintról szóló kamatos utalványt mu
tat be, és annak összegét és kamatait kifizettetni 
kéri. 

Keglevich Béla képviselő benyújtotta Po
zsony megyében kebelezett Szt.-György város ipa
rosainak kérvényét, hogy az ipartörvényeknél a 
czéh társulatok tekintetbe vétessenek. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz utasíttatnak. 

A mai ülés jegyzőkönyvét Széll Kálmán 

24. országos ülés 
1869. június 4-én 

Somssich Pá l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Az elnök jelentést tesz az osztályok miként történt alakulásáról. 
Schvarcz Gyula az 1848. III. t. ez. 19. §-a felfüggesztése iránt interpellálja a kormányt. A válaszfelirati javaslat 
részleteiben elfogadtatik. 
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jegyző úr fogja vezetni, a szólókat ő és Jámbor 
Pál jegyző urak fogják jegyezni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő : Sehvarcz Gyula 
úrnak interpellátiója van. 

E l n ö k : Az interpellátió előtt van szeren
csém a kilencz osztály megalakulásáról jelentést 
tenni. Az I. osztályba elnökül Kerkapoly Károly 
választatott, jegyzőül Bujanovics Sándor; a II. 
osztályba elnökül Jankovics Antal, jegyzőül Térey 
Pál; a III. osztályba elnökül Dániel Pál, jegyzőül 
Majláth István; a IV. osztályba elnökül Pulszky 
Ferencz, jegyzőül Kemény Gábor; az V. osztályba 
elnökül Bethlen Farkas gr., jegyzőül Urházy 
öyö rgy; a VI. osztályba elnökül Justh József, 
jegyzőül Széll Kálmán; a VII. osztályba elnökül 
Madocsányi Pál, jegyzőül ifj. Zichy József gr.; 
a VIII. osztályba elnökül Horváth Mihály, jegy
zőül Szögyény László; a IX. osztályba elnökül 
Zsedényi Ede, jegyzőül Horváth Döme. 

S c h v a r c z G y u l a : Interpellatióm van az 
összes minisztériumhoz. Az 1848-ki III. törvény-
czikk az államtanács intézményét helyezi kilátásba; 
az én interpellatióm az államtanács intézményére 
vonatkozó, igen rövid és a következőleg szól: 

iS,Szándékozik-e a minisztérium az 181-8-ki HL tör
vény czikk 19-ik pontjának felfüggesztéséről vagy 
módosításáról e ház elé törvényjavaslatot ter
jeszteni ? 

E l n ö k : Jegyző ur szives lesz ezen inter-
pellátiót újra felolvasni. 

Szé l l K á l m á n j e g y z ő {felolvassa az 
interpellátiót: „Szándékozik-e a minisztérium az 
1848 : in.t.ez. 19. §-ánakfölfüggesztéséről vagy mó
dositásáról a ház elé törvényjavaslatot terjeszteni?" 

E l n ö k : Az interpellátió a minisztérium
mal fog közöltetni. 

Következik a válaszfebrati javaslat részle
tes tárgyalása. 

Szél l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a bi
zottság válaszfelirati javaslatát ]J. 

E l n ö k : Most következik a részletes felolva
sás. Az első pontot méltóztassék felolvasni. 

Szé l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 
mimet. Felkiáltások: Maradjon! Elfogadtatilt. 
Olvassa az első Jcikezdést.J 

J á m b o r P á l j e g y z ő : E pontra nézve 
Irányi Dániel urnák módositványa van. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Első levén, ki 
a t. miniszterelnök urnák tegnapi beszéde után 
e házban szót emelek, lehetetlen, hogy ne tilta
kozzam a miniszterelnök urnák ép ugy törvény-, 
mint alkotmányellenes nyilatkozata ellen, me
lyet itt, a törvények'magyarázatát illetőleg, ré
széről hallani szerencsétlenek voltunk. (Felkiáltá
sok jobbról: A tárgyhoz!) Tiltakozom annyival 

l) Lásd az Irományok 6-dik számát. 

inkább, mert nem véletlenül kiejtett szóról van 
szó, hanem, ugy látszik, egy követett és követni 
szándékolt eljárásnak védelméről. Különben a 
miniszterelnök ur megragadta volna az alkalmat, 
hogy jóvá tegye első napi hibáját, midőn t. ba
rátom Simonyi Ernő beszédében ugy szólván 
arany hidat vert számára, melyen visszatérhetett 
volna tisztességes, alkotmányos módon az alkot
mányosság sánczai közé. Azonban e tárgy sok
kal fontosabb, sokkal komolyabb, semhogy azt 
ily mellékes utón lehetne elvégezni. Majd vissza
térünk arra, miután komolyan megfontoltuk, 
hogy mit tevők legyünk. 

r 

Es most átmegyek a szőnyegen levő tárgyra. 
(Halljuk!) 

T. ház! Ha, daczára a tegnapi szavazás 
eredményének, mégis az első ponthoz kivánok szó
lani, mely a közjogi viszonyokat tartalmazza, 
(Közbeszólás: Azokról itt nincs szó!) ugy nem 
azért teszem azt, mintha a lefolyt vitát foly
tatni akarnám, hanem inkább, hogy egy utolsó 
kísérletet tegyek, ha nem lehet Önöknek meg
győződésére, legalább saját lelkiismeretem meg
nyugtatása végett. 

A t. jobb oldal tagjai és maga annak igen 
tisztelt vezére Deák Ferencz képviselőtársunk is
mételve kijelentették, hogy nem tekintik az 1867-
ben alkotott müvet oly tökéletesnek, mikép azt 
mással, jobbal fölcserélni ne lehetne, mikép ké
szek elfogadni minden javaslatot, mely a XH-ik 
t. czikknél jobb, ha egyszersmind kivihető. 

ED azt gondolom, t. ház, nincs közöttünk 
senki, ki a nemzetnek minél nagyobb önállósá
gát, minél nagyobb függetlenségét ne óhajtaná; 
és nincs ki ne volna meggyőződve, hogy a tisz
tán personál unióra fektetett függetlenség a 67. 
XH-ik t. czikkben foglalt alapnál csakugyan több 
önállóságot biztosit a nemzetnek, és igy legalább 
elméletileg a mostaninál jobb. A kérdés tehát 
csak az: vajon e mindenesetre jobb, kielégitőbb 
alap kivihető-e vagy sem? 

Az ellenvetések, melyek a mi felfogásunk, 
a mi javaslatunk ellen tétetnek, különösen a kül-
és hadügyet tárgyazzák. 

Azt mondták a t. jobb oldal szónokai, hogy, 
miután egy fejedelem alatt áll két állam . . . 
(Felkiáltások jobb felől: Ez nem az első ponthoz 
tartozik!) De kérem ez az első ponthoz tartozik. 
(Felkiáltások: A másodikhoz!) Engedelmet ké
rek az első pontban az van: „Örömmel fogadtuk 
felségednek a legmagasb trónbeszédben foglalt 
azon felszólítását, hogy a nemzet összes erejét 
gyorsan és határozottan a benső átalakulás nagy 
munkájára irányozzuk." (Felkiáltások jobbról: 
Maradjon! Halljuk!) 

Két ellenvetést, mondom, hallottunk külö-
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nősen, a melyeknek egyike a külügyet, másika 
pedig a hadügyet illeti. 

Azt mondák a t. jobb oldal szóaokai, hogy 
miután egy fejedelem alatt állunk, lehetetlen, 
hogy kettős külügyünk vagyis hogy két külügy
miniszterünk, és illetőleg két külképviselőnk le
gyen. Az kétséget nem szenved, hogy egy feje
delemnek, egy minőségben csak egy képviselője 
lehet; de Magyarország királya jogilag különbö
zik Ausztria császárától ; külsőleg, phisikailag, 
egy személy, jogilag két személy, és miután a 
fejedelem az országot képviseli, Ferencz József ő 
cs. ap. kir. fölsége, mint magyar király, csak
ugyan más személy által is képviseltetheti ma
gát a küludvaroknál, mint Ferencz József ausz
triai császár. 

Azon nehézségeket illetőleg, a melyeket többi 
között miniszterelnök ur fölemiitett, hogy tudni
illik mi történnék az összeütközések alkalmával 
. . . . (Felkiáltások: Nem tartozik ide!) én ré
szemről ugyanazt mondom , hogy mi történik 
akkor, midőn a miniszterelnök ur, kinek a tör
vény szerint a külügyek vezetésére van befo
lyása, a lajtántuli tartományok miniszterelnöké
vel nem egyezik meg valamely tárgyban ? Vagy 
nem történik semmi, vagy pedig ha tetszik cse
lekedni a közös külügyminiszternek, teszi a maga 
felelősségére, és ha teszi, nem számit, vagy nem 
szabad számítania Magyarországnak a coopera-
tiójára, mert különben Magyarország önállósága 
tökéletesen illusoriussá lenne, ha, daczára a ma
gyar miniszter ellenmondásának mégis cseleked
hetnék, mégis actióba bocsátkozhatnék. 

A másik ellenvetés a hadügyet tárgyalja. 
Azt mondják önök, uraim, hogy nem lehet 

a hadsereget külön választani, mert ezt kívánja 
a kettős monarchia biztossága. A miniszterelnök 
ur egykor azt mondta, hogy a hadsereg külön
választásából az következnék, a mi, ha két vagy 
több sereg, szövetséges sereg együtt működik, 
gyakran bekövetkezik: t. i. hogy a fővezérek 
egymásközti versenygése a közös czél elérését 
akadályoztatja. Azonban e hasonlóság, uraim, 
nem áll, mert ott nem egy a fővezér, nem egy 
a főparancsnok, holott itt a közös fejede
lemnek mind a két hadsereg parancsnoka en
gedelmeskedni tartozik. Különben egységes had
seregnél is nem épen ismeretlen a versengés, 
egyes hadtest-parancsnokok közt, azért mégis 
hadosztályokra és hadtestekre felosztatik mindenik 
hadsereg. 

• Talán fontosabb azon ellenvetés, melyet a 
hadsereg külön választása ellen felhozni hallot
tam, t. i. az, hogy, ha Magyarországnak külön had
serege lenne, akkor majd Csehország, akkor majd 
Galiczia is külön hadsereget fog kívánni. Nem 
kutatom most, mennyire tartozik reánk az, hogy 

mit fognak kívánni Csehország és Galiczia; ed
dig tudtomra sem Csehország, sem Galiczia. eny-
nyire nem vitte a maga autonóm követelését. 
(Zaj.) De ha minekünk a miatt le kell monda
nunk a mi önállóságunkról, mert az oda át tán 
némi nehézségeket okozna : akkor, uraim, azon 
kapocs, mely a mi jólétünk miatt van kötve, 
nem javunkra, hanem romlásunkra szolgál. (Zaj.) 
Ámde, hogy ha az őszinteség óráiban önök magok 
is elismerik, hogy az mind való, hogy az mind 
kívánatos, utána vetik, hogy az mégis lehetet
len. Miért lehetetlen? Azért, mert Bécsben nem 
akarják. (Folytonos zaj.) 

Elnök ur méltóztassék a csendet helyre ál-
litani, mert nem beszélhetek. (Elnök csenget.) 

Azt mondják, hogy azt Bécsben nem akar
ják. * Ki nem akarhatná azt Bécsben ? Csak a 
magyar királynak van joga nem akarni; a ma
gyar király pedig csak két oknál fogva nem 
akarhatná, ha ugyan nem akarná. Tudniillik 
vagy azért, mert saját, illetőleg koronájának 
jogait sértené a magyar teljessebb önállás, vagy 
mert azon országoknak és királyságok jogait és 
érdekeit sértené, melyek velünk egy jogar alatt 
állanak. (Zaj.) Nem lenne nehéz bebizonyítani^ 
hogy sem az egyik, sem a másik ellenvetés nem 
áll. Magyarország teljes önállása a pragmatica 
sanctió alapján épen nem sértené ő felsége jo
gait, valamint nem sértené a velünk egy fejede
lem alatt álló országok érdekeit sem. (Zaj.) 
Maga ő felsége mondta, hogy csak az a fejede
lem boldog , kinek népe meg van elégedve; 
és ha önök széttekintenek a hazában és azt kér
dik : vajon a nép a mostani állapotában meg 
van-e elégedve? vajon nem érez-e aggodalmat 
különösen a jövő iránt? (Felkiáltások jobbról. 
Halljuk a módositványt! Ez nem tartozik a rész
letes vitához! Mozgás. Elnök csenget.) vajon 
nem érez-e aggodalmat, mondom, különösen a 
jövő iránt ? Lehetetlen, hogy meg ne győződjenek 
arról, hogy a nemzetben igen is létezik elégület-
lenség és aggodalom. Ha e nemzet ki lesz elé-
gitve, ha a nemzet 6ű alkotmánya ősi jogai 
helyreállíttatnak, a királyi trón sokkal szilárdabb 
alapon fog állam. De nem sérti Magyarország 
törvényes önállása azon tartományok jogait és 
érdekeit sem, melyek velünk egy fejedelem alatt 
állanak. Mit kívánhatnak tőlünk a lajtántuli tar
tományok? (Zaj.) Kívánhatják azt, hogy vesze
delem idején becsületesen megvédelmezzük: erre 
mi készek vagyunk, ezt mi vissza nem utasítjuk 
magunktól. Kivánják azt, hogy az elvállalt adó
ság viselését vissza ne utasitsuk: nincs köztünk 
senki, ki az elvállalt terhet, bármily súlyos le
gyen is az, visszautasítani akarja. Több érdeke 
Ausztriának irányunkban nem lehet. De nem csak 
nem sérti, hanem inkább, mondom, előmozdítja 
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Ausztriának érdekét Magyarország önáílása: mert 
az önálló magyar hadsereg bizonyosan inkább 
lesz képes megvédeni a becsületes őszinte szö
vetségest, mint azon közös hadsereg, a melybe 
a magyar ezredek be vannak olvasztva. így te
hát, miután sem a ^fejedelem, sem az alatta 
egyesült királyságok és országok érdekei, jogai 
ez által sértve nincsenek, én azt gondolom, 
hogy a kivé he tőség ellen felhozott okok sem 
állanak. 

Ennélfogva ismételve ajánljuk önöknek, uraim, 
hogy a magok nézeteitől eltérőleg az ország 
törve'nyes önállását a personal-unio alapján helyre 
állítani segédkezet nyújtsanak, annyival inkább, 
mert még annak is, a mit birunk , biztositéka 
nélkül szűkölködünk. 

Mi biztosiséka van a mostani alkotmánynak ? 
Hallottuk, hogy a nemzet jogainak biztositékát 
leginkább a nemzetben lakó önérzet, a nemzet 
szabadságszeretete képezi. 

Nagy súlyt, nagy fontosságot helyezek e'n 
is ezen tényezőkre. Ámde, kérdem én, hogy ha 
a legbátrabb, legelszántabb ember találkozik egy 
ellenféllel, ki fegyverben áll: vajon a bátorság, 
vajon az elszántság elegendő-e arra, hogy őt jo
gaiban, személyében megvédje? (Dologra! Hall
juk az elnököt!) 

E l n ö k (csenget): Kötelességem emlékez
tetni a szóló képviselő urat, hogy a részletes 
tárgyalásnál vagyunk; a miről pedig ő szól, az 
átalános vitához tartozik. Ha módositványa vanf 
méltóztassék azt előadni ; de a mit eddig mon
dani méltóztatott, nem tartozik a részletes tárgya
láshoz. (Helyeslés.) 

I r á n y i D á n i e l : Ez az első ponthoz 
tartozik. {Ellenmondás. Zaj.) Miután látom, hogy 
nem akarnak kihallgatni. . . 

E l n ö k : Méltóztassék a napirenden levő 
tárgyhoz szólani. 

I r á n y i D á n i e l : Bocsánatot kérek, aa 
első pont azt tartalmazza, hogy miután a közjogi 
ügyek meg vannak haladva, menjünk át a re
formokra, s cn ehbez szólok. (Zaj a johh olda
lon. Felkiáltások: Az a második pontban van!) 

E l n ö k : Méltóztassék folytatni. 
I r á n y i D á n i e l : A második biztositék, 

a mely alkotmányunk mellett fölemlittetett. . . 
(Zaj.) Ha nem méltóztatnak kihallgatni, én 
leülök. 

E l n ö k : Méltóztassék magát a házszabá
lyokhoz tartani: hisz azok rendelkeznek, nem az 
elnök, és azok értelmében a többség. 

A szabályok szerint a válaszfelirati javaslat 
átaíánossá^ban elfog-adtatván, következik a rész-
letes tárgyalás. Az első pont felolvastatott: ha 
ennél valami módosítást vagy változtatást kivan 
képviselő ur, méltóztassék azt előadni; de újra föl

melegíteni azon kérdéseket, melyeket tiz napig 
vitattunk, véleményem szerint nem lehet. (Helyes
lés.) Tehát folszólitom képviselő urat, ha módo
sitványa van ezen pontra, méltóztassék beadni. 

I r á n y i D á n i e l : Ha nem méltóztatna^ 
meghallgatni, nem adom be módositványomat. 

E l n ö k : A részletes tárgyaláshoz szólani 
teljes joga van; ha egyébiránt nem méltóztatik 
be adni a módomtványt, az első pont kerül sza
vazás alá. Méltóztatnak elfogadni az első pontot? 
(Felkiáltások igen! Nem!) 

C s a n á d y S á n d o r : Bocsánatot kérek, 
midőn ellenmoudások is történnek valamely pontra 
nézve, nem lehet az elfogadást egyszerűen ki-

j mondani. Én rendes szavazást kérek. 
E l n ö k ; Méltóztassanak tehát azok, kik 

| az első pontot elfogadják, feíállani. (Megtörté-
j nik.) Az első pont elfogadtatott. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a má-
| sodik bekezdést.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a második 
j bekezdést? (El fogadjuk! jobbról. Nem fogadjuk 

el! a szélső balról. Szavazzunkl) Tehát kérem 
azon képviselő urakat, kik a második bekez
dést elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Meg
történik.) A második bekezdés el van fogadva. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a3-ilc 
lekezdést.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 3-ik bekezdést? 
| (Elfogadjuk! mások: Nem fogadjuk el! Szavaz-
| zunk!) A bal oldalról néhányan nemet mondanak; 
i tehát szükséges a szavazás. (Zaj jobbról.) Enged-
! jenek meg a t. képviselő urak, a felkiáltások-
j ból nem vehetem ki a többséget: s midőn egyik 
i oldalról nemet kiáltanak, a másik oldalról pedig 
j igent: nincs egyéb hátra, mint szavazni, (ügy 
\ van! bal felől.) Kérem tehát azon képviselő 
I urakat, kik a 3-ik bekezdést elfogadják, méltóz-
| tassanak fölkelni. (Megtörténik.) El van fogadva. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 4-
j dik bekezdést.) 

B u t t y á n L á s z l ó ? T. ház! Nekem ju-
j tot t azon feladat, hogy a képviselő testület 
! által megválasztott bizottságnak a legmagasb 
I trónbeszédre készített válaszfelirati javaslatához, 

melyet a t. ház a részletes tárgyalás alapjául 
| elfogadott, magam és több elvtársam nevében 
j módositványt nyújtsák be. Mielőtt azonban ezen 

módositványt benyújtanám, bátor vagyok a t. 
| ház figyelmét csak egy perezre igénybe venni. 

(Halljuk!) Ezen válaszfelirati javaslat a t. ház 
szónokai által annyira meg van vitatva, hogy 
ha néhány körülményt látnék benne kifejtve, 
mely szerintem lényeges: fölöslegesnek tartanám 
a t. ház türelmét e tekintetben fárasztani. Hiá
nyozván azonban ezen válaszfelirati javaslatból 
oly passus, a mely szerintem ugy a közös hazát, 
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mint a külön nemzetiségeket is közelről érdekli: 
hazánk iránti tiszteletből s önfentartási ösztön
ből kötelességemnek tartom azonnal felolvasandó 
módositványomat benyújtani. 

Én t. ház, azok sorába tartozom, kik ha
zánk integritását tiszteletben tartják, s közös al
kotmányunk kifejlődését tiszta szívből óhajtják ; 
s épen azért, mert közös alkotmányunk kifejté
sét előmozdítani főóhajtásom; e törekvésemből 
kifolyó kötelességemnek tartom, a t. ház figyel
mét egy, szerintem, nagy horderejű körülményre föl
hívni. 

Nem czélom a múlt országgyűlés vég 
napjaiban a nemzetiségek egyenjogúsága tár
gyában hozott törvényezikket fejtegetni; legyen 
szabad azonban nyiltaa kimondanom, hogy én 
valamint akkor, ugy jelenleg is azon meggyőző
désbea és erős hitben vagyok, hogy a t. ház 
ezen törv. czikk hozatalánál e tekintetben nem 
mondta ki az ultimátumot, annál kevésbé, mert 
minden párt meggyőződhetett arról, hogy ezen 
t. ez. a különböző nemzetiségek jogos és méltá
nyos igényeit ki nem elégíti. Ezt bizonyítják 
mind azon nyilatkozatok, melyeket a múlt or
szággyűlésen a különböző nemzetiségek által vá
lasztott országgyűlési képviselők hangoztattak; 
bizonyítják mindazon mozzanatok, melyek a t . 
czikk alkotása óta a nemzetiségek politikai életében 
felmerültek. 

Kívánjuk tehát, hogy az 1868: XLIV. t. ez. 
revisió alá vétessék, és akként módosíttassák, 
hogy nyelvünk és culturánk biztosítva legyen. 

Nem kívánunk mi olyat, mi Magyarország 
állami lételét és összetartó kapcsát meggyengí
tené, vagy veszélyeztetné: hanem kívánjuk azt, 
hogy mint e haza lakosai, a hazában lakó min
den nemzetiséggel egyetértésben , békességben 
és egyenjogúságban élhessünk; (Helyeslés!) és 
épen azért óhajtom, hogy a legjobb akaratunk 
ne magyaráztassék mindig félre, ne gyanusitas-
sunk akkor, mikor számunkra életet és szabad
ságot akarunk biztosítani: mert a szabadság és 
élet nélküli lény nem használhat semmit, sem 
magának, sem a hazának. Ezen nemzetiségi kér
dés szerencsés megoldásának szüksége több or
szággyűlésen keresztül már elléggé meg levén vi
tatva, szerintem nincs egyéb há t ra : csak őszinte 
jóakarat, és a gordiusi csomó meg van oldva. 

Ne mondjuk, és talán ne is kívánjuk azt, 
hogy mi 15 millió magyar vagyunk; hanem 
fordítsuk oda figyelmünket és akaratunkat, hogy 
Sz. István koronáját 15 millió egyenjogú, egyet
értő békés polgár képezze. 

Az elmondottaknál fogva szabadságot veszek 
magamnak hinni, hogy a t. házat át fogja len
geni az egyetértés és testvériség magasztos szel
leme és törvényes alkalmat fog nekünk nyújtani 

arra, hogy mint életerős testvérek factorai le
hessünk a haza alkotmányos kifejlődésének, a 
belreformok democraticus alapokon leendő létre
hozatalának ; tényezői legyünk egy erős államélet 
létrehozásának, melyről bátran elmondhassuk: 
„Nec portae inferni praevalebunt adversus eam!" 
Szerintem azt nagyon könnyen elérhetjük, ha a 
közös testet és a közös hazát minden felől a 
béke és egyetértés erős páaczéljával fedjük be; 
h á m i az alkotmányos jogokat testvériesen meg
osztjuk akként, a mint viseljük annak terheit. Mu
tassuk meg a civilizált Európának, hogy mi fel
fogjuk a kor igényeit és nem használjuk fel vég
zet adta hatalmunkat arra, hogy csak látszóla
gos jóllétet idézzünk elő; hanem erős alapon ha
ladunk előre az idővel, nem hagyunk hátra 
semmi reservátát, hogy azt valaha valaki közös 
alkotmányunk és hazánk kárára felhasználhassa. 

Ezek előre bocsátása után, módositványo
mat előleg is a t. ház pártfogásába ajánlva, azt 
a t. ház asztalára leteszem. 

J á m b o r P á l j e g y z ő {olvassa a módo-
sitványt): „A 4-ik bekezdés után tétessék a kö
vetkező bekezdés: „Nem mulaszthatjuk azonban 
az ily fontos tárgyak közöl felemlíteni a nem
zetiségi kérdést, melynek szerencsés megoldása, 
szerintünk, a hazában lakó népek morális, szel
lemi és anyagi felvirágzásának föltétele, s követ
kezőleg, élet-feltétel az egész hazára nézve. E te
kintetben a múlt országgyűlés alkotott ugyan egy 
törvényczikket, s hiszszük, hogy épen ez okból fel
séged atyai gondoskodása hagyá érintetlenül ezen 
kérdést a trónbeszédben; azonban nem tagad
hatjuk felséges ur, hogy azon törvényczikk sze
rinti megoldás nem eredményezett az ország 
minden népénél közmegelégedést; miért is , mi 
azon lelkiismeretes meggyőződésben, hogy közös 
hazánk boldogsága csak is az ország összes né
peinek minden jogos követelménye kielégítése ál
tal érhető el, nem tekinthetjük ama kérdést vég
legesen megoldottnak: ugyanazért hajlandók va
gyunk azt, akár felséged kormánya, akár az or
szággyűlés kezdeményezésével ujolag tárgyalás alá 
venni, és annak folytán az ország territoriális 
és politikai egységének fentartása mellett, a tel
jes jogegyenlőség alapján a hazában lakó minden 
nemzetnek, mint olyannak, létét és elidegenithet-
len jogait törvény által biztosítani. „Buttyán 
László, Maniu Aurél, Hódosiu József, Kuk Jenő, 
Babesiu Vincze, Sztratimirovics György, Paulini 
Tóth Vilmos, Uhlarik János, Borlea Zsigmond. 
Romann Sándor, Gruescu Lázár, Konyovics Antal, 
Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, Mocsonyi Sán
dor, Jóneszku Lázár, Jurka Vazul, Mihályi Péter, 
Wlád Alajos, Pap József, Popovics Zsigmond, Jó
neszku Döme, Román Miron." 
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D e á k F e r e n c z : T. ház! (Halljuk!) Az 
1868-iki törvényhozás megalkotta a nemzetiségi 
egyenjogúságról szóló tőrvényt. Azon szándékkal 
alkottuk azt meg, hogy minden, bármüy nem
zetiséghez tar tozó, bármily ajkú polgárnak 
egyenjogúsága a lehetőségig biztosittassék, s e 
mellett az ország önállása, együtt maradása, 
szervezete stb. fentartássék. 

Most indítvány tétet ik, hogy mi magunk 
mondjuk ki, miszerint ezen törvény azért revi
deálandó, mert a nemzetiségeket nem elégítet
tük ki. 

Lehet, hogy a ház többsége az okok meg
hallgatása után ujabb javaslatot vesz tárgyalás 
alá; de hogy mi a trónbeszédre adott válasz
feliratban, a nélkül, hogy ujabb törvéayjavaslat 
előttünk volna, a nélkül, hogy az megvitattat-
nók, mindjárt előre kimondjuk, hogy azon tör
vényt nem tartjuk helyesnek, hogy nem tartjuk 
kielégítőnek: ezt tőlünk, ugy hiszem, senki sem 
fogja kívánni. (Helyeslés.) 

Óhajtja mindenki a közmegelégedést; hanem 
én azon véleményben vagyok , hogy ha a tör
vényt ugy alkottuk volna, mint a múlt ország
gyűlésen a kisebbség kívánta: akkor sem lett 
volna az országban közmegelégedés: mert a köz
megelégedésre törekedni kell ugyan, hanem a 
törvényhozást mindenekelőtt az igazság, a mél
tányosság s az ország közérdeke vezérli, miután 
azt el nem kerülheti, bármily törvényt alkosson 
is, hogy legyenek olyanok, a kik azzal nincsenek 
megelégedve. 

Minden képviselőnek jogában áll, valamely 
fenálló törvény változtatását sürgetni és arra 
nézve javaslatot készíteni. Ha a t. képviselő urak 
ily javaslatot fognak bármikor beadni: a ház 
okvetlenül szólni fog a felett, hogy tanácskozás 
alá veendő-e, és mikép határozzon felette? (He
lyeslés), hanem előre, a válaszfeliratnál, kárhoz
tató ítéletet mondani azon törvényre, melyet a 
múlt országgyűlésen alkottunk, uj törvényjavaslat 
nélkül, a nélkül, hogy a tárgy külön megvitat-
ta tnék: ezt nem tartom helyesnek s a fenálló 
formákkal megegyezőnek. (Atalános helyeslés.) 

Még helytelenebb volna azt épen ezen pont
nál kimondani. A válaszfelirat ezen pontja azt 
mondja (Olvassa:) ,,Sok időt, nehéz munkát 
vesztiek igénybe azon fontos tá rgyak , melyek a 
legmagasabb trónbeszédben különösen meg van
nak említve; de még ezeken kivül számos és 
nem csekélyebb fontosságú kérdés megoldására 
kell a törvényhozás figyelmének kiterjedni; for
dulhatnak s valószínűleg fordulnak is időnkint 
elő ily tárgyak tanácskozásainkban, s mi ezekre 
nézve is fel fogjuk terjeszteni Felségedhez meg
állapodásainkat.' ' 

Ha ezen tárgy is azok közé tartozónak te-
KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 f | I. 

kintetik, szintén lehet indítványozni uj törvényt, 
és a ház fog felette határozni. Nemcsak ezen 
egy, hanem sok más törvényre nézve is történ
hetik az, hogy valaki indítványt tesz, és felvé
telét és a régi törvény megváltoztatását sürgeti. 
Miért tehát egyet különösen megemlíteni épen 
ezen pontnál, a nélkül, hogy a többit is meg
említenék ? 

Ha — mint emlitém —• nem volna joguk 
a képviselőknek, bármely törvény megváltozta
tását indítványozni: akkor még érteném a fel
szólalást, de ez a joga meg van minden képvi
selőnek. Ezen kérdésnek most, minden előleges 
vita nélkül elfogadása Dem tartozik a politikai 
lehetőségek sorába: mert a ház bizonyosan csak 
akkor határozhat fölötte, ha az uj tervet , uj 
javaslatot és annak indokait látja. Azt tartom 
t ehá t : ne keverjük össze ezen tárgyat a válasz-
felirattal. Ha indítvány fog tétetni : akkor szól
hatunk hozzá. (Elénk helyeslés.) 

U h l a r i k J á n o s : Én az előttem szólott 
igen t. képviselő ur indítványával meg vagyok 
elégedve, és szívesen elállók beszédemtől, ha e 
tárgyban törvényjavaslat fog beadatni, a mely
nél fentartom magamnak a jogot felszólalni. (Ata
lános helyeslés.) 

P a u l i n i T ó t h V i l m o s : T. ház! (Hall
juk!) Nekem azon észrevételem volna az igen t. 
előttem szólott Deák Ferencz képviselő ur be
szédére, hogy igen is helyén volna talán és job
ban helyén volna, ha általunk külön törvényja
vaslat készíttetnék, és a ház asztalára letétetnék, 
mely azután tárgyalás alá vétetnék. Azonban 
több helyről hallottam azt is mondatni, hogy: ha 
az ember minden alkalommal és akárhol és min
dig nem sürgeti jogainak érvényesítését, ez né
mileg jogfeladásnak tekintetik. {Ellenmondás. Zaj. 
Halljuk!) Engedelmet kérek: egészen analóg eset 
van a közjogi kérdésben. A közjogi kérdés meg 
van vitatva, el van döntve, és mégis a t . ház 
igen nagy pártja épen ezen álláspontból egészen 
külön felirati javaslatot tett a ház asztalára; 
annak daczára, hogy joga volna ezen közjogi kér
désre vonatkozólag törvényjavaslatot letenni a 
ház asztalára, és annak tárgyalását kérni. Ez ugy 
hiszem, nem egyéb, mint folytonossága a jognak, 
vagyis nálunk a nemzetiségeknél, folytonossága a 
jogtalanságnak; és ámbár tudom, hogy e tekin
tetben jó formán semmi ujat nem mondhatunk, 
kik ezen módositványt aláirtuk, mert jól tudom 
azt, hogy ezen kérdés a múlt országgyűlés al
kalmával minden részről pro és contra teljesen 
megvitatat tott ; mégis *a praxisból tudnék két -há
rom vagy tán több esetet felemlíteni, mely bi
zonyítani fogná, hogy azon törvény nem minden 
tekintetben felel meg sem a kor igényeinek, sem 
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azon jogoknak, melyeket kívánhatnak a Magyar
országban lakó nemzetiségek. 

És itt ismét emlékeztetem a t. házat azon 
anologiára, mely fenáll a közjogi kérdés és a 
nemzetiségi kérdés közt: t. i. ottan mondatott 
egy részről az igen t . közoktatási miniszter ur ál
tal, hogy a becsületesség a közjogi kiegyezésnek 
legbiztosabb támpontja. Ugy van ez a nemzeti
ségi kérdéssel is. 

Azon megyékben, hol ilyen becsületesség az 
illető községeknél tökéletesen létezik, minden te
kintetben kielégítő a kormányzásban, és ott a 
törvény is kielégíti a közönséget, de nem ott. 
hol erre nézve nem áll ugy a dolog (Közbeszólás: 
Hol van ezf) Felhozhatom például Bács megyét, 
melynek Kulpin kerületét van szerencsém kép
viselni. Ott az egyenjogúság tökéletesen keresztül 
vitetett, mert minden járásban, a hol több nem
zetiség lakik, a szolgabíró magyar, az esküdt 
szerb ,, vagy német, és a beadványok elintézése 
azon nyelv szerint történik, a melyben azok be
adattak, így van ez Bács megyében, és ezzel 
minden bácsmegyei meg van elégedve ; de nem 
mindenütt van ez igy. Felhozhatnék esetet, hol a 
megyének kilencz tizedrésze tót, s mégis nem rég 
megtörtént, hogy ezen uj törvény értelmében, 
miután a választmány egy ötöd része nem pártolta 
a tót jegyzőkönyv vitelét, az illetőknek javaslata 
megbukott, holott mindenki tudja, hogy a me
gye tót, tudjuk mi is, hogy igy állíttatott össze 
a bizottmány. Igy tehát mindenesetre csupán a 
becsületesség, a méltányosság, az igazságszeretet 
vezérli Bács megyében az ennek élén álló fér
fiakat, és ez tökéletesen valósítja az egyenjogú
ság eszméjét. Másutt azonban, a hol ily elvek 
nem vezérlik az illetőket, ezen törvény eszméje 
ki nem vihető. 

T. ház! A mostani vitákban igen sokszor hallot
tam hangsulyoztatni a kül- és belbékét. En igen is 
óhajtom a békét, a külbékéhez nem szólok, de a 
belbékét óhajtom minden áron fentartani. Hanem 
irtózom a békének egy nemétől, mely összebu-
vásban, suttogásban, ilyesmiben fejezi ki magát, 
(Felkiáltások: Hol van az f) ily békét én nem 
óhajtok a hazának, és épen azért kívánom, ne 
szolgáltassák alkalom az ily békének kifejtésére. 

hogy Metternichhez bejött volna egy
szer egy rendőrfőnök, midőn Metternich kérdezte 
tőle, mi az újság? ez azt felelte: „Magyarország
ban nagy lárma van, de lengyelországban legna
gyobb béke uralkodik ;" erre azt felelte : Magyar
országtól nem félek, de igen is félek attól a bé
kétől, mely Lengyelországban van. Ily béke a 
legveszedelmesebb, és ha» mégis olyankor, a mi
kor nyilt homlokkal lépünk ki a sikra, a mikor 
nyilt homlokkal védjük nemzetiségünk jogait, 
netalán találkoznak olyak, kik ezen hangunkat 

elnyomni akarják, azok fejlesztik ezen általam 
kívánatosnak nem tartott békét. 

Kérem tehát meghallgatni szavainkat, kérem, 
hogy minden nemzetiségi mozgalmunk ne tekin
tessék pánszláv agitatiónak: (Egy képviselő köz
beszól: Pedig gyakran az!) mert lelkes barátja 
vagyok én is azon mozgásnak, melyet t. Nyáry 
Pál képviselő ur említett-beszédében, mert csak 
ily módon, ily mozgás alapján fejlődnek ki azon 
ideák, melyekből a valóságos béke, és a mi leg
főbb, az összetartás és egyetértés növi ki magát. 

Mondatott itt is olyasmi, a mi ezen veszé
lyes békét előmozdítani alkalmas (Halljuk!); 
mondatott ugyanis, hogy „tisztátalan elemek is 
vannak az ellenzéknél." Megvallom, hogy engem 
ezen szó igen meglepett, mert én nem tudtam 
azt máskép magyarázni, mint ugy, hogy az az 
úgynevezett földosztókra vagy az országdarabo-
lókra értelmeztetett. Es én ünnepélyesen tiltako
zom azon tisztátalanság ellen elvtársaim nevében, 
és ünnepélyesen tiltakozom az ellen is, mintha a 
bal párt szövetkezett volna velünk. Nekünk a 
bal párttal semmi értekezletünk, semmi szóváltá
sunk nem volt ; a bal párt nem szólított fel min
ket, hogy mellette agitáljunk, és igy a bal párt 
haladt a maga utján, és mi is haladtunk saját 
utunkon. Es e tekintetben semmi közös egyetér
tés, semmi solidaritás köztünk nem létezik. (Zaj.) 
Hogy pedig mi mégis rokonszenvezünk a bal párt
tal, annak nem a bal párt az oka, hanem az 
események, melyek hazánkban legújabban lefolytak. 

T. ház! Még egyre akarnám figyelmeztetni 
tisztelettel. Tegnap vagy tegnapelőtt említtetett 
fel egy angol államférfiunak azon mondata, hogy 
minden nemzet csak annyi szabadsággal bír, a 
mennyit érdemel, hanem ez egy kevéssé meg 
lett fordítva, t. i. ekkép, hogy minden nemzet 
csak annyi önállósággal bír, a mennyit saját ere
jével ki bír küzdeni. I t t ismét összefüggésben 
van ezzel a nemzetiség. A nemzetiségek azon 
erők, a melyekre kedves hazánkban támaszkodni 
kellene és támaszkodni lehet akkor, mihelyt azok 
kielégítve lesznek. Lehet reájok támaszkodni, és 
nem kell támaszkodni másra, mint a hogy ez a 
mostani közjogi kiegyezés szerint történni lát
szik. Támaszkodjék az ország azon félreismert és 
ok nélkül — mondhatom istenemre — ok nél
kül gyanúsított nemzetiségekre, és bizonyosan ki 
fogja vinni függetlenségét és önállóságát, melyet 
most is Pest belvárosának képviselője hangsú
lyozni méltóztatott. 

Mindezeknél fogva nem akarva tovább is a 
t. ház figyelmét és türelmét fárasztani, egysze
rűen kijelentem, hogy pártolom a módositványt. 

Z m e s k á l Z o l t á n : T. ház! Nekem is 
szerencsém lévén egy tisztán tót ajkú kerület 
képviselőjének lehetni, lehetetlen, hogy annak 
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jogos igényeit és kívánalmait ne pártoljam és 
neelő mozdítsam; de viszont lehetetlen olyasmit 
kívánnom, a mi hazám egységének létét minden
esetre veszélyeztetné. Szeretem én, t. ház, a re
formokat, szeretem még a nemzetiségi kérdés 
terén is, de mindig az igazság alapján és tör
vényszabta modorban. Magam, mint mondám, 
pártolnám, és nem lennék ellene a módositvány-
nak — ámbár semmi esetre nem fogadnék el 
olyat, a minőt itt a t . képviselő ur benyújtott, 
— pártolnám azt, ha meg nem nyugtattak volna 
Deák Ferencz képviselőtársamnak azon szavai, 
hogy a múlt országgyűlésen hozott 44-ik t. ez.-re 
vannak észrevételek, vaunak módositványok, a 
melyek majd egy külön törvényjavaslatban ho
zatnak elő, és tehát akkor is tái'gyaltassanak. 
Engem az ő nyilatkozata tökéletesen megnyug
tatván, ezúttal kijelentem, hogy minden módo-
sitványtóí elállók. 

Van azonban még némi észrevételem az 
imént benyújtott és több képviselő ur által aláirt 
módositványra nézve. Nem bocsátkozom részle
teibe, egyedül azon kifejezést nem helyeselhetem 
és el nem fogadhatom, a hol nem a „nemzetisé
get" hanem a „nemzetek" szót használják. (He

lyeslés.) Mi, t . ház, ha ezen szőt még a modo-
sitvány esetére is elfogadnók, akkor mi, Magyar-
sz% képviselői, elismernők egyszersmind azt is, 
hogy a hazában nem egy, de több politikai nemzet 
létezik, (Helyeslés) a mi soha el nem érhető utó
pia. (Elénk helyeslés.) Azt méltóztatott előttem 
szólott Buttyán László képviselő ur mondani, 
hogy nem kívánja a haza egysegét megingatni; 
de mégis benne foglaltatik az ő általa is aláirt 
módositványban ugyan a „nemzetek" féle szó, 
mely, mint mondám, ha elfogadtatnék, nem ál
lana azon állítása, hogy ő csupán a haza inte
gritását kívánja fentartani. (Helyeslés.) 

T. ház! Kijelentem azt én is és őszintén, 
hogy magamnak is vannak némi ellenvetéseim, 
magam sem értek egyet minden tekintetben a 
múlt országgyűlésen hozott XLIV-dik, a nemze
tiségi kérdést tárgyazó t. czikk minden szaka
szával, nevezetesen — ugy gondolom — a 7-ik, 
8-ik és 12-ik szakaszszal ; de megnyugszom tö
kéletesen abban, hogy ezen szakaszok hiányai 
miatt ne módositványt nyújtsunk most be a vá
laszfeliratra nézve, hanem nyújtsunk be annak 
idejében, t . képviselőtársam, Deák Ferencz né
zete szerint, egy törvényjavaslatot, mely ha be-
nyujtatott és tárgyalás alá vétetett, ugy ezen 
képviselőtársamnak, mint magamnak is, lesz sze
rencsénk észrevételeinket és netalán módositvá-
nyainkat előterjesztenünk. (Helyeslés.) 

K u k J e n ő : Mélyen t. képviselőház! 
Azok után, a miket Pest belvárosának mélyen t. 
képviselője elmondott, háládatlan tárgynak tar

tom felszólalni a módositvány pártolására, mert 
az ő felszólalása által már eldőlt a koczka ezen 
módositvány sorsa felett. Vannak azonban némi 
megjegyzéseim, a melyeket épen hazafias szán
dékom és pártom ezéljai jelzése tekintetéből 
szükségesnek tartok a mélyen tisztelt ház előtt 
felemlíteni. 

Azt méltóztatott ugyanis Pest belvárosa ér
demes képviselője mondani, hogy a nemzetiségek 
előtt az ut elzárva nincs, törvényjavaslattal lépni 
fel, ha a nemzetiségek egyenjogúsítása tár
gyában alkotott törvénynyel megelégedve nincse
nek. Ez tökéletesen áll; de azt, hogy a trónbe
szédre adandó válaszban miért ne lehetne a tör
vényhozó testületnek jelezni ezen szándékát, azt 
én egyátalában felfogni nem tudom. (Mozqás.) Ha 
visszatekintek azon vitákra, a melyek épen ezen 
törvény alkotásánál a házban lefolytak, élénk 
emlékemben vannak Pest belvárosa érdemes kép
viselőjének azon szavai, melyekkel ő is kimondá 
az illető törvényjavaslat elfogadásának ajánlá
sakor, hogy ezt a törvényjavaslatot egyátalában 
nem tartja olyannak, mint a mely minden jo
gos és korszerű igényeknek megfelel. 

Én átalában nem is tulajdonítom ezen tör
vény hiányait másnak, mint azon bizalmatlanság
nak, mely köztünk, t. i. a különböző nemzetisé
gek és a magyar faj között a múltból fenmaradt. 
De ha vajon jogszerűen keletkezett-e ezen bizal
matlanság a nemzetiségek egyeteme ellen ? ezt" 
vizsgálni — ugy hiszem — nagyon kevesen tart
ják érdemesnek. 

A nemzetiségek követelményeinek és igényei
nek épen most van kora és azok oly korszerűek 
és jogosultak, mint egykor korszerűek és jogo
sultak valának a vallási követelmények. 

Hallottam magán társaságban és képviselő
társaimmal folytatott párbeszédben hangsúlyozni 
a nemzetiségek egyéneinek, mint ilyeneknek, sza
badságát , a mely szabadság nálunk korlátozva 
nincs; de én ezen szabadságot nem tartom kielé
gítőnek a nemzetiségek jogos követelményére nézve, 
és olyannak képzelem azt, mintha valaki kimon
daná, hogy az országban protestáns, katholikus 
vagy izraelita egyének létezhetnek, de protestáns, 
katholikus vagy izraelita hitfelekezetek nem. 
(Helyeslés.) 

Előttem szóló Zmeskál képviselőtársamnak 
a „nemzet" és „nemzetiség" közt tett megkü
lönböztetésére van egy alázatos észrevételem. 
(Halljuk!) Ha, mint Zmeskál képviselő úr monda, 
e ház többsége azon feltevésben volna, hogy a 
módositvány aláírói, midőn ezen szócskát „nem
zet" használják, Magyarország területi vagy po
litikai egységét támadják meg: akkor kötelességem
nek tartanám aláírásomat nem csak visszavonni, 
de sőt mea culpát mondani, hogy olyat írtam 

47*" 
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alá, minek értelmét nem tudtam. (Helyeslés.) De 
i t t , t. házi csak etymologiai különbség van, mert 
a nemzetiség csak coloraturája a nemzet kifeje
zésnek (Derültség) és egyik a másiknak egyáta-
lán nem praejudicál. Ha valaki magát nemzetnek 
nevezi, ez által még Magyarország fenállását, 
politikai egységét nem veszélyezteti. Soha egy or
szág sem volt a múltban annyi viszály által meg
támadva, mint épen sokat sanyargatott hazánk, 
és a nemzetiségek közt oly szívósság mutatkozott 
az ország megvédésében, sőt a szenvedések ide
jén is úgyannyira együvé tudtunk tömörülni, 
hogy alig lehet kimagyarázni: honnan jött most 
azon gyanúsítás, hogy a nemzetiségek kifelé gra
vitálnak? Némileg feltűnő, ha az ember állampo
litikai szempontból fogja fel a dolgot, hogy a 
nemzetiségeknél a nyelv és nemzeti jogokhoz való 
ragaszkodás nagyobb a hazaszeretetnél, az igaz; 
de ez csak első pillanatra látszik: mert esetleg 
a másikat megtámadó viszonyok nincsenek. De 
legyen csak egyszer veszélyeztetve a haza — 
mitől Isten mentsen meg! — akkor minden egyes 
mellék tekintet elnémul, és akkor ismét össze
forrunk. (Elénk helyeslés.) 

Még egyetlen rövid észrevételem van, t. ház! 
Én nem tartom alkalmasaknak azon gyanúsítá
sokat, melyek a társadalmi téren itt-ott előfor
dulnak arra, hogy bennünket eonsolidáljanak, sőt 
ellenkezőleg, azon meggyőződésben vagyok, hogy 
összetömörülésünknek csak gátul szolgálnak, pedig 
ki ne látná be, hogy mindnyájunk méltó haza
fiúi fájdalmára, a kedéfyek már is tul lévén iz
gatva , nemhogy egymás felé közelednének, de 
sőt egymástól mindig távolabb taszíttatnak. Es 
ezen állapot már csak azért is elszomorító, mert a 
nemzetiségek egyetemének öszhangzó . működése 
nem csak a reform és cultura tovább fejleszté
sének elütasithatlan követelménye; de sőt azt is 
határozottan hiszem és tudom, hogy kifelé is 
csak egy, minden elemében összetömörült, belül
ről nyugodt és erős Magyarország fog sulylyal 
és tekintélylyel imponálhatni. (Helyeslés) Ha tehát 
egy harmadik kutforrásból történik a gyanúsítás, 
az nem is tűnik fel: de mikor Magyarország 
egyik korszerű állambölcsésze és a kormány 
legfőbb tekintélye nem rég szükségesnek látta vá
lasztóihoz intézett beszédében Erdély uniója fe
letti örömét nem azzal indokolni, hogy Erdély 
az anyaországgal egyesítve és összeforrva nem
zetközi s culturai igényeiben, bizonyosan bizto
sabban fog haladhatni; hanem az által, hogy ott 
már nem a Jánkuk parancsolnak: lehetetlen meg 
nem ütközni. (Helyeslés.) 

Vádolják a román nemzetet dacoromán ten-
dentiákkal. (Halljuk! halljuk!) Ezekre nézve is 
van alázatos észrevételem. (Halljuk!) Ugyan mi
nek gravitálna a román nép kifelé, midőn e nép

nek az országban 1000 esztendős nuütja van? 
(Éljen!) Igaz — és ezt némi keserűséggel mon
dom — értelmiség és vagyon nélküli e nép ; de 
megvan benne a pietás, melylyel hazájához ra
gaszkodik: mert hiszen, ha nem is fényes múlt, 
vagyon és kiváltságok fűzik e- népet e haza jö
vendő sorsához, de igen a tudat, hogy e haza 
földjében nyugosznak őseinek csontjai. (Zajos he
lyeslés.) Ennélfogva dacoromán tendentiákkal vá
dolni azt a népet, a mely az ország megalapítá
sától fogva a mai napig djmastikus és loyalis ér
zelmeinek annyi jelét adá : azt hiszem, nem csak 
czélszerütlen politika, de hazafiúi bűn. 

Nem mondom, hogy nem lehetnek egyes el
fogultak, ábrándozok, rajongók, akár melyik nem
zetnek kebelében — köztünk nincsenek olyanok — 
kik utoljára, ha magokra volnának hagyatva, ön
magukat sem birnák kielégíteni. Hanem ha vol
nának, ezek bűnét az egész nemzetiségre ráfogni, 
bocsánatot kérek, de, igazságtalanságnak tartom 
és ellene határozottan tiltakozom. (Helyeslés.) 

Ennélfogva a mélyen tisztelt ház engedelmé
vel, mint hogy kapcsolatosan ezen módositvány 
sorsának elintézésével egy másik módositványt 
leszek bátor a t. ház asztalára letenni, ez úttal 
továbbra ki nem terjeszkedem, hanem egyszerűen 
bátor vagyok azon módositványt a mélyen t. ház 
figyelmébe ajánlani, mint olyant, a melynek ha
zafias és igazságon alapuló szándékairól teljesen 
meg vagyok győződve. 

Z i c h y N á n d o r g r . ; T. ház! Nem az
ért vagyok bátor a ház türelmét igénybe venni, 
hogy ezen vitatkozás részleteibe ereszkedjem; ha
nem mert mindenkor fontosnak tar tom, hogy 
minden honpolgárnak jogos igényei kielégíttes
senek. Ily igényeik pedig nem csak a nemzetisé
geknek, hanem csaknem minden osztálybeli hon
polgárnak vannak a jelen idő szerint, és épen 
ezen igényeknek kielégítése az, a mi a törvény
hozás szakadatlan működését oly nagy mértékben 
igénybe venni van hivatva. Mivel azonban a 
nemzetiségi kérdés e részben némileg élénkebb 
aggodalomra szolgáltatott ürügyet és tárgyat, az 
én kívánságom az: hogy egy részről oly igények ne 
ébresztessenek és ne tápláltassanak, a melyek ál
talán ki nem elégíthetők és ezért nem is jogosul
tak ; másrészt pedig mind ezen várakozások és 
igények, melyek kielégíthetők és ennélfogva jogo
sak is, el ne utasíttassanak, hanem az azok kie
légítése iránti remény élénken fentartassék és 
azok csakugyan mielőbb ki is elégíttessenek. 

A mit Pest belvárosa t. képviselője mondott 
az irányban, hogy mindenkinek jogában áll a 
nemzetiségi törvényre nézve, és ujabb módosítá
sokat a törvényhozás előtt szőnyegre hozni: az 
kétséget nem szenved; és e részben előleg ítéle
tet mondani, mindaddig, míg előttünk ily irányú 
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törvényjavaslat nem fekszik, szerintem lehetetlen, 
vagy legalább is szükségtelen. 

En egyébiránt azt hiszem, mindazon igények, 
melyek a polgári egyenjogúságnak terén a nem
zetiségi kérdésben kielégíthetők, épen a reform
kérdés és az ujabb törvényhozás részletes és ösz-
szes tárgyaiban találhatják kielégittetésöket és 
e részben a nemzetiségek várakozását és jogos 
igényeit oda szeretném irányoztatni; és felkérném 
mindazon honfit, kinek e részben befolyása van: 
figyelmeztesse azokat, kik e tekintetben nyugtalan
ságban vannak, hogy épen a törvénykezési, köz
igazgatási és közoktatási téren, szóval a belreform 
terén lesznek kielégíthetők mind azon méltó vá
rakozások és megszüntethetők azon nyugtalansá
gok és sérelmek, melyek igazságos panaszra alkal
mat adnak. (Helyeslés jobbról.) És, ugy hiszem, 
e téren a törvényhozás semmit sem fog megta
gadni mi a nemzetiségeknek a közös hon irányá
ban való ragaszkodását nevelni és azoknak jogos igé
nyeit kielégíteni alkalmas. (Ugy van! jobbról.) 
Minden oly igényt azonban, mely a polgári egyen
jogúságnak körén tul megy, ugy hiszem, vissza
utasítani s az ilyenek kivihetlenségére az illető
ket figyelmeztetni, magával e részben tisztában 
lenni, mindenkinek hazafias kötelessége. 

r w m 

En ennek következtében a válaszfelirati ja
vaslatnak 4-dik pontját szintén magamévá teszem 
s elfogadom. (Maradjon! Szavazzunk!) 

H o d o s i u J ó z s e f : T. ház! A beadott és 
általam is aláirt módositvány — és épen az el
nök figyelmét hívom fel ezen körülményre — 
nem a 4-ik bekezdés módosítását indítványozza, 
sőt azt teljesen érintetlenül hagyja; azért nem 
vala szükség előttem szólott Zichy Nándor gróf 
urnák kinyilatkoztatnia, hogy pártolja a 4-ik be
kezdést, mert — mint mondám — a módosit
vány nincs az ellen, vagy annak módosítására 
irányozva, hanem mint önálló, külön bekezdés, 
van indítványozva. Ezen körülményt .különösen 
azért akartam felhozni, hogy a vitatkozás ide 
nem vágó dolgokkal ne zavartassák meg. 

A mit t. Deák Ferencz képviselőtársam 
mondott, hogy jogában áll minden képviselőnek 
uj törvényjavaslatot, vagy a régi törvényjavas
lathoz módositványt terjeszteni a ház elé, nem 
vala szükséges mondani; hiszen azt mindnyájan 
tudjuk ; de azt mondja, hogy ezen módositvány-
nak nincs helye itt a válaszfeliratban; az okokat 
és indokokat azonban nem hozta fel: melyek 
miatt nem lenne szükség épen itt felhozni a mó
dosítás szükségét; azért én egyszerűen csak azt 
felelem, hogy azt épen i t t szükséges felhozni. 

T. ház !* Nem nemzetiségi viszketegből szó
lalok fel ezen kérdésnél, hanem felszólalok azon 
meggyőződésben, hogy a nemzetiségi kérdés vég

legesen és a hazában lakó minden nemzetiségnek 
közmegnyugtatására nincsen megoldva. 

Maga az úgynevezett nemzetiségi tőrvény is 
nem tárgyalja, nem szabályozza a nemzetiségi 
egyenjogúságot, hanem szabályozza csak a nyel
vek használatát; és ezt is miképen szabályozza ? 
Ugy, hogy mindenütt a magyar, és sehol, vagy 
csak legkevesebb helyen használható a többi 
nemzetiség nyelve. Maga, a nemzetiségi tör
vényjavaslat azon rendelete i s , melyben az 
mondatik, hogy a hazában lakó nemzetek, 
vagy a mint ott van, polgárok, — én azt mon
dom nemzetek'— képezik az oszthattam egységes 
politikai nemzetet; már a törvényczikk eme ren
delete is oly boszantó, s oly igazságtalan, hogy 
az ember szive elkeseredéssel, az esze pedig saj
nálkozással fordul el tőle. 

Igen, uraim! én azt mondom, hogy ez azon 
t. czikk, azon tűz és vas, melyről a nagy Széchenyi 
azt monda, hogy: „ne kényszeritsétek a nemzeti
ségeket tűzzel és vassal a magyarosodásra"; ezen 
tüzet el kell oltani, ezen vasat meg kell törni ! 
Ez pedig a törvényhozás hatalmában van. 

Mit mondana Európa, mit mondana az egész 
müveit világ, ha a franczia parlamentnek egy 
reggel jó kedvében az jutna eszébe, hogy miután 
már egész Európában, az egész müveit világban 
beszélik a franczia nyelvet, oly törvényt alkos
sanak, melyben kimondassák, hogy Európa s 
az egész civilisált világ minden nemzete ké
pezi az egységes, oszthattam franczia nemzetet ? 
Bizonyosan egész Európa s az egész müveit világ 
fellázadna ezért. De mi, a többi, ez országban 
lakó nemzetek, nem lázadunk fel, tűrni fogunk, 
mert tűrni tudunk! 

Hiszen úgyis azt monda a cultusminiszter 
ur, hogy a nemzetiségek eddig tanúsított maguk
tartásával meg van elégedve, vagy megnyugvást 
talál abban. Igen, de azért nem fogunk meg
szűnni követelni mindazon jogokat, melyek a 
nemzetiségek életét biztosítsák. Es hogy ezen jo
gok nincsenek még biztosítva, maga a cultusmi
niszter ur is belátta, midőn május 26-ikán 
tartot t beszédében azt monda, hogy „érzem ma
gamban és meg vagyok győződve a ház minden 
tagja jó szándékáról, miként meg fogják adni 
— tehát nincs még megadva — minden hon
polgárnak azon szabadságot, a mely erősen kötve 
tartsa a hazához." 

De melyik e szabadság? Bizony nem az, 
melyet a nemzetiségi törvény ad, bizony nem 
az, mely egy nemzetnek előjogokat ad a többi 
nemzetek fölött. A szabadság csak egy korlátot 
ismer el, azt, hogy az egyén más egyén, a nem
zet más nemzet jogaiba ne vágjon! (Zaj. Halljuk!) 
Nem értem it t azon nemzetközi szabadságot, 
mely egy állam és egy másik állam közt létezik. 
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hanem igenis értem azon nemzeti szabadságot, 
a mely egy territoriális és politikailag egy és 
oszthatatlan országnak minden nemzetét egyiránt 
illeti. (Szavazzunk!) 

Irányi Dániel ur maga is több czikkében 
elismerte, hogy az, ha a parlamentben és tör
vényhatóságokban több nyelven beszélnek is, uem 
veszélyezteti az állam egységét. En is azt mon
dom ; és épen azért szerettem volna, ha e te
kintetben a minisztérium a hivatalok betöltésénél 
is tekintettel lett volna, t. i. a nemzetiségi 
vagyis nemzeti érdekekre; a mit azonban nem 
csak nem tett, sőt merem mondani, hogy épen 
ezen kinevezéseknél annyira nem vette tekintetbe 
a nemzetiségi érdekeket, hogy mintegy boszu po
litikát gyakorolt. 

T. ház! Én ugy látom, hogy 1848-tól, vagy 
tulajdonkép 1861-től, a ház mintegy hátra megy 
a nemzetiségi ügy megoldásánál. En óhajtom, 
hogy ezentúl ne még tovább hátra, hanem most 
már előre menjünk. 

Egy észrevételem van t. képviselő Zmeskál 
urnák azon állítására, hogy ő nem kívánhat 
olyat, mely a haza integritását veszélyeztetné. 
Hyet mi sem kívánunk. Épen a módositványban 
ki van mondva, hogy „az ország territoriális és 
politikai egységének fentartása mellett * , és ezen 
elvet vallottuk, valljuk ma is, és fogjuk vallani 
mindaddig, míg e hazának fiai vagyunk. 

Ezeknél fogva ajánlom az általam is aláirt 
módositványt elfogadás végett. {•Zaj. Szavazzunk!) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Én sem oszto
zom Deák Ferencz képviselőtársam azon nézeté
ben, mintha azon oknál fogva nem lehetne ezen 
módositványt elfogadni, mivel a nemzetiségi kér
désekben csak a múlt esztendőben, csak az imént 
— ngy szólván — törvény hozatott. Ha áll az, 
a mit a nemzetiségi képviselők állítanak, misze
rint azon törvény a nem magyar nemzetiségek 
méltányos igényeit ki nem elégítette, akkor nem 
látom át, miért ne lehetne azt a magyar tör
vényhozásnak, mely Magyarország valamennyi 
nemzetiségének képviselőiből áll, a válaszfelirat
ban is constatálni. Hanem én nem pártolhatom 
e módositványt azért, mert oly kifejezés fordul 
elő benne, melyet nem helyeslek, nem helyeselhe
tek. Ez az, hogy — mint már meg volt mondva — 
a helyett, hogy a nemzetiségek egyenjogúságáról 
szólana, a nemzetek egyenjogúságát emliti. En
nélfogva én e módositványhoz hozzá nem járul
hatok (Felkiáltások: Szavazzunk!) 

S z a l a y S á n d o r : T. ház! Kuk képviselő 
ur nyilatkozatára, megjegyzem, hogy igenis a kü
lönböző nemzetiségek Magyarországban a 44-dik 
t. czikk tételeivel meg vannak elégedve és azon 
tételekre nézve, a meiyek homályosak, külön tör
vényjavaslatot fognak behozni. Mégis mondotta 

a t. képviselő ur, hogy vannak egyesek, a kik 
ugyan nincsenek megelégedve; azonban ezen egye
sek nem képezik a nemzetiségek zömét. 

Hivatkozással erre nem hagyhatom Paulini-
Tóth Vilmos képviselőtársam azon szavait szó 
nélkül, hogy egy vármegyében, a hol a 44-ik t. 
ez. 2-ik czime értelmében egy ötödrész kívánhatta 
a jegyzőkönyvnek más nyelven való vitelét, zo
kon vették, hogy nem találkozott 1/5 rész, mely 
ezt kívánta volna, és egyszersmind azt állítja, 
hogy e törvény nem szabadelvű. Bocsánatot ké
rek, de a mely törvény egy ötöd résznek meg
adja azon jogot, melyet eddig csak az egész 
megye vehetett igénybe, azon törvény liberális. 
(Igaz!) 

Ennélfogva én a szerkezetet pártolom. (Sza
vazzunk!) 

N y á r y P á l : T. ház ! Én a nemzetiségi 
kérdést oly fontosnak tartom., és tartottam min
dig, miszerint nem egyszer kijelentettem, hogy 
Magyarországban én is ismerek közös ügyet, és 
pedig a nemzetiségi kérdést ismerem közös ügynek, 
oly közös ügynek, mely kérdésnek szerencsés vagy 
nem szerencsés megoldásától függ Magyarország 
jövője. (Egy szó jobbról: Tessék belső delegáttót in
dítványozni!) 

Nem azért szólaltam fel most, hogy ezen 
kérdésnek mélyébe, vagy csak részleteibe is bo
csátkozzam, ámbár ki kell jelentenem, hogy a 
múlt országgyűlés alkalmával e tárgyban törvén}7 

alkottatván, azon törvény minden pontját helyes
nek nem tartom; de fölkeltem azért, hogy jelez
zem azon örvendetes hangulatot, melvlyel most 
ezen kérdés tárgyaltatik. (Tetszés.) Ez véghetet
len nagy haladás, mert a kik eddig szóltak, ha 
jól vettem ki, elismerték azon fő elveket, melyeknek 
elismerése nélkül ezen kérdés soha sem lesz ugy 
elintézhető, hogy Magyarországnak ártalmára ne 
legyen. És miért keletkezett ezen kedvező han
gulat? Mert Magyarország törvényhozása nincs 
többé ezen kérdésre nézve a negatio terén. Mi
dőn két ellenfél áll egymással szemközt, az ellen
ségeskedés addig legnagyobb, mig nem ismerik 
egymást és egymás erejét a felek: mert mind
kettő fél egymástól. De miután megismerték 
egymást, az egyik méltányossabban követel, és a 
másik méltányosabb annak megadásában, a mi 
tőle követeltetik. Ha visszaemlékszünk a múlt 
országgyűlés alatt ezen teremben hallottakra és 
azokkal összehasonlítjuk azokat, a mik most elő
hozatnak, a különbségen valósággal csak örven
deni lehet; mert azt látjuk, hogy többé nem mint 
ellenségek állanak a nemzetiségek egymás ellené
ben, hanem — miután törvény alkottatott — 
azok kik azon törvénynyel meg nem elégesznek, 
annak kijavítását kívánják. 

És én itt látom a különbséget, mely van a 
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közjogi kérdés, és e kérdés között. A közjogi kér
dés olyan, melyre nézve mi nem a létező törvényt 
akarjuk kijavitani; hanem azt egészen akarjuk 
félretenni. A nemzetiségi kérdés sokkal kedvezőbb 
helyzetben van, mert azon a törvényhozás javíthat, 
holott a mi meggyőződésünk szerint az 1867. 
XII. törvényczikknek elve levén rósz, az másként 
nem javítható, mint ha egészen megsemmisíttetik. 

Én annálfogva kijelentem örvendezésemet, és 
azt hiszem, hogy mindenki, ki hallotta e házban 
a nemzetiségek részéről tett nyilatkozatokat, le
hetetlen, hogy ellenkező nézetben legyen. 

Gróf Széchenyi bemutatta . . . (Közbvkiál-
tások: Tán Zichy f) — Ez épen nem . . . Gróf 
Széchenyi bemutatta nagyon sokszor, hogy ő ke
leti fajból eredt: igen szerette a hasonlatokat, és 
sokszor többeket meggyőzött hasonlatai, mint 
argumentumaival. Hasonnemü kérdés forogván 
fen egy társaságban, egy anekdotát mondott, 
melyet kegyes engedelmével a háznak elmond
hatok, mert nagyon tanulságos. Minthogy a pár
tokra vonatkozik és minthogy a nemzetiségek 
is ugy tekinthetők mint pártok, azért ugy hi
szem helyes lesz az alkalmazás is. Azt az anek
dotát mondotta Széchenyi egy alkalommal, hogy 
egy házban a folyosó mentében épen egyszerre 
jelent meg, az ajtón kijőve a kéményseprő és a 
fehérbe öltözött szobaleány, s pedig megjelentek 
éji 12 órakor, e réínes időben mindkettő meg
ijedt egymástól: a szobaleány azt hivé, hogy a 
fekete kéményseprő, az ördög; amaz is respec-
tussal viseltett az ellenében, kit látott, mert azt 
kivé, hogy az angyal; és mindaddig, mig a nap 
fel nem jött, ugyan azon positurában maradtak, 
mert mindkettő félt egymástól: azonban midőn 
a nap feljött, azt mondta mindkettő, hogy hi
szen mi mindketten ugyan azon házhoz tarto
zunk. (Atalános derültség.) En azt hiszem, t. ház, 
ha ezen anekdota alkalmazható volt, ugy ez bi
zonyára most nagyon jól alkalmazható Magyar
országon, a nemzeti kérdésben. Már most látjuk, 
hogy némelyeknek sőt többeknek a hallott nyi
latkozatok szerint feljött a nap, már nem ugy 
tekintenek az előtfcök számosak által feketére 
festett nemzetiségi ügyre, hogy az az ördög. 

És most valóban harmadszor is kimondom, 
hogy soha e teremben, épen mert oly fontosnak 
tartom a nemzetiségi kérdést, nagyobb örömet 
nem éreztem, mint ma. 

De miután ez tisztán reformkérdés, azaz egy 
létező törvény javításának kérdése, azt gondo
lom, az ellen, mit Pest belvárosa érdemes képvi
selője mondott, nem lehet észrevételt tenni, 
hanem azt el kell fogadni. Es én előre kijelen
tem, hogy ha e tárgy itt törvényjavaslat alak
jában fog előhozatni, mennyiben az meggyőző

désemmel és nézetemmel megegyezik, (Derültség.) 
azt pártolni fogom. 

Pártolom Deák Ferencz előterjesztését. 
B o r l e a Zs igmond: Tisztelt ház! Én 

ugy hiszem, mihelyt az országgyűlés meggyőződött 
arról,, hogy valamely általa hozott törvény az 
ország lakosainak nagy részét ki nem elégíti, 
kötelessége e törvényjavaslatot a lakosok meg
nyugtatására megváltoztatni. Már pedig mind
nyájan tudjuk, vagy legalább nagyobb része a 
háznak meg van arról győződve, hogy a nemze
tiségi törvény a nem magyar nemzetiségeket 
nemcsak hogy ki nem elégítette, de épen ellen
szenvet költött fel. Ezt mindnyájan tudhatjuk, t. 
ház, mert ugy hiszem, a közvélemény mindenütt 
a sajtó utján nyilatkozik : már pedig nem csak 
Magyarországban, hanem egész Ausztriában, a 
román lapok közöl egyetlen egy sem nyilatkozott 
ezen a t. ház által múlt évben hozott törvén}^ 
felöl kedvezőleg; de sőt mindegyik roszalta, kár
hoztatta azt. Tadjuk továbbá, hogy bármelyik 
megyében olvastatott fel ezen törvényjavaslat, 
a románok mindenütt fölszólaltak ellene; ha bár 
— ha jól emlékszem — Perczel Béla képviselő 
ur a múlt héten igen megdicsérte ezen törvény
javaslatot és azt mondta, hogy talán nincs párja 
egész Európában, és hogy az mindenkit kielégí
tett. En részemről tagadom ezt. Egyébiránt igen 
könnyű a t. kormánynak és azon t. uraknak 
meggyőződést szerezni erről; t. i. hívják egysze
rűen congressusra össze a nem magyar nemzeti
ségeket. Ha ez meg lesz e törvénynyel elégedve, 
én részemről soha többet egy szót sem mondok 
ellene. 

A mit Zmeskál Zoltán képviselő ur a nem
zetiségekre nézve mondott, bátor vagyok megje
gyezni, hogy midőn a múlt évben törvény által 
kimondatott, hogy mindnyájan magyarok va
gyunk, ez nem a mi beleegyezésünk és szavaza
tunkkal történt; tehát nagyon természetes, hogy 
e kifejezés reánk erőszakoltatott. Már pedig azt 
nagyon jól tudjuk, hogy még az egyes ember is, 
ha bár mire és bár hová is erőszakoltatik, az 
alól és onnan mindig szabadulni törekszik. Sőt 
ha lehetséges, hogy élő ember a paradicsomba 
jusson: meg vagyok győződve, hogy ha oda is 
erőszakkal vitetnék, onnan is elfutna, csak azért 
mert erőszakkal vitték oda. 

Én részemről tehát pártolom a módosit-
ványt, és pedig azért is, mert a mint Deák Fe
rencz képviselő ur mondta; ha a képviselők va
lamelyike egy törvényjavaslatot fog e tárgyban 
előterjeszteni, a ház kész azt elfogadni. (Felkiál
tások jobb felől: Tárgyalni!) Én legalább ugy 
értettem, és ugy szeretném érteni, de legyen te
hát kész tárgyalni. Nem látom át tehát, miért 
ne lehetne e passusb behozni a feliratba is, any-
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nyival inkább, mert az nekünk nem magyarok
nak megnyugtatásunkra szolgálna, tehát még op-
portunitási szempontból is el lehetne fogadni, 
pedig az opportunitásról annyit lehet e hazában 
hallani! (Zaj. Szavazzunk!) 

J o a n e s c u L á z á r : T. ház! Midőn 
szerencsém van képviselői kötelmemnél fogva a 
Buttyán László képviselő- és elvtársam által in
dítványozott válaszfelirati módositvány pártolá
sához indokaim előadása végett a t . ház türel
mét kevés időre igénybe venni, nem mulasztha
tom el mindenekelőtt kinyilatkoztatni, miszerint 
én ezen kötelességszerű felszólalásommal koránt
sem szándékozom a nemzetiségi ügynek elméleti 
elemzésébe vagy vitatkozásába bocsátkozni: mert 
nem tekintve azt , hogy ezen kérdésnek ily-
szerü kifejtése és megvitatása, nézetem szerint, 
a magas trónbeszédre adandó válaszfelirati tár
gyalás alkalmával czélszerü sem lehetne, és el
tekintve attól, hogy habár épen ezen nagy fon
tosságú kérdést tárgyazó munkák és elméleti 
értekezések egy hosszú sorozatot is képesek fel
mutatni : mégis akkor, midőn ezen ügy a tör
vényhozás szine elé kerül, minden más ügy, a gya
korlati élet, számtalan más viszonynak és külö
nösen az állam összes intézményeinek egybeveté
séből nyer alkalmazást és megoldást ; nem 
tekintve, mondom, mindezt: én politikai meggyő
ződésemnél fogva is a nemzetiségi ügynek csak 
azon megoldását tartom, s tarthatom üdvösnek 
és megnyugtatónak, mely nem az abstract el
mélet által felállított valamely magasztos eszme, 
hanem az alkotmányosan rendezett vagy rende
zendő állam alap- és fő föltételeiül tekintendő 
valódi polgári szabadság eredménye és következ
ményeként mutatkoznék: mert mély meggyőző
désem, hogy csakis a valódi polgári szabadság 
alapját képező intézmény és törvény lehet tartós 
és igy biztos; minden más intézkedés eszköz le
het valamely mellékes czél elérésére, de ezáltal, 
nézetem szerint, a valódi czél soha sem fogna 
eléretni. 

Ezen meggyőződéstől áthatva és vezéreltetve, 
lehetetlen volt t. ház, hogy a válaszfelirat áta-
lános tárgyalása alkalmával több jobboldali szó
nok által a nemmagyar nemzetiségekre vonatkozott 
direct és indirect megjegyzései és nyilatkozatai 
méltó aggodalmat ne gerjesztettek volna bennem, 
mert azok egy része a már most törvényesen 
is elismert nemzetiségi viszonyt, az ellenzék elle
nében, egy nyomatékos argumentumnak vélte 
felhozni arra nézve, hogy a 6 7-ki XII . t . czikk-
ben foglalt egyezmény a kiváló magyar érdekek
ben üdvös lenne, addig másik része a nemze
tiségi ügyet, a múlt országgyűlésen alkotott t . ez. 
folytán, teljesen s végleg megoldottnak tekinti ; 
sőt Perczel Béla képviselő ur még azt is hozzá 

tette, hogy az országgyűlésnek e tekintetben to
vább mennie annyit jelentene, mint a magyar 
nemzet abdicatioja. 

Meglehet, t. ház! hogy emberi gyarlóságból 
eredő azon természetszerű előszeretetnél fogva, 
melylyel saját nemzetiségem iránt viseltetem, — 
a nemzetiségi ügynek miképeni megoldásában té
vedhetek; de ez egyben bátran és határozottan 
merem állitani: meggyőződésem semmiféle téve
désen sem alapszik, hogy t. i. román nemzetisé
gem, mint ilyen, a magyar állam állami önálló
ságának és függetlenségének kivívásában soha aka
dályul nem szolgálhat; mert ezt saját jól meg
fontolt érdeke sem kívánhatja. 

Továbbá mély meggyőződésem: hogy a t . 
jobb oldal azon szónokai, a kik azt hiszik, hogy 
a 67-ki XII. t. ezikkben foglalt egyezmény által 
a magyar politikai nemzet mindazon károkra és 
hátrányokra nézve, miket a politikai magyar 
nemzet látszólagos belfényért külhatalmában és 
állam-önállósága biztosításában szenvedett, kár
mentesítve legyen, számításukban nagyon csa
latkoznak : mert, nézetem szerint, egy nemzet, 
mely állami önerejére biztosan nem támaszkod-
hatik, nevezze magát bár ezerszer is politikai 
nemzetnek, és a mely cselekvési szabadságát bi
zonyos feltételhez kötötte, az egyezmény vagy 
jobb sors által részére jut tatot t suprematiát a 
többi nemzetiségek felett élvezheti ugyan, de, né
zetem szerint, csak addig, míg a feltételeket tel
jesiti, vagy ha szabad magamat ugy is kife
jeznem, addig, mig a feltételeket megszabott ha
talom másként nem gondolkoznék. 

Ilyen nem helyesen számítók közé sorolom 
én a különben általam nagy tudománya után 
igen tisztelt Zsedényi képviselő urat is, ha netán 
ő akkor, midőn az ellenzék sorainak valami 
vegytani szaporodására vonatkozott czélzatával 
az ellenzékhez tartozó nem magyar nemzetiségű 
képviselőket értette volna. 

Zsedényi képviselő ur ezen czélzását — a 
mennyiben hazafiúi és képviselői önérzetem nem 
engedi feltennem, hogy az e házban viszhangra 
találna, és a mennyiben erre a maga helyén és 
idején Ivánka Imre képviselő ur ugy is sikerrel 
megfelelt — visszautasításra nem méltatom; azon
ban engedje meg a képviselő ur, ha bátor leszek 
annyit felemliteni, hogy igen is magam is az el
lenzékhez tartozom, de nem felforgatási szándék
kal, vagy hogy saját nemzetiségemet, a magyar 
nemzet rovására felemelni törekedjem; hanem hogy 
alkotmányos utón és törvényes fegyverrel egy biz
tosabb, jobb és az ország törvényével megegyező 
államszervezet kivivására köz vitézként küzdjek; 
(Éljenzés bal felől) és hogy a belreformokra 
nézve karöltve megszavazzam mindazon szabad
elvű törvényeket, melyek már most teljesen hi-
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szem, hogy ez oldalon véve lesznek, és melyek 
által saját nemzetiségemet csekély szavazatommal 
— valahára egy jobb jövő küszöbén átjuttatni se
gítsem. (Helyeslés bal felől.) 

íme ezeket véltem, t . ház! egész átalános-
ságban felhozandóknak. 

És most engedje meg a t. ház! hogy az 
általam is pártolt módositvány szorosabb indoko
lását is előadhassam. (Halljuk!) 

Az indítványozott módositvány azon szem
pontból indul ki, hogy miután a múlt ország
gyűlésen a nemzetiségi ügyben alkotott tőrvény-
czikk annak alapjára és irányára nézve a nem 
magyar nemzetiségeket ki nem elégíti ós meg nem 
nyugtatja: ugyanazért ezen törvényczikk a módo-
sitványban ajánlott alapon módosítandó, és mint 
ilyen a válaszfeliratban, a jelen országgyűlés fö 
és fontos tárgyai közé sorozandó lenne. 

Én ezen kiindulási szempontot, t. ház! nem 
csak elfogadom, hanem magam részéről még azt 
is hozzá teszem, hogy, ha bár miképen is igye
keznének a nemzetiségek ezen törvényezikket sa
ját érdekökben fejleszteni, vagy még kevesebbet 
mondva, életbeléptetni, azt a törvény igényeinél 
fogva sikeresen nem tehetik: mert nézetem és 
csekély jogi felfogásom szerint oly törvényt, mely 
egyes személyeknek vagy egyes néposztálynak — 
nem is beszélek nemzetről — jogot oszt, csak 
annyiban tartom jogos és igazságos törvénynek, 
a mennyiben ugyanazon törvény biztosítja egy
úttal a jogosítottat arról, hogy a törvény által 
neki osztályrészül esett jogosítványt vagy sza
badságot minden más személy önkénye s akarata 
ellen feltétlenül és háborithatlanul gyakorolja és 
bírhatja, vagyis ha az illető jogosítványnak egy
úttal a kellő kötelezettség is megfelel. Már most, 
tisztelt ház! ha szoros vizsgálat alá veszszük az 
általam többször érintett nemzetiségi törvény
ezikket, lehetetlen, hogy meg ne győződjünk azon
nal: hogy míg ezen törvényczikk egyes szakaszai 
a már magában ugy is legkorlátoltabb jogosít
ványt nyújtanak nem a nemzetiségeknek, hanem 
a nemzetiség egyes tagjainak: addig ugyanazon 
törvényczikk más szakaszai ezen csekély jogosít
ványt is egy csak is burocraticus államban iga
zolható feltételtől teszik függővé, vagyis az alantas 
tisztviselő tehetségétől; a mi szerintem majdnem 
annyit jelent, hogy azoknak önkéntes akaratától 
teszik függővé. 

A nemzetiségi törvény többi hiányait nem 
akarom felemlíteni. Ugy hiszem ezen egyes 
hiány is elegendő arra nézve, legalább a magam 
igazolásául, a midőn beszédem befejezéséül arra 
kérem a tisztelt házat: hogy méltóztassék a mó-
dositványt elfogadni. Mert habár elismerem, hogy 
valamint egyesek, ugy a nemzetek is kötelesek, 
a haza érdekében, illetőleg az állam főtekmteté-
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nek saját érdeköket alá rendelni; de azt az egyet 
soha sem fogom elösmerni, hogy az állam czél-
szerüen és igazságosan jár el akkor, midőn meg
kívánja az ország népeitől mindazon áldozatokat, 
melyek az ország fentartására és biztosítására 
szükségesek, azon népeknek jogos és méltányos 
kívánalmait nem teljesiti: és én épen azért kí
vánom ezen módositványt most a válaszfelirat 
alkalmával elfogadtatni, hogy ez által reményünk 
lehessen, hogy ezen törvény az ország népeinek 
teljes megelégedésére, minél hamarább meg fog 
oldatni. 

Zichy Nándor gr. képviselő urnák, ki azt 
mondja, várjuk ezt a belreformoktdl, mert a bei-
reformok által nemzetiségi igényeink is meg lesz
nek adva, illetőleg biztositva: csak annyit va
gyok bátor megjegyezni, hogy ha ez ugy volna, 
meglehet én bizonyos ideig nyugodt lehetnék; 
de mint látom a ház asztalára olyan módosit-
vány, és illetőleg olyan törvényjavaslatok tétet
nek, melyek épen a nemzetiségi ügyet és illető
leg a nemzetiségi jogokat csorbítani akarják. (El
lenmondás jobb felöl.) Igenis, uraim, mert az 
igazságügyminiszter ur által beadott törvényja
vaslat egyenesen azt mondja, hogy ezentúl ki
nevezett bírák lesznek: a nemzetiségi törvény 
13. §-ában pedig határozottan az foglaltatik, 
hogy a kinevezett birák csakis magyar nyelven 
fognak bíráskodhatni. Már most, ha ezen elvet 
elfogadja a többse'g, akkor még azon keve's jog 
is, mely a nemzetiségeknek a törvényben eddig 
megadva van, ezentúl el lesz véve. (Közbeszólás 
jobbról: Az nem áll!) 

Tehát miután én Zichy Nándor urnák azon 
figyelmeztetését, hogy a bérreformoktól várjuk 
majd nemzetiségi igényeink kielégítését, el nem 
fogadhatom, és a többi indokoknál fogva is pár
tolom a Buttyán László képviselő ur által a ház 
asztalára letett módositványt. 

B a b e s V i n c z e : Nem volt szándékom 
ezen inditványhoz szólani, mert volt elég alkal
mam nyilatkozni a fenforgó kérdés iránt a múlt 
évben, és így azt gondolom, hogy e házban alig 
van valaki, a ki véleményemet e tekintetben nem 
ismerné. Hanem hallottam itt ezen módositvány 
ellen oly érveket felhozatni, melyeket, alaptalan
nak tartván, ellenvetés nélkül nem hagyhatok. 
(Bálijuk!) 

Ugyanis felhozatott igen t. Deák Ferencz 
képviselő ur által e módositvány ellen, hogy az 
nincs helyén a felirati javaslatban azért, mert 
ez iránt czélszerűbb törvényjavaslatot benyújtani. 

T. ház! Én azt gondolom, hogy senki sem 
magyarázhatja e módositványt ugy, hogy mi ál
tala ez alkalommal törvényt alkotni óhajtanánk: 
mi semmit sem óhajtunk egyebet, mint a t. ház 
igéretét az iránt, hogy a maga idejében ezen 
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tárgyat újólag fontolóra venni és elintézni fogja. 
Teszszük ezt azon oknál fogva, mert mindenütt 
elégületlenség nyilvánul a tavaly megszavazott 
nemzetiségi törvény iránt. Es ennek kifejezést 
adni, azt gondolom, épen ugy van helye a tör
vényjavaslatban, mint helye volt ott reformok 
iránt nyilatkozni. 

Zichy Nándor gr. képviselő ur azon érvet 
hozta fel módositványunk ellen, hogy az majd 
a reformok tárgyalásánál fog figyelembe vétetni, 
illetőleg elintéztetni. Én óhajtanám és kivánnám 
hogy az ugy legyen, hanem ugy tartom, s talán 
nem csalatkozom, sőt hiszem, hogy a túlsó oldal
ról sem fog senki ellent mondani, ha azt állí
tom, hogy a reformoknál a nemzetiségi kérdés
ben épen az e tárgyban alkotott törvény fog 
alapul vétetni, és ba az vétetik alapul, akkor 
azt hiszem, hogy a reformok ép oly keve'ssé le
hetnek kielégítők, mint a mily kevéssé kielégitő 
a nemzetiségi kérdésben hozott törvény, mert 
rósz, igazságtalan alapon nem lehet jó törvényt 
hozni. Ugyanazért a módositvány ellen felhozott 
ezen érveket semmiseknek tartom, és azt gon
dolom, hogy azok talán csak azért hozattak fel, 
mert alapos érvek hiányzanak. 

Magok a nemzetiségek ezen kérdés fontos
ságáról eléggé meg vannak győződve, ennek fon
tosságáról pedig töleg e házban szólani szükség
telen, mert e háznak tagjai magok legjobban 
érzik ennek jelentőségét, mit bebizonyítottak az 
által, hogy ugyancsak küzdöttek 20 éven át nem
zetiségük fentartásáért, és bebizonyítottak legújab
ban is az által, hogy 14 napig csak azért szóltak 
s vitatkoztak, hogy hogyan lehetne legjobban 
biztosítani saját nemzetiségöket a jövőre nézve? 
Legalább ez a felirati vitáknak quintessentiája. 

Szükségesnek tartottam ezt megjegyezni, mert 
magyar volt, az első magyar volt Széchenyi, ki 
nem egyszer azt mondta: hogy szereti, sőt imád
ja-e hazát, de csak mint magyart. 

Mondom, nem szólok ennek fontosságáról, 
nem szólok a nemzetiségi kérdés eszméjéről, mert 
azt ugyan csak értik, a kik érteni akarják; de 
nem hagyhatom megjegyzés nélkül azt — a mint 
a túlsó oldalról hallottam — hogy a nemzetiségi 
kérdés csakugyan valamennyi nemzetiségnek 
teljes megelégedésére van megoldva. 

Nevezetesen t. képviselőtársunk Perczel Béla 
oly formán nyilatkozott, hogy a nemzetiségi tör
vény által a nemzetiségeknek minden megada
tott, a mi megadható volt, annyira, hogy ha egy 
lépéssel a ház tovább ment volna, az már abdi-
catio lenne. Már kérem, ha az igaz volna, akkor 
ugyancsak sajnálatomat kell kifejeznem e fölött: 
mert azon, a mit a törvény nyújt, a valóságos élet 
követelménye túlmegy. 

Maga a t. cultusminiszter ur ugy nyilatko

zott a minap, hogy mindent megadni szándék
szik, a mi megelégedésünkre szükséges, a mit 
már magában megczáfol a nemzetiségi törvény. 

Egyébiránt legsajnálandóbb lenne az, ha ily 
concessiók által akarnák a nemzetiségeket lekötni: 
mert akkor a magyar nemzetiség léte igazságta
lanság által lenne feltételezve: mert, hogy a ta
valyi nemzetiségi törvényben nem igazság, nem 
méltányosság elvei foglaltatnak, azt az egész vi
lág elismeri, (Dehogy!) és legalább a nemzeti
ségek között nem találkozott senki, a ki ezt nieg-
czáfolta volna: mert e törvény átok a nemzeti
ségekre nézve. Figyelmeztetem azon urakat, kik 
azt tartják, hogy ezen törvényben igazság és 
méltányosság van, hogy óvakodjanak oly vala
mit decretálni mások részére, a mit, ha nekik 
óhajtana valaki alkalmazni, azt átoknak tekinte
nék : mert valósággal mondom, ha valaki a ma
gyar nemzetnek azt kívánná, mint a minő abban 
a törvényben van, az átok volna. 

Épen azért kérem a t. képviselőházat, le
gyen méltányos, legyen igazságos, különben le
hetnek törvények, lehetnek státus-szerződések, 
melyek szépek, a melyek mesterségesek, melyek 
jók, hanem, ha az igazság alapja hiányzik, azt 
akár melyik testület, akár melyik kormány alá
írhatja, de a mennyei fölség azt alá nem irja. 

É n óhajtom módositványomat elfogadtatni, 
azt tartom, hogy a maga idejében és a maga 
helyén van be adva. 

I v á n k a I m r e : T . ház! Azon véle
ményben vagyok, hogy a nemzetiségi kérdést 
így mellékesen újonnan tárgyalni nem lehet és 
osztozom Nyáry Pál előttem szólott barátomnak 
azon nézetében, hogy bár a múlt évben hozott 
nemzetiségi törvény ellen fölszólalások történtek 
is, s épen az előttem szólott képviselő ur e tör
vényt roppant igazságtalannak állította, mégis 
annak fő iránya —• és ez e tekintetben haladást 
jelez — megnyugtató szellemet tüntet fel az or
szágban -— a mivel én korántsem akarom azt 
mondani, hogy a nemzetiségi törvény teljesen 
kielégitő 5 sőt őszintén megvallom, hogy én azon 
törvény egyes tételeit másképen akartam volna 
szerkesztetni, és ha a nemzetiségek saját tör
vényjavaslatukban nem léptek volna fel oly túl
ságos követelésekkel, másként szavaztam volna 
annak meghozatalakor. 

A mi Borlea t. képviselőtársam azon állí
tását illeti, hogy ime a románok egytől egyig 
nincsenek megelégedve a nemzetiségi törvény
nyel, s hogy ezt nyilvánították is minden lapjok-
ban : erre csak azon ellenészrevételem van, 
hogy már magában e név, „nemzetiségi tör
vény" azt involválja, hogy e törvény nemcsak 
a románok ügyeinek rendezésére, hanem a ha-
zaszerte lakó külön ajkú népfajok igényeinek 
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kielégite'sére hozatott, — bár mint már előbb 
emlite'm, engem nem egészen kielégitőleg. 

Én tehát azt mondom, hogy a nemzetiségek 
praktikusan csak ugy fognak eljárni, ha fokoza
tosan javítani akarják e törvényt, hogy e tör
vénybe illő módositványokat fognak a háznak 
beadni, még pedig olyanokat, melyekről előre
látható, hogy az országban uralkodó hangalat 
azoknak elfogadását leketóVé teszi. Mert ha oly 
modorban fogják ezeket fogalmazni mint a múlt 
évben, akkor sajnálom, oda fogják szorítani meg 
azokat is, a kik őket pártolni akarnák, a hova 
szorítottak minket a múlt évben, hogy t. i. nem 
szavazhattunk velők. 

Az előadóitokat elmondva, még csak egy ész
revételem van. Miután én mint a bal középhez tar
tozó tag a föliratot egyátalában nem pártolom, 
annak, mint az előttem szólott Szalay Sándor 
tisztelt képviselő ur, ezen alineáját sem pártol
hatom, s egyszerűen csak azt mondom, hogy 
ezen módositványt sem pártolom. 

E l n ö k : A tárgy ki levén merítve, s fel
írva senki többé nem levén, szavazásnak van he
lye az iránt: vajon a ház elfogadja-e a módosít -
ványt vagy nem? A kik elfogadják, méltóztas
sanak felkelni. A módositvány mint különálló 
czikk nem függ össze a 4-ik ponttal az marad 
mint van, ennek önmagában kell állni: a kik kí
vánják azt beleszuratni a 4-ik pont után, mél
tóztassanak felállani. (Megtörténtje.) A többség 
nem fogadja el. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (kezdi olvasni 
a felirati javaslat 5-dik bekezdését.) 

K u k J e n ő : T. képviselőház! Van egy 
módositványom, melyet a felirati javaslatnak 4. 
pontja után kérnék beigtattatni. A módositvány 
annyira világosan körül van írva, hogy e tekin
tetben bővebb indokolást fölöslegesnek tartok. 
Tárgyazza ugyanis e módositvány a királyhágón 
túli állapotokat, vagyis jobban érthetőleg és hét
köznapi nyelven szólva, az erdélyi unióra vonat
kozó állapotokat. Az unió, melyet a 48-ki tör
vény már mint ilyet kimondott, és az 1867— 
68-ban hozott törvények is megerősítenek, for
májára nézve kifogás alá nem jöhet; de hogy 
az ottani állapot, ugy mint az ma van, ki nem 
elégít, hogy a mostani rendszer semmi irányban 
ki nem elégítő, e mélyen tisztelt képviselőház 
kebelében egyenesen a hazai kormány férfiaira 
hivatkozom. Az unió-kérdéshez nem akarok hoz
zászólani, ezt a fenálló törvény ellenére e helyen 
tennem sem lehetne; de azt kötelességemnek 
tartom kinyilatkoztatni, hogy ez mindenesetre 
oly intézmény, mely a többség meghallgatása 
nélkül, ugy szólván, reátnkmáltatott magára a 
többségre. (Ellenmondás.) igen! a többség aka
rata nélkül rátuk máltatott a többségre. Pedig 

oly intézményben, a mely a nemzetre annak 
akarata nélkül reá erőszakoltatik, engedelmet 
kérek, már a felbomlás magva is benne van. 
Ennélfogva a nélkül, hogy ezen tárgyhoz tüze
tesen szólanék, ismét hivatkozom az imént tár
gyalt módositvány védelmében használt azon 
kitételemre, hogy ennek is tisztán hazafias szán
dékot kívánok tulajdonittatni. E módositványt 
tehát tisztelettel a ház asztalára leteszem. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a mó
dositványt) : „A 4-dik bekezdés után tétessék a 
következő bekezdés: „Ily fontos tárgynak tart
juk az erdélyi unió kérdését, melynek a magyar 
országgyűlésen eszközölt megoldását több rész
ről, és különösen az erdélyi törvényhatóságok és 
választókerületekben történt nyilatkozatok folytán 
nem tarthatjuk megnyugtatónak. Tagadhatatlan, 
felséges ur ! hogy az unio-törvények, habár for
májukra nézve kifogás alá nem jöhetnek is, de 
azok lényegükben egy saját autonómiával bíró 
ország létele és népeinek leglényegesebb érdekei 
felett határoznak, a nélkül, hogy azon ország, 
illetőleg népeinek kiváló és természetes majoritása 
az emiitett törvények hozatalában, érdekeihez ké
pest, a demokratia alapján és az igazság örök 
elve szerint részt vett volna, mely utóbbi elv 
figyelembentartása nélkül, ugy hiszem, a mai 
korban lehetetlen tartós és biztos jogi közállapo
tot létrehozni. E mellett szem elől téveszteni 
nem lehet azt, hogy az erdélyországi román 
nemzet, még mielőtt alkotmányunk visszaállítta
tott volna, habár nem is ezen alkotmány szelle
mében, de mégis tettleg mint ösztényező lépett 
a status-életbe. Ugyanazért készségünket nyilat
koztatjuk, akár felséged kormánya indítványa, 
akár saját kezdeményezésünk folytán uj törvény-
czikket alkotni, mely szerint, figyelembe véve 
Erdély összes lakosságának, nevezetesen pedig 
a román nemzetnek életérdekeit és jogosult igé 
nyeit, a két testvérország közti egyesülés az örök 
igazság biztos alapjára fektettethessék. Kuk Jenő, 
Hódosiu József, Borlea Zsigmond, Mocsonyi 
Sándor, Mocsonyi Antal, Blocsonyi György, Miron 
Román, Romann Sándor, Wlád Alajos, Jonescu 
Döme, Buttyán Sándor. Babesiu Vincze, Jonescu 
Lázár, Gruescu Lázár, Popovics Zsigmond, Jurka 
Vazul." 

B e t h l e n J á n o s g r . : T. ház! E mó
dositvány szintén azon sorba jön, még pedig 
sokkal inkább, mint az előbbi: mert az első oly 
törvény ellen tétetett, melyet tavaly hoztunk, és 
a mely ellen maga a kisebbség egyetmást fel
hozott ; ezen törvény pedig nem is a múlt or
szággyűlés, hanem az 1848-ki országgyűlés által 
hozatott. Nem is kivánok tehát hozzászólani; 
hanem e részben is egyszerűen pártolom Deák 
Ferencz indítványát. 

48* 
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Miután azonban az hozatott fel, hogy ám
bár e törvény formájára nézve nincs kifogása, 
de mégis azt állítja, hogy az a kihallgatandók 
kihallgatása nélkül történt, bátor vagyok egy pár 
szóval elmondani, hogy az nem ál l ; nem á l l : 
mert az unidtörvényt a pozsonyi országgyűlés 
hozta, és annak utolsó §-ában az áll, hogy az 
érvényes lesz, ha Erdélyország magáévá teszi; 
az akkor összehívott erdélyországi törvényhozás 
pedig azt elfogadta. A tavaly hozott unió-tör-
vény nem is unió-törvény, az csak az 1848-ki 
unió - törvénynek végrehajtására hozatott. A 
48-ki törvény világosan kimondja Erdélynek 
mind törvényhozási, mind közigazgatási tekintet
ben vald egyesülését; nevezetesen az erdélyi I. 
t. czikk 3. §-a, mely a közigazgatásnak, az igaz
ságszolgáltatásnak minden ágazatát a nádorra és 
a felelős magyar minisztériumra bizta. Mint te
hát mondtam, az nem is unió-törvény, hanem 
csak szabályozdja a 48-ki törvénynek. 

Én részemről azt hiszem, s azért kötelessé
gemnek tartottam megjegyezni, hogy ez minden
esetre oly kérdés, melynek felfrisitése nem egyéb, 
mint az ország integritásának megtámadása. 
(Helyeslés.) 

T. ház ! Azt hiszem, tegyük ezt a kérdést 
is félre: majd ha beadnak különös törvény-ja
vaslatot, akkor lehet hozzá szólani. 

K u k J e n ő : Személyes kérdésben kí
vánok előttem szólt képviselőtársamnak válaszolni. 
T. ház! Midőn az igen t. gróf és követtársam 
azt méltóztatik kimagyarázni a módositványból, 
hogy az ország integritása ellen van irányozva: 
először is bátor vagyok megkérni a nemes 
grdfot, szíveskedjék ezen mddositvány végét vagy 
felolvasni, vagy felolvastatni, és fogom is kérni 
jegyző urat, hogy azt olvassa fel: mert abban vi
lágosan ki van mondva, hogy a két társország 
egyesítését az örök igazság biztos elveire óhajtjuk 
fektetni; a miből az ország integritásának megtá
madását kimagyarázni legalább is alaptalan gya
núsítás. Ugyanazért nagyon fontos, hogy valaki, 
mielőtt e házban a tárgyhoz hozzászól, tartsa 
érdemesnek, annak tartalmával is megismerkedni: 
mert ha (Nagy zaj. Halljuk!) szándékosan el-
ferdittetnek e házban a mddositványok és azok
nak oly értelem tulajdoníttatik, mint ez most tör
tént, akkor igen könnyű ily értelmezésre egyszers
mind álokoskodásokat is építeni, a mi ellen ha
tározottan tiltakoznom kell; és miután ez ellen 
tiltakozom, előttem szólott követtársamnak nehez
telt kifejezését vissza is utasítom. (Szavazzunk!) 

H o d o s i u J ó z s e f : Többször volt alkal
mam a múlt országgyűlésen e tárgyban fel
szólalni; nem fogom tehát felemliteni mindazokat, 
a miket akkor elmondottam, mind azon közjogi 

viszonyokra nézve, melyek Erdély és Magyar
ország közt léteztek és talán léteznek is; hanem 
e tekintetben csak annyit fogok megemlíteni, 
hogy az erdélyi sanctio pragmatica Erdélyre nézve 
erdélyi törvény szerint eltörölve nincs. Nem fogom 
említeni azon unio-törvényeket sem, miket túlol
dali t. követtársam Bethlen János gróf felhozott ; 
sem azt nem fogom megemlíteni, hogy a 68-iki 
unid-törvény — mert az is unió-törvény — az 1848-
ban elvben kimondottat hajtja végre; hanem egy
szerűen hivatkozni fogok a módositvány indokaira. 

Az erdélyi törvényhatóságokban és választó
kerületekben történt nyilatkozatok folytán nem 
tarthatjuk megnyugtatónak e törvényt. U g y 
hiszem, t. ház! az egész ország előtt tudva van 
az erdélyi románoknak magatartása a választások
nál. Miért nem vettek részt ők ezen választások
ban ? miért tartották magukat passiv állásban? 
Mert minden unió-törvény, még az is, mely 68-
ban itt hozatott, az ő beleegyezésök nélkül ho
zatott. Mert 68-ban, akkor, midőn ezen tör
vény itt tárgyaltatott, az erdélyi román képvi
selőket— megengedjenek—ki sem akarták hallgatni. 
(Zaj. Ellenmondás.) 

T. ház! Mind a trdnbeszédben, mind pedig 
a válaszfeliratokban, ugy a jobb, mint a bal 
oldali és szélsőbaloldali válaszfeliratokban hang-
sulyoztatik a béke. Melyik béke ? A külbéke; de 
egyikében sem hangsulyoztatik a belbéke. Pedig ne
künk belbékére van szükségünk. És ezen belbéke 
nincs meg itt nálunk, sem Lajtán tul, sem Lajtán 
innen, sem a Királyhágdn innen, sem a Király
hágón túl. Lajtán tul a csehek s többi szláv 
népek tartanak és — jogosan — tarthatnak a 
germanizálástól, jogosan tartanak a német elem 
elnyomásától. Lajtán innen és tul a Királyhágón 
a románok, szerbek és többi nemzetiségek tar
tanak, és jogosan tartanak a magyar elem el
nyomásától. Lajtán tul, mint Lajtán innen, 
nincsenek megelégedve a közösügyi megoldással. 
Ott a csehek és osztrákok, itt a magyaroknak 
legnagyobb része, románok, szerbek és a többi 
szlávok nincsenek megelégedve. Én, uraim, még 
a Horvátországgal való kiegyezést sem látom 
oly rózsaszínben, mintha az ujabb bonyolódá-
soknak kitéve nem lehetne. Erdélynek, uraim, 
nincs se Fiuméja, se Dalmátországa, se határ
őrvidéke. De van közjogi állása, mely Magyar
országhoz köti. Ezen összeköttetést sem mi nem 
akarjuk, sem az erdélyiek nem akarják szét
bontani. Lássák tehát önök, uraim, hogy nincs 
belbéke! Én tehát a belbékét akarnám előbb 
helyreállítani ide ben az országban, és nem csak 
ide ben az országban, hanem az egész monar
chiában. És én ugy hiszem, hogy ezen mó
dositvány által Erdélyben a belbékéntk alapját 
tennők le. 
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Nem akarok tovább szőlni, hanem a bei-
béke érdekében ajánlom ezen módositvány elfo
gadását. (Szavazzunk !) 

E l n ö k : A módositvány már felolvastatott 
s az képezi most a szavazás tárgyát. Méltóztas
sanak azok, kik a módositváuyt elfogadják, fel-
állani. (Megtörténik.) A többség a módositványt 
nem fogadja el. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a feli
rati javaslat 5—9-dik bekezdéseit, melyek észre
vétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa a 10-diket.) 

T ö r ö k S á n d o r (soproni): A felolvasott 
10-ik bekezdés ezen kitétele „figyelem nélkül" 
{Eláll!) szerintem bizonyosan csak irályi toll-
hiba eredménye: mert nem lehet ezt mondani: 
„figyelem nélkül mellőzni". (Felkiáltások: Ma
rad! Marad!) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen irályhibát elfo
gadni? {Marad! Marad!) Ennélfogva a 10-dik 
pont marad. (Nem marad!) 

P u l s z k y Ferencz: Kérem, lehet vala
mit figyelem nélkül és figyelemmel is mellőzni 
(Felkiáltások: Nem áll! Marad!) 

E l n ö k : E szerint ezen irályi hiba, mely 
a mellett nyelvhiba is, mert magyartalanság — 
megmarad ? 

P u l s z k y Ferencz: Tisztelt ház! Ez 
irályi kérdés és tökéletesen mindegy: marad-e 
vagy nem. De miután arról van szó, hogy nincs 
jól mondva magyarul, méltóztassanak megengedni, 
azt hiszem, lehet valamit mellőzni úgyis, ha fi
gyelmet fordítunk rá, de úgy is, ha nem fordi-
íunk rá figyelmet. (Marad! Marad! Szavaz
zunk ) 

J á m b o r P á l : Bocsánatot kérek, de e 
védelem mind a nyelvésznek, mind az akadémi
kusnak árt. Én az elnök ur észrevételében osz
tozom, hogy ama kifejezés nincs magyarul. 

E l n ö k : Azon képviselő urak, kik Török 
Sándor képviselő ur módositványát elfogadják: 
méltóztaszanak felállani. (Némelyek felállnak. 
Felkiáltások: Előbb a szerkezetre kell szavazni! 
Tessék a kérdést világosan fogalmazni!) Módosit
vány tétetett és ezen módositványra kell sza
vazni : azért tehát azon ellenvetés, melyet hallot
tam, hogy előbb a szerkezetnek kell szavazás 
alá kerülni, nem áll. A módositvány abból áll: 
hogy ezen két szó „figyelem nélkül" kimarad
jon, s ezt tettem fel; de minthogy kevesen kel
tek fel, tehát kijelentettem, hogy a szerkezet 
megmarad (Felkiáltások: Nem értettük!) Ha nem 
értették, akkor ismétlem a kérdést: A kik elfo
gadják azon módositváuyt, hogy a két szó ki
maradjon, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) 
A módositvány elvettetett. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a fel
irati javaslat íl-dik bekezdését.) 

H e n s z l m a n n I m r e : T. ház ! Nem 
emelnék szót, ha beszédem tárgya nem olyan 
volna, hogy minden válaszfelirati javaslatból ki
maradt valami, a mi corollariumának tekinthető 
annak, hogy mind a négy válaszfelirati javaslat 
óhajtja a békét. Ezen corollarium t. i. abban 
áll, hogy hiszszük, hogy a béke biztosítva van 
a nyugat irányában; másrészt pedig én azt 
hiszem, hogy a békét biztosítani kell kelet felől 
is (Helyeslés!) Hogy ez minő módon történnék, 
ezt következőképen szeretném kifejezni a felirat
ban. (Olvassa:) „A válaszfelirat 11-dik kikez-
désében ezen mondatnál „békét óhajtunk mi is" 
a mondat végéig igy folytattassék: „és ezen 
béke érdekében szükségesnek látjuk, felséged 
előtt kifejezni azon kivánatunkat, mely szerint 
a magyar minisztérium külpolitikája föladatául, 
tekintve az aldunai tartományokban! események
nek különösen figyelembe vételét, ezen herczeg-
ségekkeli számos közös érdekünknek folytonos 
további fejlesztését és a köztünk és köztük való 
legbarátságosabb viszonyoknak állandó fentartá-
sát és növelését." 

Ujabb időben külpolitikánk, ha volt ilyen, 
kiválólag nyugat felé fordult és sokkal cseké
lyebb figyelembe vette mint kellett, az észak-ke
letet, holott geographiai helyzetünk épen a kele
tet tűzte k i k ü l működésünk fő színhelyévé, ho
lott e működésünk érvényesítésében rejlik jöven
dőnk, ettől függ^ vajon régi határaink megtar
tásával, állhat-e feo hazánk, fejlődhetik-e tovább 
természetszerűleg? Külpolitikánk fő szerepe ke
leten van, mint volt, mióta áll Magyarország. 

Azért hajdan dicsőségünknek tartottuk, ha 
hazánkat a polgárosodás, a kereszténység véd-
bástyájának, a magyart előőrsének a Keleten 
nevezték, e hivatásunk roppant áldozatokra 
kényszeritett, melyeket jelenleg elkerülni szeret
nénk ; és mégis e tisztről ma sem szabad le
mondanunk, mint ezt nézetem szerint elismeri és 
hangsúlyozza helyesen a trónbeszéd is. A török 
régi helyén ma ott áll az orosz s be vagyunk 
ékelve két oly nemzet-csoport közé, melyeknek 
nyelv-rokonsága őket egyesülésre sőt egybefo-
lyásra ösztönzi. E két csoportot észak felé tekin
teni tanítják, hirdetvén annak, miként elébb bár 
szolgaságban is egyesülnie kell, hogy későbben 
egyesült erővel felszabadulva, nagy s egységes 
nemzetté válhassék ; mert hiszen az orosz abso-
lutismus sem biztosíthatta még örökkévalóságát. 
A vallás, igaz, hasonló váltót szokott kiállitani 
a jövő életre, de világibb korunknak egy
házi és laicus gyakorlata e váltót nemcsak a 
holt, hanem az élő szemnek számára is egyaránt 
kívánja láttamoztatni. 

Innen következik, hogy feladatunk: meg
győzni különajku hazánkfiait és általok rokon 
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szomszédainkat arról, miként a politika mezején 
nemcsak a vetés, hanem az aratás is illeti már 
az élő nemzedéket i s ; feladatunk íneggyőzni ke
leti szomszédainkat arról, miként a nyelv- és a 
vallás-rokonsági tényező felett van még más 
erősebb és magasabb is, s ez a valóságos hala
dásnak közös érdeke, és ezen valóban hatalmas 
érdek által keltett rokonszenv; végre feladatunk: 
meggyőzni keleti szomdszédainkat arról, hogy 
a közös érdeket nemcsak ajkunkon, hanem szi
vünkben is hordjuk, hogy a mit mondunk, nem 
csupa szójárás, hanem saját őszinte meggyőző
désünk, melyet cselekvényeink és tetteink zsinór
mértékéül akarunk használni. (Zaj. Halljuk!) 

Mindhárom feladatunknak nagy részben meg
felelhetünk, midőn szomszédainknak, hazánkbeli ro
konainknak, saját polgártársainknak politikai né
zetét tisztázni s az igaz útra terelni törekszünk. 
De ez még nem elég, erre szükséges, hogy elébb 
saját nézeteinket kivált a demokratiára vonatko
zókat tisztázzuk, midőn, mint a trónbeszéd mondja: 
,.szakitunk a múlt azon hagyományaival, a me
lyek a korszerű haladásnak útjában állanak" és 
midőn önmagunkat gőgösen nem képzeljük kö
zelebbi világunk középpontjának, delphosi köl
dökének, mivel szomszédaink csak rövid idő óta 
léptek az alkotmányosság küzdterére, hol mi szá
zadokon át már forgolódunk ugyan, hanem ujabb 
ideig és sok tekintetben még jelenleg is, szük-
körü arisztokratikus körben és intézményekben, 
miért is óvakodnunk kell a szemrehányástól, 
mint óvakodnia kell kővel dobálni annak, a ki 
maga is üveg házban lakik. (Folytonos zaj és 
nyugtalanság. Halljuk !) 

Vannak köztünk különben szabadelvűek, 
kik magyar demokratiáről beszélnek: mintha ma 
specificns demokratiának volna értelme, mintha 
alapelve nem volna épen az egyesités, a népek 
egymás közti solidaritása. Ezt éltettük Parisban 
az utolsó világkiállítás alkalmával a szabad gon-
dolkozásúak, a „libres penseurs"-ek nemzetközi 
kongresszusán, éltettük pedig csak egyetlen egy 
franczia ellenmondásával, ki a felsőbbséget, még 
magában Parisban is, hasztalan követelte saját 
nemzete számára. Hajdan az antik világban szól
hattak szűkebb körű külön nemzeti demokratiá
ről a rabszolgaság és barbárság közepett; de ma, 
Török- s némileg Oroszországot kivéve, sem rab
szolgaság sem baibárság nem létezvén többé 
Európában, a kor szelleme szükségképen a 
tiszta, az átalános demokratiához, a népek soli-
daritásához vezet. 

Rövidlátók mondhatják ugyan, hogy a de-
mokratia ezen iránya, mivel a népi sajátságok
kal, a külön nemzeti nyelvekkel ellenkezik, nem 
lesz tartós. Ellenkezett — igaz — eddig, és ellen
kezni fog addig, mig a népek engedendik, hogy 

a hatalmasok önérdekükben a szabadság ellen 
felhasználhassák a nemzetiségek egymásközti fon-
dorkodásat, felsőbbségi követelését, aristokratiá-
já t ; mig a nemzeti kérdés elméletét másként 
alkalmazzuk Olasz-, másként Lengyelország te
kintetében; mig felhasználhatják e kérdést, mint 
felhasználta a középkori papság a vallás kérdését. 

Azonban hihető, hogy a rideg nemzetiség 
és a pénzarisztokrácia kérdése az utolsó, mely-
lyel a hatalmasak még élhetnek a szabadság 
elfojtására. Hasonló ez az oligarchia, a születési 
aristokratia, az absolutismus, a kizáró hódító 
vallás, az „ecclesia militans" kérdéséhez. De va
lamint Európa előhaladt részeiben ma már saj
nálkozással tekintenek vissza azon rettentő kö
vetkezményekre, melyeket szültek e kérdések 
apáink számára: ugy utódaink sem lesznek képe
sek felfogni, hogyan felejtkezhettünk el mi a 
nemzetiségekrőli rideg vitatkozások közt a valódi 
szabadságról, a demokratiáről. 

A nemzetiség és annak legnevezetesebb 
nyilatkozása, a nyelv, nem czél, hanem eszköz, 
és már az aesopi mese is, használata módja sze
rint, a nyelvet majd legroszabbnak, majd leg
jobbnak mondja. Meg kell engednünk ugyan, 
hogy a nemzetiség épen oly, az emberrel csak
nem együtt született szükséges állapot, mint a 
sajátos egyéni jellem ; de valamint kénytelenek 
vagyunk ez utóbbit alárendelni a társaságnak, 
melyben élünk : ugy kénytelen a nemzetiség is 
beleolvadni a népek nagy társaságába, kényte
len engedni és módosíttatni inkább, mint módo
sítani képes a többséget. Leomlott végtére még 
a ehinai fal is : mert a világ nem egyes nem
zeteké, hanem az összes emberiségé. (Helyeslés a 
szélső bal oldalon. Eláll! Eláll! A dologra!) 
Uraim, ez a dologhoz tartozik. (Zaj.) 

Nincs és nem lehet tehát semmi nemzeti
ségnek felsőbbsége a többi felett, mert az egyén 
és az egyéni nemzetiség ugyanazon egyenlő jog
gal születik, legfölebb lehet túlsúly ; de még 
ezt sem ad régi történeti okirat, nem ad erő
szakra támaszkodó követelés ; hanem ad az al
kotmányos elven alapuló többség s még ennél 
is inkább a nagyobb, önfáradsággal szerzett ki
képzés, ez az egyetlen egy természetszerű aris
tokratia, mely addig fog fenmaradni, mig az 
egyéneknek leend különféle képessége, mig ezt 
szorgalommal a fejlődés különféle fokára fog
ják emelhetni. 

Lehet ugyan, hogy különféle képességi fo
kozat létezik az egyes népek közt is, bár van
nak kik azt egyenesen tagadják, állítván, hogy 
még a néger szelleme is ép ugy fejleszthető, 
mint az indo-európai fajé; azonban ha létezik is 
a képességnek ily különfélesége, nem csak a mél
tányosság, hanem a jól értett önérdek is kivánja 
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hogy ilyent a szerencsésebb nemzet ne érvénye
sítsen tovább, mint mennyire az önmagától elő
áll, ne fokozza semmikép annak súlyát, midőn 
kevésbbé áldott néppel érintkezik: nehogy az 
utóbbi amazt dölyfösnek mondja és megtagadja 
attől a barátságos összeköttetést. (Nyugtalanság. 
Eláll!) 

Ebből következik, hogy ha eddig a külön-
ajkuak a magyartól igazságot követeltek, most 
már ezen a sor önkényt és felhívás nélkül meg
adni a méltányost is, megszüntetni felsőbbségi 
követelését, az arísztokratiát, nemcsak a törvény
ben, hanem a társaságban is, hogy igy annál-
inkább győzhessük meg őket s általok külföldi 
rokonaikat is szándékunk tisztaságáról, mindnyá
junk érdeke közösségéről. (Nagy zaj. Eláll!) 

Erre pedig a Keleten vajmi szükségünk 
van, ha magunkat nem ámitjuk nyugati szom
szédaink állítólag- nagy rokonszenvével s azzal, 
hogy majd ők segítik a magyar elemet felsőbb-
sége fentartásában, aristokratiájának megörökíté
sében. És vajon minő érdek késztetné őket erre? 
holott csakis gyöngeségüuk, hazánk külön nem
zetiségeinek súrlódása, egymásközti fondorkodása 
tarthatja fen azon gyarmati helyzetünket, melyet 
az úgynevezett örökös tartományok diplomatiája, 
kereskedése és ipara oly nagy készséggel zsák
mányoltak ki eddig. (Nagy zaj. Eláll!) Nem 
állok el. E kedve s mint ő hiszi praescribált 
joga csak akkor szűnik meg, ha a minden ter
mészetes körülmény által feltételezett nagy s egy
séges Németország létrejővén — mert hiszen a 
prágai szerződések sincsenek biztositva örökre — 
a bécsi diplomatia, kereskedés és ipar-nagyobb s 
méltóbb álláspontról (tekintend kelet felé. (Nagy 
zaj. Eléli!) 

Atalán a diplomatiának átka a mesterkélés. 
Követői behunyják szemöket az egyszerű, a ter
mészetszerű előtt, az erdőt nem élő, hanem kan
dallójuk fája után akarják megismerni, nekik 
Kolumbus tojása nem kell s ezért nem is vár
hatjuk tőlük az amerikai .szabadságnak importa-
tióját Európába, jámborságukban hiszik, hogy a 
gravitatio törvényét is megváltoztathatják s elve
zethetik az örökös tartományokat Nemetországtól 
Magyarország felé, még pedig nem a mi érde
künkben. Csodálatos, hogy ezen hamis felfogás 
daczára egy mégis sikerült a bécsi diplomaták-
Bak : rábeszélni többségünket Abaeíard példájának 
atánzására, s ime Heloisájok még ezen áldozattal 
sincs kielégitve. (Nagy zaj. Eláll!) Nem állok 
el. (Derültség.) 

Természetes, hogy ily diplomatikus politi
kával, minőt alkalmazott a nyugat századok óta 
irányunkban, nem élhetünk keleti szomszédaink 
irányában. (Nagy zaj. Eláll!) Ellenkezőleg él
nünk kell a természetadta körülményekkel, föld-
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irati közös helyzetünkkel, a Dunát kell tekinte
nünk közös élet-üterünknek, mely természetes 
szalagként köti össze a partján lakó nemzeteket » 
forrásától torkolatáig; de mivel forrása nem ered 
az örökös tartományokban, nem ezeket egyedül, 
hanem egész Németországot fűzi Magyarország
hoz és mindkettőt együtt a kelethez, mely a 
szabadságot és önállást már azon rövid idő alatt 
is, miben élvezi, nagy kincsként tanulta kedvelni . . . 
(Felkiáltások: A dologra! A dologra!) Ez a do
loghoz tartozik, különben mindjárt vége lesz. 
(Derültség) . . . tisztelni, s belépvén igy az európai 
népek alkotmányos polgári társaságába, megfogja 
érteni, hogy nem éjszaktól, hanem nyugattól kell 
várnia üd^ét, mert csakis igy tarthatja meg ama 
méltán nagyrabecsült kincsét. (Nagy zaj. Eláll !) 
E szerint, ha hajdan a török despotismus ellen 
csaknem egyedül állottunk, jelenleg több nemzet 
társaságában állandunk az orosz absolutismus 
ellen, ha t. i. helyzetünket eszélyesen birjuk fel
fogni és felhasználni s nem tekintendjük azt 
többé a diplomatia mesterkélő szemüvegén. (Nagy 
zaj. Eláll!) 

Indítványozom tehát, hogy ott, hol a vá
laszfeliratban megnyugvásunkat a béke további 
fentartásának reményében kijelentjük, fejezzük ki 
egyszersmind abbeli. óhajunkat, mely szerint a 
magyar minisztérium külpolitikájának fő felada-
tatául tekintve az aldunai tartományokbeli ese
ményeknek különös figyelembe vételét, ezen her-
czegségekkel számos közös érdekeinknek folyto
nos fejlesztését és a köztünk és közöttük való leg
barátságosabb viszonyoknak állandó fentartását 
és nevelését. (Nagy zaj. Eláll!) 

A trónbeszéd, mint mondám, hasonlót jelez, 
midőn felszólit „azon állásunk méltó betöltésére 
a melyét az ujabban rendezett közjogi alapokon 
az államok sorában elfoglaltunk mint a nyugati 
cultufának egyik őre és tényezője." (Nagy zaj. 
Eláll!) 

Csakhogy itt az utolsó tétel némi ellenke
zést mutat az előbbivel: mert az őrség, kivált 
az előőrség természete kívánja, hogy minél kö«-
zelebb álljon az őr a felvigyázatára bízott tárgy
hoz: az „ujabban rendezett közjogi alapok" pe
dig az őrködés helyét eltávolítják Magyarország
ból Bécsbe, s mig a második pont minket, 
magyarokat hl fel az őrködésre, e tiszt tettleg 
a bécsi minisztériumra van bizva. Végre nem 
láthatni át világosan: hogyan lehetnénk mai 
állapotunkban tényezők, holott a valóságos té
nyező szabadságot és önállást követel minden 
eljárásában? (Nagy za]. Eláll!) 

De támadhat még e kérdés is : vajon ke
leten a magyar érdek ugyanazonos-e a Németor
szágtól különvált bécsivel ? vajon, ha most ilyen 
volna is, ugyanazonos leend-e jövőre is? továbbá 
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ezen külön érdekek netaláni összeütközése eseté
ben, ki fogja azokat Összeegyeztetni ? képes-e erre 
az amphibialis delegatió, melyet annak pótsze
réül találtak fel, hogy elvből nem foglalhattuk 
el a számunkra készitett helyet a bécsi Reichs-
rathban 1 (Nagy zaj. Eláll! A dologra!) 

Nézetem szerint nem képes; s e kérdések 
elkerülhetlen szükségét mutatják annak, hogy a 
magyar kormánynak állását szilárdítani kell a 
háznak nyomatékos fellépésével. Ugy tetzsik, 
mintha maga a minisztérium a többször idézett 
hely két incompatibilis felének egymás mellé ál
lításával alkalmat akart volna szolgáltatni arra, 
hogy a törvényhozó testület felszólalásával kor
mányunk helyzetét tisztázza és szilárdítsa a bé
csi kormány irányában legalább ezen ügyre nézve, 
mely bennünket oly annyira érdekel. Midőn ma
gam is a magyar kormány külügyekbeni önál-
lása megállapításához járulni kívánok, indítvá
nyomat a tisztelt ház figyelmébe és elfogadás 
végett ismételve ajánlom. (Helyeslés a szélső 
bal oldalon.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő {olvassa Henszl-
rnann Imre módositványát.) 

E l n ö k : Kik ezen módositványt pártolják, 
méltóztassanak felkelni. (Felállnak: Henszlmann 
Imre, Schvarcz Gyula és Gonda László. Derültség.) 
El nem fogadtatott. 

Még Sztratimirovics képviselő urnák van e 
szakaszra nem annyira módositványa, hanem uj 
czikke, mely 12-ik pont lenne. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Sztra
timirovics György módositványát): „E szavak 
után : „csak béke idején eszközölhető* követke
zőket, mint 12-ik alineát betenni indítványozom: 
„„De ép mivel át vagyunk hatva a béke szüksé
gétől, óhajtjuk, hogy egy minket közelről érdeklő 
külkérdés, a keleti, szerencsésen oldassák meg. 
Hazánk jövője és életérdekei kötvék e kérdés 
mogoldásához, mi meggyőződésünk szerint csak is 
Törökország keresztény népeinek emancipatiója 
és szabadelvű intézmények meghonosítása által 
történhetik meg, hazánk veszélyeztetése nélkül. 
Miután azonban ezen emancipatio mindeddig a 
nagyhatalmasságoknak Törökország érdekében 
való politikai közbenjárása által akadályoztatik, 
felséged bölcseségétől "reméljük , hogy a mo
narchia befolyását a keleti kérdés tekintetében a 
legszigorúbb be nem avatkozás szellemében ér
vényesíteni kegyeskedend."" (Maradjon!) 

S z t r a t i m i r o v i c s G y ö r g y : T. kép
viselőház ! Az előttünk fekvő felirati javaslatban, 
tisztelt képviselő urak, hazánk ama legfontosb 
belkérdéseit érintettük, melyeknek megoldását 
szükségesnek tartjuk a végett, hogy alkotmányunk 
szerencsésen lerakott alapzatán oly épületet emel

hessünk, mely országunknak egy rendezett, jobb 
jövőt biztosítson. 

Áthatva a békének szükségétől, legbensőbb 
megelégedéssel vettük a legmagasabb trónbeszéd 
erre vonatkozó passusát és teljes egyetértéssel 
járultunk eme bölcs politikához. Kétségkívül áll, 
miszerint rendes viszonyok közt és consolidált 
államoknál a szerencsésen és sikerteljesen meg
oldott belállamjogi kérdések, nem különben a 
végbevitt reformok irányadókká válnak a kül
politikára is, hogy utóbbi amazoktól feltételezte-
tik és vezéreltetik. 

Nem úgy azon államokban, melyek hosszú 
vajúdás után a felüdülés korát élik, a mint azt 
az osztrák-magyar birodalomnál is tapasztaljuk, 

Az ily államokban a külkérdések gyakran 
oly mérvadó befolyást gyakorolnak az állam 
belfejlődésére, mely horderejében messze túlha
ladja a rendes viszonyok közt gyakorolni hiva-

! tott hatáskörét. 
A legközelebb múlt tapasztalatai, azon visza-

hatás, melyet a szomszéd országokban felidézett, 
magában véve jelentéktelen politikai zavar Ma
gyarországra gyakorol, eléggé igazolják állí
tásomat. 

Minél gondosabb figyelmünket érdemlik meg 
tehát azon európai érdekű kérdések, melyek ma
gukban is nagyobb horderejűek, s annál fontos
bakká válnak, mivel maholnap oly stádiumba 
léphetnek, mely legbensőbb életérdekeinket érint
vén, reánk nézve okvetlenül belkérdésekké vál
nak, melyek a többi megoldásra váró kérdések
kel és tárgyakkal nem csak hogy egyenjogúak, 
sőt azokat rangban meg is előzik. 

Az ilyenek előtt hátrálnunk nem szabad, 
ha mindjárt szorultságba is hoznának, ha ben
nünket talán aggodalommal töltenének is el, 
ezeket agyonhallgatnunk, ignorálnunk nem lehet; 
csak bátran szemök közé kell néznünk, a mit 
meg is tehetünk, mihelyt megoldásukhoz a sza
badság és igazság zászlaja körül csoportosulva 
járulunk. 

E meggyőződéstől áthatva, bátorkodom a 
keleti kérdést a nemzet itélő széke elé hozni. Távol 
vagyok attól, hogy önöknek, tisztelt képviselők, 
a megoldás egész tervét kifejtsem; de biztosan 
hiszem, miszerint jelen módositványom ujmuta-
tásul szolgálhat arra, hogy e kérdésnek okvetlen 
rövid idő alatt történendő megoldásánál államunk 
politikusainak mily álláspontot kelljen elfoglal-
niok, nehogy Magyarország érdeke csorbát szen
vedjen. 

Mert hogy létezik veszély, melyet a szóban 
forgó kérdés reánk nézve méhében rejt, ki volna 
köztünk, a ki teljességgel fel nem ismerné? 

Avagy állami consolidatiónk, tekintettel a 



24. országos Illés június 4. 1869. 38 

rokonfaju nemzetiségekre, nincs-e eléggé aman
nak mikénti megoldása által érdekeivel 

Vagy külhatalmi állásunk nem függ-e lénye
gesen attól, vajon a Dráváa és Száván tál barát
tal és szövetségessel, avagy ellenséggel birunk ? 

Vagy nemzetgazdasági fejlődésünk, keres
kedelmünk felvirágzása nincs-e azon orszá gokhoz 
kötve, melyeket maholnap egy-két világrészt 
összekapcsoló közlekedési út fog átszelni ? 

Nem-e a leghatalmasabb tényezők-e ezek, me
lyek e kérdést legbensőbb életérdekünkké teszik 
s a melyet inkább ma, mint holnap kellene tisz
tába hoznunk. 

Ezek után, tisztelt képviselő urak! egyrészt 
hazám, másrészt nemzetiségem iránti kötelessé
gemnek és szeretetemnek vélek némi kifejezést 
adni, ha kifejtem nézetemet az iránt, hogy: az 
osztrák-magyar politikának a keleti kérdés meg
oldásánál mily ntat kelljen követnie ? 

Azt tartom, uraim, hogy a legtöbb ügyne
vezett nagy polotikai kérdéssel úgy vagyunk, 
mint Columbus tojásával. 

Pedáns sokattudás össze akarja azokat té
veszteni; diplomatiai elbizakodottság úgy tekinti, 
mint kasztjának kizárőlagos tulajdonát; és a konok 
önzés felhasználja ijesztő rémnek a tömegek el-
ae'mitésére: inig a józan ész önmagára hagyatva, 
csakhamar természetes megoldásukat találná meg. 

Úgy vagyunk a keleti kérdéssel is . 
Európának csak igazságosnak kell lennie, 

csak alkalmaznia kell Törökországra aa erkölcs 
és szabadság azon alapelveit, melyeket húsz 
parlamenten és ezer hírlapban vall, és a keleti 
kérdés meg van oldva. 

Nekünk csak részrehajiatlanul kell fürkész
nünk a török hanyatlás okait, és megkapjuk a 
keleti kérdés megoldásának kulcsát. Követve a 
török hanyatlás minden mozzanatát, azon eleinte 
paradoxnak tetsző jelenetre akadunk, hogy az 
annál gyorsabban halad, minél inkább érintkezik 
Törökország az európai civiíisatióval. 

Mig a civilisatió más államokat erősit és 
egy szebb jövő látképét tárja fel előttük: addig 
Törökországra romboló elemként hat. Csak egy 
futó pillanat is legújabb történetére megdönt-
hetlen bizonyítékot szolgáltat a felől. 

Minden reformtörekvés Törökországot nem 
csak hogy nem edzette meg, hanem hanyatlását 
még siettette. 

Mahmud reformjai leglényegesebb okai vol
tak a szerencsétlen 1828-ik évi háborúnak: mert 
ha a janitsárok fel nem oszlattatnak, a driná-
polyi béke is kétségkívül máskép üt vala ki. 

A gilhaneí hatiserifre következett az egyip
tomi kérdés, és daczára az idegen interventio 
segítségével kivivott győzelemnek, Törökország 
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alapjában meg volt rendítve és gyöngébb volt, 
mint a reform előtt. 

Az 1853-ik évi hattihumajumra következett 
' a krimi báboru, Nyugat-Európának legjobb vére, 

a verejtékkel szerzett jollét milliárdjai csak arra 
pazaroltattak, hogy a haldokló* halálharcza meg
hosszabbíttassák . 

A párisi béke az európai államférfiaknak 
csak is miheztartásuk határozatlansága felől adott 
bizonyítékot. Csak arről győzött meg, hogy a 
régi kabinetpolitika egyetlen egy fontosb kérdést 
sem képes végleg megoldani és hogy a végzet
teljes : „aprés nous le deluge-" zsel csak annyi erőt 
és belátást birt, hogy egy veszélyt, mely ma 
fenyegeti őt, holnapra halaszsza el. Önöket, uraim, 
ez események kortársait kérdem: mit használt a 
krimi haborű Törökországnak, mely veszedelmet 
hárított el, s mily reformok létesítését tette 
lehetővé í Azon logikai következetesség mellett, 
mely szerint tarthatlan állapotok annál inkább 
közelednek végűkhez, minél jobban iparkodnak 
azokat az ész és a jog szégyenére fentartani, a 
legújabb párisi conferentia ós a konstantinápolyi 
parlament politikai humbugja is alig ha Török
ország sirénekévé nem lesznek. Hol van hát e 
jelenség oka? Bizonyára nem egyedül egy éjszaki 
hatalom terjeszkedési vágyában, nem egyedül az 
idegen ágensek cselszövényeiben, nem a bukott 
kolosz romjain feltámadd szláv és görög államok 
ambitiójában, hanem ott van az emberi ha
ladás örök, természetes törvényeiben, melyeknek 
áldozatává lesz mindaz, mi e haladást gátolja, 
Ott rejlik ama kiengesztelhetlen ellentétben, mely 
fenáíl a mohamedán állam, a meddő haladás el
leni teokratia és a keresztyén modern államok 
közt. 

Ilyen állam már alaptörvényei folytán is, 
melyek többé kevésbbé a Koránban gyökerez
nek, minden keresztényi szabadelvű haladás előtt 
zárva marad, és Törökország csakis akkor refor
málható, ha a mohamedán állam helyét, keresz 
tyén államok foglalandották el. 

Nagyon messze vezetne, uraim, ha, mint 
hiszem, megdöntethetnül be akarnám bizonyítani, 
hogy ügy van. De ennek még világosabb kimu
tatására felhozok olyakat, a mik elégségesek 
leendnek. 

Alapfeltétele minden áfámnak a polgárok 
törvényelőtti egyenlősége, a személy és vagyon 
biztonság. Ezek nélkül állam nem gondolható és 
állam, mely ezeket nyújtani nem képes, jogot 
veszt létére. Ezen, uraim, még az absolut keresz
tény államokban is elvitázkatlan kívánalmat Tö
rökország soha nem képes nyújtani, épen mivel 
mohamedán állam. 

Oly államokban a hitdogmák annyira össze-
49 
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kevervék az államtörvényekkel, hogy sok fontos 
polgári törvény egyúttal hitdogma is. 

Úgy vagyunk a törvény előtti jogegyenlőség 
kérdésével is. A korán, uraim, a keresztények 
és a törökök egyenlőtlenségét hitdogmának te
kinti ; hasonló dogma ehhez, hogy a keresztények 
ingatlan \ agy ónnal nem bírhatnak. Mikép refor
málható tehát itt az állam anélkül, hogy az 
egész török hitvallás gyökeresen fel ne forgat-
tassék ? 

Minden törvény, minden reform által, melyet 
a szultán ez irányban kibocsát, hitvallási erőszakot 
követ el és népe előtt úgy tűnik fel, mint meg
sértője ama hozzáférhetlen korándogmáknak, me
lyeknek ő a végrehajtója, ö az őre, s melyeket 
nem szabad megsértenie, ha népénél, mint hűtelen, 
egész tekintélyét aláásni nem akarja. Azért volt 
addig hasztalan minden a keresztények egyenjo-
gositására vonatkozó reform; és minden igaz hivő 
mohamedán, istennek tetsző vallásos kötelességé
nek tekinti, gátolni e reformok életbeléptetését. 

A mig tehát Törökország mohamedán marad, 
addig minden reformtörekvés hasztalan sisyphusi 
munka. Tekintsék csak ez állapotot önszemükkel 
és nem a diplomatia szemüvegén: és meg fognak 
győződni, hogy igy van. 

Ma még, 30 évvel a gilhanei hattiserif után, 
a keresztények vallomásai törökök ellen, a török 
bíróság előtt nem képeznek jogi bizonyítékot. 
Akár száz keresztény is esküt tehet le arra, hogy 
egy török gyilkosságot követett el, nincs török 
bíróság, mely elitéli, mig csak egy török tanuként 
nem lép fel. Hisz mindazon politikusok, a kik 
Törökországot fentartani igyekeznek, ép az által, 
hogy Törökországban tartózkodó állampolgárai 
részére területenkívüliséget tartanak fen, meg
döntheti en bizonyságot nyújtanak a felől, hogy 
Törökország egy jogi állam kötelezettségének nem 
felelhet meg. Ezen területenkívüliség ma ép oly 
szükséges, mint 50 évvel ezelőtt és minden a 
reform utáni lárma daczára szükséges marad, mig 
Törökország fenáll. 

Ha azonban nem sajnáltuk a fáradságot, hogy 
a török birodalom lényegét felismerjük, ha szi
vünkre veszszük Európának 40 év óta újra meg 
újra fölmerülő de mindig megbukott számtalan 
reformtörekvésben tapasztalatait , ha meggyő
ződtünk Törökországnak az Ozmánok általi újjá
születésének lehetlensége felől, ha mint józan po
litikusok felhagyunk a lehetlennek védelmezésével. 
úgy a keleti kérdés egyszerű, természetes megol
dása előtt állunk; ez pedig az, hogy: 

Hagyjuk Törökországot természetes örö
köseinek, az ő erőteljes és mivelődésre képes ke
resztyén népeinek. 

Nézetem szerint ez az egyedüli jó politika, 
melyet ezen reánk nézve felette fontos kérdésben 

követnünk kell ; multunk, életérdekeink és jövőnk 
iránti gondoskodásunk ez utón parancsolják 
haladni. 

Uraim! Az okok, melyek az államok alapi-
t á sá t és fejlesztését feltételezik, irányadók egytít-
t al egész életökre nézve is, és hazánk geographiai 
fekvése félreismer hetlenűl jelöli ki azon utakat, 
melyeken haladnunk kell. A nyugat és kelet 
közti határon fekve, a magyar állam alapítása 
szükséges támpontja volt a keresztény civilisatio-
nak a vad barbár népek beütései ellen, kiknek a 
sülyedő byzanti császárság nem birt ellenállni. 
Szent harczot vívtunk mi századokon keresztül a 
szomszéd keresztény népekkel együtt a civilisatio, 
haladás és szabadságért és megmentettük Euró
pát — megtörve bár — egy második népván
dorlás rémétől. 

Az események és a korszellem változtattak 
ugyan hivatásunk módozatán, de nem annak 
lényegén. Nem feladatunk többé, harczot vivni a 
hódító barbárok ellen, hanem azon sebek begyó-
gyitására segédkezet nyújtani, miket a hosszú 
ideig tartó zsarnokuralom rajtunk és természetes 
szövetségeseinken, a törökországi keresztyén népe
ken ütött. Azt hiszem, uraim, hogy Magyaror
szágnak senki kedveért egy perezre sem szabad 
hűtlenné lenni hivatásához. Ha, mint önök állít
ják, az Ausztriával való kiegyezés által fényes 
jövőt biztosítottunk Magyarország részére, ha a 
gyönge osztrák birodalmat újjá alakítottuk át, 
ha hazánk a birodalom külpolitikájára mérvadó 
befolyást szerzett: úgy eme befolyásunk nem 
mutatkozhatik abban, hogy uszálybordozói le
gyünk azon szerencsétlen osztrák politikának, 
melynek legfőbb bölcsesége abban állott, hogy 
a törököket és a török uralmat minden áron 
fen kell tartani. 

Megmutattam, uraim, hogy a, török uralom 
rothadó hulla és hogy az egész reformok körüli 
lárma nem egyéb, haszonlesés! humbugnál, a 
végett hogy kölcsönvevés által Konstantinápoly
ban egy csapat kalandornak élete meghoszabbit-
tassék. Akarjuk-e politikánkat egy hulláéhoz 
kötni, hogy magunk is megmételyeztessünk ? 
Akarjuk-e e hazug játékot pártolni? Hogyan 
legyen szabad nekünk, kik a szabadságot min
denek felett szeretjük, szomszédságunkban rab-
bilincseket csörgetni hallanunk anélkül, hogy azok 
megsemmitését forrón óhajtanok? Én, uraim, tel
jesen ismerem az európai szabadság hévmérőjének 
fokát, en nem kivánok keresztes hadjáratokat, 
nem keresek itt Hunyadiakat és Kapisztranokat, 
nem nagyszerű tetteit ama valóban szabad nem
zetnek az óceánon túl, mely dollárjainak milli
árdjait, szabad fiainak százezreit áldozá fel & 
szerecsenek felszabadítására. En nem óhajtom, 
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nem kívánom, hogy minisztereink egy éj alatt 
Lincolnokká váljanak. 

Én csak azt kivánom, hogy saját sorsára 
bízzák azt, ki felett az egek ura már elmondá 
átokitéletét, t. i. a mohamedán államot Euró
pában. 

És azt tenni fogják, ha az előttünk fekvő 
módositványt elfogadják. De talán azt fogják 
mondani, hogy ezen noninterventio elve birodal
munk politikájának vezérelvéül már el van is
merve, hogy minden alkalommal hangstilyozta-
tott is, sőt a béke utáni óhajtás magában a trón-
beszédben is határozottan ki lőn mondva. 

Bocsássanak meg, uraim, de az interventio 
különféle, és a fegyveresek nem mindig a fon
tosbak és veszélyesebbek azokra nézve, kiket súj
tanak. 

Kétséget se szenved, hogy mi nem fogunk 
fegyveres erővel interveniálni Törökország érde
kében, egy a keresztyénektől eredő belfelkelés ellen, 
s ennek okai nem csak a külviszonyokban, hanem 
még inkább saját magunkban keresendők. 

Mert nem hiszem, hogy legyen e monarchiá
ban oly államférfi, ki a birodalom szlávjainak 
százados hűségét és önfeláldozását azzal meghá
lálni merészelné, hogy még erősebbre fűzné azon 
bilincseket, melyekkel a török vértestvéreiket 
leigázza. De vannak még ezenkívül politikai, er
kölcsi s nemzetgazdasági interventiók is, melyek 
a szenvedő keresztényekre nézve ép oly vég
zetteljesek, mint a fegyveres interventiók. így 
például a jámbor padisa alsóbb közegeinek 
gyógyithatlan barbarismusa s hiveinek vakbuz-
gósága által akárhányszor collisiőba jő • a nem
zetközi joggal és a közerkölcscsel, de egyszerre 
előteremnek a nagyhatalmasságok „jó szolgála
taikkal," „tanácsaikkal", sőt sokszor magokra 
veszik egy igazságtalan tett ódiumát is és mind
ezt csak azért, hogy kisegítsék zavarából a konstan
tinápolyi jó barátot. 

A hallatlan satrapa - gazdálkodás kimeríti 
még a leggazdagabb tartományok kutforrásait 
is. A baromig lesülyesztett keresztyén nép nem 
adhat már egyebet a puszta életnél, a közigaz
gatás gépezetének okvetlen fen kellene akadni, 
a fizetetlen hadseregnek szétszaladni vagy rabló
bandákká felbomlani: s íme, itt is egyszerre 
előbukkannak a szomszéd jó kormányközegek, 
mes e dolgokat beszélnek a török birodalom nem 
sokára bekövetkezendő anyagi haladásáról, elcsá
bítják az európai pénzpiaczot kölcsönökre, sőt 
sokszor magek viszik a közvetítő szei'epét is, s 
mindezt teszik csak azért, hogy azon nyomorult 
rendszert továbbra is fentartsák. 

E g y szomszéd barátságos keresztyén állam 
a fényes jövőnek minden feltételével bir és ez álla
mot mind az állambölcseség, mind a jogi szem

pontból erősbiteni kellene, hogy ez által ké
pessé tegyük, a többi népekkel együtt a hal
dokló örökséget átvenni. De e helyett megje
lennek „a jó szolgálatok" vasúti vállalatok alak
jában, melyekkel párisi és bécsi törökök közben
járnak s melyeknek vonalai azon fiatal testvér 
államot okvetlen tönkre tennék, ha nem volna 
annyi bátorsága, hogy szükség esetében fegy
veres erővel is visszatorolja ezen léte ellen for
ralt merényletet 

Mindezek, uraim, oly interventiók, melyek 
a keresztényekre nézve ép oly ellenségesek, mint 
a fegyveresek, s ezek mindaddig nem fog
nak megszűnni, mig csak egy nagyhatalmasság 
nem fog bírni az igazság bátorságával és egye
nesen ki nem mondja, hogy a török birodalom Eu
rópában túlélte magát, s hogy a civilisatió és 
haladás érdekei követelik ezen állam csendes 
enyészetét meg nem akadályozni, ép úgy nem, 
mint nem a keresztyének emancipatióját. 

Ezen egy szabad nemzethez méltó tettet 
követelem itt a magyar nemzet képviselőitől, 
midőn az általam bonyujtott módositványt elfo
gadni kérem. 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház! Két külön
böző módositvány íekszik az asztalon ezen tárgy 
tekintetében: az egyiket Mohács városának ér
demes képviselője adta be ; a másikat Sztratimi
rovics György. E kettő egyenes ellentétben áll 
egymással. Mig az egyik azt mondja, hogy Ma
gyarország nem maradhat meg határai közt, 
tisztán kiemeli tehát azon utat, hogy, ha nem 
vagyunk megelégedve azzal, a mit bírunk, fog
laljunk el más országot, a mi oly valami inter-
nationalis kérdés volna, mely akkor, midőn bel
ügyeink sincsenek rendezve, okvetlenül nem hasz
nunkra, hanem kárunkra fogna szolgálni; a má
sik azt mondja: nem kell beavatkozni ; és ez az 
egyedüli helyes. Magyarországnak elég gondja 
van arra, hogy saját belügyeit rendezze, nem 
lehet tehát arra gondja, hogy beavatkozzék a 
külpolitikába, még kevésbbé, hogy nfás orszá
gok elfoglalására gondoljon. Mig Henszlinann 
t. képviselő ur napkeletre tekint, és azt mondja, 
hogy rokonszenvet kell ébreszteni: kezet fogok 
vele; de nem fogunk rokonszenvet ébreszteni 
akkor, midőn oly húrokat pendítünk meg, ha 
olyakat mondunk: ,,Hadd egyesüljön Németor
szág! Mi majd kiegészítjük területünket másfelől!" 
Hiszen, uraim! hogy minden magyar ember, ki 
ismeri hazája állását, tudja, hogy még nem érke
zett el azon idő, midőn hegyeket, folyókat átha
ladva, foglalásra gondolhassunk! 

Azért ezen elvet nem fogadhatjuk el, hanem 
igenis azt, mely a non interventio, a szoros ér
telemben vett non interventio zászlóját tűzi ki : 
mert érdekünkben áll, hogy szomszédaink ro-
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konszenvét megnyerjük, és ezt más által nem le
het, mint az által, hogy semlegességet követünk 
minden tekintetben, és kimondjuk, hogy mint jó 
szomszédok érintkezzünk velők. 

Ezt azért mondom, mert a susceptibilitást 
már is/elébresztették azok, kik arról álmodoznak, 
hogy Adriáig fogunk terjeszkedni! és arra hi
vatkoznak, hogy Oláh- és Moldvaország már 
egyszer Magyarországhoz tai tozott. Nekünk nincs 
szükségünk Oláh- és Moldvaországra, csak az 
szükségünk, hogy azokkal jó szomszédságban 
legyünk. 

Mohács város t. képviselője azt monda: 
„hogy az orosz kancsuka alól vonjuk el ez or
szágokat !" E felhívására is csak negatiőval felel
hetek: mert mi románok az orosz hatalom után 
soha sem fogunk törekedni; mert minket a szabadság 
érzete távol tart onnan. 

En tehát ismét felkérem a t. házat, méltóz
tassanak akkép nyilatkozni, hogy dacz- és véd-
szövetségre szívesen lépnénk; de foglalásokra 
nem is gondolunk; és e czéiból Sztratimirovics 
módositványát elfogadni. 

E l n ö k : Méltóztassanak szavazni a Sztra
timirovics képviselő úr által beadott inditványra. 
A kik az indítványt elfogadják, kérem keljenek 
fel. (FölállnákSztratimirovics György, Papp Zsig
mond és Máttyus Arisztid.) Az indítvány elvettetett. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a vá
laszfelirati javaslat 12—14-dik bekezdéseit, melyek 
észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 

E l n ö k : A részletes tárgyalás be levén 
fejezve, következik az utolső fölolvasás s a vég
leges megszavazás. A házszabályok 149. sza
kasza azt mondja: „Törvényjavaslatnál a sza
kaszonkinti tárgyalás befejezése után az egészre 

és június 4. 1869. 

nézve 24 óra elteltével történik a szavazás." Ez 
azonban, ugy vélem, nem törvényjavaslat s igy 
rögtön megszavazható. (Helyes! Ugy van!) En
nélfogva még egyszer fog felolvastatni: (Felki
áltások: Felolvasottnak tekintjjuk!) E szerint har
madszor is fölolvasottnak méltóztatik tekinteni? 
(Felolvasottnak veszszük!) Mivel egy sző változás 
sem történt benne, csakugyan fölolvasottnak te
kinthető. Méltóztassanak tehát most harmadszor 
szavazni. (Halljuk a kérdést!) Kérem azon kép
viselő úrfikat, kik az átalánosságban és részle
teiben tárgyalt és elfogadott válaszfelirati javas
latot harmadszor is felolvasottnak venni kívánják, 
méltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) A kép
viselőház többsége a válaszfelirati javaslatot vég
leg elfogadja. 

' A most végleg megszavazott válaszfelirat 
díszalakban ki fog állíttatni, s azt gondolom, a 
miniszterelnök ur — szokás szerint — ő felsé
gének be fogja terjeszteni. 

A minisztériumok részéről, különösen a pénz
ügyminisztérium részéről, a 18. és 19-dik szám 
alatt, a honvédelmi miniszter ur által pedig a 
20-dik szám alatt törvényjavaslatok terjesztettek 
elő, melyeket, miután a miniszter urak részéről 
sürgőseknek jelentettek be, talán czélszerű lett 
volna, ha holnap 10 órakor az osztályok össze
jővén, tárgyalás alá vennék. (Heyeslés.) Ha te
hát méltóztatnak ebben megnyugodni, holnap 
nem lesz ülés, hanem 10 órakor az osztályok 
jönnek össze. 

Egyéb tárgy nemievén, az ülést feloszlatom. 
A legközelebbi ülés a szokott hirdetéssel fog 

közzététetni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 



25. országos ülés 
1869. június 8-ikán 

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

Tá rgya i : A válaszfelirat hitelesíttetik. Kérvények bemutatása. Az illető biráló bizottságok beadják 
jegyzökönyveiket, s jelentik, hogy Rákóczy Jánost, Gál Endrét, Fehér Miklóst, Papp Zsigmondot, Gruescu Lázárt 
és Késmárky Józsefet igazolták, Széky Péter választását pedig vizsgálat alá bocsáttatni rendelték. Gonda László 
határozati javaslatot nyújt be a reformkérdések sora iránt. Tisza Kálmán a törvénymagyarázási jog iránt inter
pellálja a kormányt. A központi bizottság jelentést tesz a frankos arany pénzek, a vámkezelési költségek s az 
idei ujonczozas iránti törvényjavaslatokról. A kormány törvényjavaslatot nyújt be a bírák s bírósági hivatalnokok 
áthelyezése s a nyugdíjazása iránt, s ez, valamint a törvénykezésre vonatkozó többi törvényjavaslat is az osztályokhoz 
utasittatik. A kormány újra nyilatkozik a fiumei és éjszakkeleti vasutügyröl. Állandó vasúti bizottság felállitása, 
s a fiumei vasútra nézve, még az idén, törvényjavaslat előterjesztése határoztatik. Az elnök sürgeti a naplóbirálást. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös József b., 
Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Meny
hért, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10XU órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni, s a legutóbbi ülés jegyzőkönyvét meghall
gatni. 

Szé l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a június 
4-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyző
könyv hitelesítve van. 

A hitelesített jegyzőkönyvi határozat foly
tán a felirat, felterjesztés végett, a miniszterel
nök urnák fog átadatni. Méltóztassanak figye
lemmel kisérni, ha a felirat még egyszer felol
vastatik : vajon ugy van-e megírva, mint itt meg-
állapittatott. A felirat azonnal le fog peesétel-
tetní és a miniszterelnök urnák átadatni. 

Szé l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a fel
iratot, mely az elnök és jegyző által aláíratván, 
lepecsételtetik.) 

E l n ö k : Zala megye közönsége a buda-
grátzi fő- és győr-pápai mellék-vasutvonalak tár
gyában véleményes előterjesztést tesz; Ha volna 
már vasúti bizottságunk, e véleményes előterjesz
tés oda volna utasítandó, így azonban azt a kér-
vényi bizottsághoz kell utasítani. 

A második bíráló bizottság jelentése fog 
felolvastatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 
II. biráló bizottság jelentését működésének bevég
zéséről. A bizottság jegyzőkönyvei a. jelentéshez 
csatolva, a háznak benyujtatnak.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
Következik a harmadik biráló bizottság je

lentése. 
P e r é n y i Zs igmond b. e lőadó : 

T. ház ! A harmadik biráló bizottság a hozzá 
utasított választási ügyek felett tárgyalásait 
befejezvén, van szerencsém eddigi üléseinek jegy
zőkönyveit a t. háznak benyújtani. 

E l n ö k : Következik a negyedik biráló bi
zottság jelentése. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a IV-ik 
bíráló bizottság jelentését a Rákóczy János választása 
ellen benyújtott kérvény visszavétele tárgyában. A 
biráló bizottság a visszavevő kérvényt, daczára a 
benne előforduló formahibának, elfogadhatónak 
Ítélte, és kimondta, hogy Rákóczy János az iga
zolt képviselőknek sorába igtatandó. A 100 frtban 
megállapított költségek kérelmezőket egyetemleg 
terhelik.) 

E l n ö k : E szerint ezen ügynek további 
tárgyalása, nemkülönben az illető vizsgáló bírák 
felhatalmazása megszűnik. 

Következik az ötödik biráló bizottság je
lentése. 
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M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az 
V-ik bíráló bizottság jelentését, mely szerint: 

1) e bíráló bizottság a Babes Vincze képvi
selő választása ellen beadott kérvényt, mint a 
melynek alapja a nevezett képviselőnek azon vá
lasztókerületről történt lemondása folytán meg
szűnt, az állandó igazoló bizottsághoz visszauta-
sittatni határozta ; 

2) Gál Endre zalamegyei keszthelyi kerületi 
képviselőt, mivel a választása ellen beadott kér
vényben nincsenek pontonlant kijelölve azon okok, 
melyeknek alapján kérvényük a választás érvé
nyességét megtámadják, és azon egy eset, mely föl 
van említve, bizonyítva nincs, végleg igazolt kép
viselőnek jelentette ki; 

3) Heves és K.-Ssolnok megye szolnoki kerü
letének képviselőjét Fehér Miklóst végleg igazolt 
képviselőnek jelenti ki, a választása ellen beadott 
kérvényt formahiány miatt visszautasítván; 

4) Papp Zsigmond Naszód vidéke naszódi vá
lasztókerületének képviselőjét végleg igazolta : mert, 
bár a választás napján töblen a választók közöl 
kinyilatkoztatták, hogy ezúttal szavazni nem kíván
nak, de két szavazó, az egyik magyar, a másik román 
nyelven, Papp Zsigmondra szavazott, és a közp. 
bizottság constatálta, hogy e szzavazatok Papp 
Zsigmondra vonatkoznak, és neki a vál. jegyző
könyvet kézbesítette is; és mert azon körülmény, 
hogy némely választők szavazati jogukkal élni nem 
kívántak, nem foszthatja meg joguktól azokat, kik 
azzal tényleg éltek, és a választásnál csak azok 

jöhetnek számításba, kik tényleg szavaztak; és 
végre, mert az Erdélyből a választásokra nézve 
fennálló törvényes szabályok a többséget semmi ha
tározott számhoz nem kötik, de különben is a vá
lasztás ellen kérvény 'nem nyújtathatott be; 

5) Gruescu Lázárt, Torontál megye héga-
szt-györgyi kerületének képviselőjét végleg igazolta: 
mert a kérvényezők azon általuk felhozott tényt, 
hogy két egyén szabad akaratuk nyilvánításában 
gátoltatott, egy, a falust jegyző által láttamozott 
iratra hivatkoznak, mely törvényes bizonyítéknak 
nem tekinthető, de különben is kérvényezők ezen 
tényt az ellenfél tagadása ellenélen igazolni nem 
voltak képesek; a kérvényezők pedig 60 frtayi 
költségben marasztaltattak el; 

6) Kézsmárky Józsefet, Veszprém megye 
veszprémkerületi képviselőjét végleg igazolta, és a 
félmerült költségeket kölcsönösen kiegyenlítetteknek 
jelentette ki: mert a kérvényben foglalt panaszok 
alaptalanoknak bizonyultak.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
H o d o s i u J ó z s e f : T. ház! Az V-ik 

bíráló bizottság azon Ítélete ügyében van némi 
észrevételem, mely által Papp Zsigmond Naszód 
kerületében történt választása igazoltatott. 

Természetesen, nem fogok az ítélet érdemébe 

I bocsátkozni, mert ezt tiltják a házszabályok 
csak a dologra, ugy szólván a species factira fo
gok szorítkozni. Személyes kérdés szempontjából 
sem indulok ki, és igy nem azért szólalok fel 
minthogy Papp Zsigmond lett megválaszt
va, vagy minthogy Papp Zsigmond a jobb olda
lon ül, én pedig a bal oldalon ülök; mert hiszen 
azon meggyőződésben vagyok, hogy Papp Zsig
mond ép oly szolgálatot tesz a jobb oldalnak, 
mint én a bal oldalnak. (Derültség.) 

A mi a választási jegyzőkönyvet illeti, és 
különösen a megbízó levelet, mely Papp Zsig
mond választására vonatkozik, ez a ház alaku
lása előtt kiküldött igazoló biráló bizottságok 
IV-ikóhez jutot t megvizsgálás végett. En is ezen 
bizottság tagja voltam, és abban egyhangúlag 
elhatároztatott, hogy, bár ezen jegyzőkönyv sze
rint azon választás ellen kérvény nincs beadva, 
mindazonáltal a jegyzőkönyv mind tartalmára, 
mind kiállítására nézve, törvényes kifogás alá 
esik: és miért ? Elmondom röviden a jegyző
könyv tartalmát. Abban az mondatik: a válasz
tók megjelenvén, írásban oda nyilatkoztak, hogjr 

ők jelen alkalommal (Közbeszólások jobb felől: 
Nem ide való .') nem akarnak élni szavazási jo
gukkal, (Közbeszólások jobb felől: Nem lehet 
most ahhoz szólani! Nem ide való ! A szélső bal 
felől: Halljuk!) és ha netalán mégis valaki meg-
választatnék, ez ne tekintessék Naszód kerület 
képviselőjének, hanem csak azok képviselőjének, 
kik őt megválasztották. (Közbeszólások jobb fe
lől : Nem lehet az ítélethez szólani!) Hiszen én 
csak a jegyzőkönyv tartalmát mondom el. Ezek 
után megjelent két, mondom, két választó, kik 
oda nyilatkoztak, hogy választói jogukkal élni 
akarnak. (Közbeszólások jobb felől: Nem ide való! 
Fölkiáltás a szélső hal felől: Hát hová való? ) 

Ezek után a választási bizottság elnöke sza
vazásra bocsátván a dolgot, az egyik választó 
Zigmundu Papp úrra, a másik pedig Papp Zsig
mondra szavazott. Közbevetőleg legyen mondva. 
a választók egyike Naszód vidékének főkapitánya 
Bohateliu Sándor, a másik pedig nem tudom 
miféle császári kir. pensionalis. (Zaj és felkiál
tások jobbról: Ez nem döntő!) A választási bi
zottság elnöke várván esteli hat óráig és több 
választó nem jelentkezvén, összeszámította a sza
vazatokat, (Derültség.) s kitűnt, hogy egyik sza
vazott Zigismundu Papp úrra, a másik pedig Papp 
Zsigmondra, e szerint egyik képviselő sem ka
pott szavazat-többséget, és a jegyzőkönyv bezá
ratott . Kérdem mármost, t. ház: szolgálhat-e ezen 
jegyzőkönyv megbízó levélül? (Közbeszólás jobb 
felől: Igen is!) és megvan-e annak műiden 
törvényes kelléke? (Közbeszólás jobbról: Meg
von!) Nézetem szerint nincs. Es kérdem, te
kinthető-e ez megbízó levélül? Nézetem szerint 
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nem, mert egy megbízó levélnek ki kell mon
dani, hogy ki a megbízott, ki a megválasztott? 

E l n ö k : Kénytelen vagyok a t. képviselő 
urat figyelmeztetni, hogy az a bíróság dolga volt, 
és e fölött nincs most helyén nyilatkozni. (Köz
beszólás jobbról: Napi rendre! a szélső balról: 
Halljuk!) 

Hodosiu J ó z e f : Én azt hiszem, erről 
lehet most szólni. (Zaj! Felkiálltások a jobbról: 
Napi rendre!) 

E l n ö k : Az ítéletet bírálás alá ne tessék 
venni. 

Hodosiu J ó z s e f : Nem bírálom, csak 
észrevételeket teszek rá, (Zaj!) ez pedig megtör
tént más bizottsági jelentések alkalmával is. (Zaj 
és felkiáltások jobbról: Napi rendre!) Azt fogják 
mondani, hogy az ítélet helyes, mert constatálja 
a személy ugyanazonsságát, azt, t. i. hogy Zig-
mundu Papp és Papp Zsigmond Kővár vidéké
nek főkapitánya, ugyanazon személy. Igaz, uraim, 
de a választási elnöknek az lett volna köteles
sége, hogy, miután a választási jegyzőkönyvből 
ki nem tűnt, ki legyen a megválasztott, uj vá
lasztást eszközöltessen. (Nagy zaj. Napi rendre!) 

E l n ö k ; Miután a t. képviselő ur élőbbem 
figyelmeztetésemre nem figyel, kénytelen vagyok 
a t. házat megkérni, hatalmazzon fel engem, e 
tárgyban tőle a szót elvonhatni, mert a házsza
bályok azt rendelik, hogy ott a vitának nincs 
helye. (Helyeslés a jobb oldalon! Ellenzés a szél
ső balon!) 

Hodosiu J ó z s e f : Igenis, kötelessége 
lett volna a bizottság elnökének intézkedni, hogy . . . 

E l n ö k : Kérem a t. házat, méltóztassék 
engem felhatalmazni, hogy a házszabályok értel
mében a képviselő úrtól a szót megvonjam. (Elénk 
helyeslés a jobb oldalon.) 

Hodosiu J ó z s e f : Szavazást kérek. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) 

E l n ö k : Kérem a ház azon tagjait, kik e 
részben velem egyet értenek, méltóztassanak föl-
áliani. (A jobb oldal, közép és balközéj) föláll.) 
A t. képviselő úrtól tehát ezennel elvonom a szót. 

C s a n á d y S á n d o r : Név szerinti szava
zást kérek! (Fölkiáltások a szélső bal oldalon: 
Névszerínt szavazzunk! Zaj. Fölkiáltások a jobb ol
dalon : Tovább ! Tovább!) 

E l n ö k ; Következik a VH-ik osztály je
lentése. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a VII. 
biráló bizottság jelentését, mely szerint Széky Pé
ter választását vizsgálat alá bocsátandónak ítélte.) 

E l n ö k : Az állandó igazoló bizottság fel-
hivatik, hogy vizsgáló birót jelöljön ki. 

S t o l l K á r o l y : Nagy-Bánya városa kö
zönsége részéről egy kérvény küldetett hozzám, 
mely a t. házhoz van intézve, s melyben a vég

leges bírósági szervezés alkalmával Szathmár me
gyében a gyorsigazságszolgáltatás igényeinek 
megfelelőleg a Szatmár megye éjszak keleti irá
nyában felnyúló vidék számára fölállítandó har
madik első folyamodásu törvényszék helyéül 
Nagy-Bánya városát, mint ezen vidék legmegfele
lőbb központját, kijelöltetni kérik. E kórvényt a. 
kérvényi bizottsághoz utasíttatni kérem 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog át
tétetni. 

B o r o s P á l : Számos község lakosainak 
aláírásával ellátott kérvény küldetett hozzám az 
országgyűléshez benyújtás végett, melyben Szat
már megye keleti vidéke, több szolgabírói kerü
letének mintegy 80 ezer lelket számláló, hét 
mezővárosa és 50 községe lakói az első bírósá
gok rendezése alkalmával egy bíróság székheryéül 
Szinyér-Váralját mint a vidék központját, kíván
ják kitüzetni. (Derültség.) 

E l n ö k : Szintén a kérvényi bizottsághoz 
áttétetik. 

G o n d a L á s z l ó : Van szerencsém igen 
röviden egy alkalomszerű határozati javaslatot 
benyújtani. Alkalomszerű ez különösen azon vál-
ponton a hol jelenleg áll a t. képviselőház, 
végeztetvén t. i. a válaszfelirat ügye és követ
kezvén az ígért s óhajtott, sokak által reménynyel, 
mások által aggodalommal várt belreformok kér
désének tárgyalása. Az indokolás felesleges, mert 
azt magába a fogalmazványba bele tettem, ke
gyes engedelmökkel fel fogom olvasni. (Felolvassa.) 

E l n ö k : Kívánja a t. ház még egyszer felol
vastatni? (Nem szükséges!) Ki fog nyomatni s 
szét fog osztatni. !) 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! A vá-
laszfelirati viták folytán kétszer ismételve hallot
tunk egy nyilatkozatott, (Halljuk!) a t. minisz
terelnök úrtól, mely nyilatkozat bennem és, gon
dolom másokbann is rajtam kivül, aggodalmakat 
keltett fel, mert az által, ha csakugyan ugy, 
mint mondva volt, elfogadtatnék vagy életbe 
lépne hazánkban az, hogy a törvények megma
gyarázásának joga a kormányt illeti. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Soha sem mondtam! 

T i s z a K á l m á n : . . . Még azon esetben 
is, ha az országgyűlés együtt nincs: akkor az 
alkotmánj'osságnak is hazánkban vége lenne és 
a kormány omnipotentiája uralkodnék törvény 
és alkotmány lelett. (Ugy van! bal felől. Halljuk!) 
Ezen meggyőződéstől indíttatva, és nem azt óhajtva, 
hogy ez alapon akár a t. miniszterelnök ur, akár 
minisztertársai ellen, kik hallgatásukkal e nézetet 
magukévá te t ték , megtámadást intézzünk; de 
igenis óhajva azt, hogy ha csak lehet, ezen fon-

') Lásd az Irományok, 32-dik számát. 
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tos tekintetben megnyugvást nyerhessünk: bátor 
vagyok részemről következő interpellatiót intézni 
miniszterelnök úrhoz, (Halljuk!) megjegyezvén, 
hogy az interpellatio elején a t. miniszterelnök 
urnák szavai szóról szóra vannak beirva. 

(Olvassa:) „A t. miniszterelnök'ur, a kép
viselőház f. hó 2-án tartott ülésében azt mon
dotta, hogy „Midőn az országgyűlés együtt nincs, 
a törvényt magyarázni csak is a kormánynak 
lehet." A f. hó 3-iki ülésben pedig e nyilatkoza
tot ugy bővítette, „hogy, ha az országgyűlés 
nincs együtt, miután a végrehajtás a kormány 
kötelessége, ugy egyszersmind a törvények ma
gyarázata is a kormány kötelessége, akkor, mi
dőn az országgyűlés nincs együtt." A tisztelt mi
niszterelnök ur ezen szavai, valódi értelmükben 
véve, megsértik a törvényt, veszélyeztetik magát 
az alkotmányosságot, a kormány azon törekvését 
jelzik, hogy magát a törvény és törvényhozás 
fölé helyezze, és arra mutatnak, hogy a végre
hajtási és törvénymagyarázási jogkört nem he
lyesen értelmezi. Óhajtva, hogy az ezek folytán 
nem csak én bennem támadt alapos aggodalmak 
eloszlattassanak, teljes tisztelettel kérem a mi-
nisterelnök urat: méltóztassék tisztán és részletesen 
kifejteni; minő értelmet kivan tulajdonítani fön 
idézett szavainak ?" 

Az adandó felelethez képest íentartom ma
gamnak a további szót. 

E l n ö k : Kívánják még egyszer felolvas
tatni ? (Halljuk!) 

Széll K á l m á n jegyző (olvassa az 
interpellatiót.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k : Tisztelt ház! (Halljuk!) A felolvasott in-
terpellatióra válaszolhatnék ugyan rögtön is; de 
miután épen a múlt dicussióknál volt alkalmam 
tapasztalni, hogy némely oldalról az egyes sza
vakra talán több súly fektettetik, mint magára 
a dolog lényegére, meg fog bocsátani a t. ház, 
hogy ezt szem előtt tartva, nem most felelek, 
hanem felelek holnap. (Helyeslés.) Egyébiránt fe
leltem volna a discussiók alkalmával is akár mi
kor, részletesen kimagyarázván azt, mit monda
tom által értettem és értetni kívántam, ha erre 
nézve fel lettem volna szólítva; de nem lettem 
felszólítva, hanem csak megtámadtattam azon 
irányban, hogy állításom a törvénynyel ellenke
zik, feleltem tehát annyit és nem többet, meny
nyi szükséges volt annak bebizonyítására: hogy 
állitásom nem ellenkezik a törvénynyel, hanem 
egyenesen abból foly. Most azonban felszólaló tü
zetes és kimerítő magyarázatát kérvén annak, 
hogy mit értett az alatt a kormány: igen szíve
sen fogom ebbeli kívánságát kötelességemhez ké
pest teljesíteni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Következik a központi bizottság 
jelentése. 

Széll K á l m á n jegyző: Még előbb 
Kollár Antal képviselő ur kér szót. 

K o l l á r A n t a l : T. ház! Egy szegény, 
az 1848—49-iki hadjáratokban világtalanná lett 
honvéd, Paulovics Józsefnek folyamodását van sze
rencsém beadni, melyben a magyar kir. magas 
minisztériumtól kieszközlendő segély elnyeréseért 
esedezik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

A központi bizottságnak van jelentése: méltóz
tassanak meghallgatni, mert a határozat jelenleg 
ugy sem lehet más, mint hogy ki nyomassák és 
napirendre tűzessék. 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa 
a központi bizottság jelentését az 1868. évi VII. 
törvény bffvitése, illetőleg módosítása, továbbá a 
vám-kezelési költségek átalánositása tárgyában 
beadott törvényjavaslatok iránt.) 

E l n ö k : E jelentés ki fog nyomatnix) és 
a legközelebbi ülésre napi rendre fog tűzetni. 

I v á n k a Z s i g m o n d : Jó volna határo
zott napot kitűzni. 

E l n ö k : Tehát péntekre. 
B e z e r é d j E á s z l ó : Bátor vagyok a 108. 

§. értelmére hivatkozni, a hol nem az van, hogy 
harmadik nap, hanem három nap közbejöttével; 
tehát ugy hiszem, hogy csak péntekre lehet ki
tűzni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Mint már kimondani, péntekre 
tűzetik napirendre. 

Urházy György előadó (olvassa a 
központi bizottság jelentését a sorhadbeli magyar 
csapatok és hadtengerészekhez szülcséges évi ujoncz-
jutalék megállapítása s az 1869-ik évre megaján
lása tárgyában leadott törvényjavaslat iránt.) 

E l n ö k : Szintén ki fog nyomatni2), a t. 
képviselők közt szét fog osztatni, s péntekre na
pirendre tűzetni. 

Igazságügyi miniszter úrnak van előter
jesztése. 

Horvát Boldizsár igazságügyi 
m i n i s z t e r : -T. ház! Egy törvényjavaslatot van 
szerencsém ismét a ház asztalára letenni, mely 
szoros összefüggésben áll azon törvényjavaslatok
kal, melyeket még a múltkor a ház asztalára 
letettem, s melyet akkor, tőlem nem függő aka
dályok miatt, kellett elhalasztanom. E törvény
javaslat tárgya: a bírák és bírósági hivatalno
kok áthelyezése és nyugdíjazása körüli eljárás 
szabályozása. Kérem a t. házat, méltóztassék e 
törvényjavaslat kinyomatása iránt intézkedni, s 

') Lásd az I r o m á n y o k 28-ik számát. 
2) Lásd az I r o m á n y o k 29-ik számát. 



25. országos ütés 

egyúttal elhatározni, hogy a már beadott tör
vényjavaslatok, minthogy a most beterjesztettél 
szoros összefüggésben állanak, ezzel együtt bo
csáttassanak az osztályok tárgyalása alá. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Miután ez szoros kapcsolatban 
áll, a 17-ik és 16-ik számú törvényjavaslatokkal, 
már intézkedtem is kinyomatása iránt; ki is van 
már nyomatva l), még ma ki fog osztatni, 
és igy az osztályokhoz utasítható. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Azt gondo
lom, mielőtt a ház határozatot hoz az iránt, 
hogy ugy ezen most beterjesztett törvényjavas
lat, mint az igazságügyminiszter ur részéről már ko
rábban beterjesztett két törvényjavaslat az osz-
tályakhoz utasíttassanak, szükséges, hogy napi
rendre tűzessék ki ezen törvényjavaslatoknak e 
házban való felvétele és azután hozassák e rész
ben határozat: mert a tárgyalási módra nézve 
lehetnek eltérő vélemények is. Lehet p. o. olyan 
nézet hogy mielőtt az osztályokkoz bocsáttatná
nak e törvényjavaslatok, előbb — ugy mint már 
erre a házban példa is volt — külön bizottság
nak adassanak ki előleges megtekintés végett. 
Lehet oly indítvány, hogy ezen törvényjavaslatok 
osztályülési tárgyalásra más, velők szoros össze
függésben levő törvényjavaslatokkal együtt bo
csáttassanak. Miután ily eltérő vélemények le
hetnek : az én nézetem s alázatos kérelmem a 
tisztelt házhoz csak az, hogy mielőtt a ház ez 
iránt tüzetesen határozna, a holnapi napra tűzze 
ki ezen törvényjavaslat felvételét, s akkor a t. 
ház meghallgatván a netalán előadandó indítvá
nyokat, az után méltóztassék határozni. (Helyes
lés lal felől.) A mennyiben pedig a t. ház ez 
iránt határozott indítvány tételét szükségesnek 
véli, én bátor leszek egy indítványt e tárgyban 
tüstént felolvasni és beadni, kérvén a t. házat, 
hogy azt a holnapi napon méltóztassék tárgyalásra 
kitüzetni. Az indítvány rövideden ebből áll (ol
vassa) : „A birói hatalom gyakorlásáról s a bí
rósági hivatalnokok felelősségéről szóló törvény
javaslatok a törvényhatóságoknak rendezésével 
szoros kapcsolatban levén; azon törvényjavaslat
tal egyidejűleg fognak osztályülési tárgyalás alá 
bocsáttatni, melyet a törvényhatóságok rendezésé
ről a minisztérium legközelebb beterjesztem!" 

Horvát Bo ldizsár igazságügy-
m i n i s z t e r : T. képviselőház! Bátorkodom a 
házszabályok 103-dik §-ra hivatkozni, mely igy 
szól: „A minisztérium által előterjesztett törvény 
javaslatoktól az osztályülési tárgyalást megta
gadni nem lehet." A mit eddig a t. háztól ké
relmeztem, nem volt egyéb, mint, hogy a be
adott törvényjavaslatokat méltóztassék az osz-. 

') Lásd az I r o m á n y o k 20. számát. 
JOSPY. H. JÍAPIÓ 18 fi- I . 
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tályok tárgyalása alá bocsátani. (Helyeslés.) Ha 
az osztályok a tárgyalást befejezték és a köz
ponti bizottság véleménye itt lesz, s ha a tör
vényjavaslatok érdemleges discussio alá kerülnek 
a házban: csak akkor van helye, egyik vagy 
másik törvényjavaslatra nézve elhalasztó indítvány 
tételének, és az ily indítvány feletti határozat
nak. (Helyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Abban tökéle
tesen igaza van igazságügyminiszter urnák, hogy a 
házszabályok értelmében az osztályok előtti tárgya
lást megtagadni nem lehet oly javaslatoktól, 
melyek a minisztérium által adattak be ; de az 
nincs a házszabályokban — tudtomra legalább 
— hogy azon perczben, rögtön, midőn a mi
nisztérium kívánja; hanem igen akkor kell az 
osztályok tárgyalása alá utasítani a törvényja
vaslatokat, midőn a ház annak idejét eljöttnek 
lenni látja; és épen ez az, a mi iránt határozni 
szükséges: hogy tudniillik most jött-e el azon 
perez, vagy pedig későbbi Miután e kérdés napi
rendre nem volt még kitűzve, én is a házsza
bályokra hivatkozva, kérem : méltóztassék az e 
feletti tárgyalást napirendre kitűzni és azután 
határozni. (Felkiáltások jobbról: Az osztályokhoz !) 

E l n ö k : A törvényjavaslat már előbb be 
volt jelentve, ki is nyomatott s szét is osztatott, 
de a közbejöttt felirati vita miatt maradt el, a 
felette való határozást tehát, nézetem szerint, most 
rögtönözésnek mondani nem lehet. Egyébiránt, 
ha a t. ház beleegyezik, ki lehetne a hohiapi 
napra tűzni, ez ugy is csak csekély halasztás 
volna. (Felkiállások jobbról : Ma ! Balról : 
Holnap!) 

E l n ö k : Holnapra méltóztatnak tehát ki
tűzni? (Jobb felől: Ma! Ma! Bal felől: Holnap! 
Holnap!) A házszabályok 102-ik §-a azt mondja: 
„A törvényjavaslat a tagok közt kinyomatván 
szétosztandó, s ha a ház tárgyadni kívánja, min
denesetre osztályülési tárgyalásra utasítandó." 
Kívánja tehát a t. ház rögtön az osztályokhoz 
utasítani ? {Igen, igen! Az osztályokhoz! Az osztá
lyokhoz! Mások: Holnap! Holnap!) Amennyiben 
ez ügy csakugyan a napirendre tűzve nem volt, 
méltóztassanak talán holnapra elhalasztani. (Hol
nap! Ma! Szavazzunk!) 

V u k o v i c s S e b ő : T. ház! Ha jól értet
tem Grhycz}r Kálmán barátom indítványát, annak 
veleje abban áll, hogy miután a már előterjesz
tett törvényjavaslatok és azok közt, melyeknek 
előterjesztését ezentúl várjuk a minisztériumtól a 
megyék szerkezetére nézve, oly szoros összekötte
tés lét ezi, hog y azokat minden módon, tökéle
sen és kimeritőleg csak ugy lehet tárgyalni, ha 
mindannyi együtt terjesztetik a ház elé. Azt gon
dolom tehát, hogy a háznak nem kellene elhamar
kodnia a dolgot, azáltal, hogy már most tárgy a 1-

50 
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jnk; mert már ha most elhatározzuk , hogy 
ezen két vagy három törvényjavaslat, mely már 
benyujtatott, az osztályokhoz utasíttassák: akkor 
már előre eldöntöttük Ghyczy Kálmán indítványá
nak lényegét, a nélkül, hogy azt tárgyaltuk volna. 
(Felkiáltások jobb felől: A házszabályok határoz
nak!) A házszabályok azt mondják, hogy. ha a 
ház tárgyalni akarja, (Akarjuk! Akarjuk!) az 
osztályokhoz tétessék át . Most tehát a kérdés 
az volna : tárgyaljuk-e azon indítványt ? akarja-e 
a ház rögtön az osztályokhoz utasítani? vagjr csak 
akkor, ha a többi törvényjavaslat is beterjeszte
tett? (Szavazzunk!) Ne méltóztassanak félbe sza
kasztani. En azt hiszem, ez által nem lesz elvágva 
a tisztelt többség előtt az ut arra, hogy a maga 
véleményét, ha csakugyan akarja, keresztül vi
hesse. Mert ha holnapra tűzetik is ki a tárgya
lás, ha a többségnek nem tetszik Ghyczy Kál
mánnak általam is pártolt véleménye, akkor is 
lesz módja eldönteni, és az osztályhoz utasítani. 
De .mindenesetre helyén van, hogy engedje meg 
a t. ház azt, hogy az indítvány a maga lénye
gében tárgyaltassék. (Az osztályokhoz! az osztá
lyokhoz !) 

B e z e r é d j L á s z l ó : A házszabályok vilá
gosan elénk szabják az eljárás módját. Méltóztas
sanak a 99-ik szakaszt elolvasni, ebben világosan 
ez áll : „Ha oly indítvány terjesztetik elő, mely 
nem törvény alkotását czélozza, felvételi ideje 
meghataroztatik, s az alatt kinyomatván, a tagok 
között szétosztatik." Tehát az ellenkezőt kizárja. 
Ha törvényalkotását czólzó indítvány adatik be, 
a 103. szakasz tartalma szerint attól az ország
gyűlési tárgyalást megtagadni nem lehet. (Felki
áltás bal felől: Nem is akarjuk!) Nem látom 
tehát czélját Ghyczy Kálmán ur indítványának, 
miután annak minden esetre az osztályülési 
tárgyalás alá kell jönni. Ha most azt határoz
zuk el, hogy e törvényjavaslatok az osztályokhoz 
utasíttassanak, nem tudom, mi más czélt érünk 
el vele, mint azt, hogy késleltetjük a dolgot. 
(Helyeslés jobb felől.) Alázatos véleményem sze
rint tehát kár volna a dolgot elhalasztani. (Fői-
kiáltások bal felől: Holnap! holnap! Jobb felől: 
Ma! Ma!) Tartsuk magunkat szorosan a szabá
lyokhoz, és utasítsuk a törvényjavaslatokat az 
osztályokhoz. (Helyeslés jobb felől.) 

E l n ö k : Igen tiszta a kérdés. Egyik rész 
kívánja holnapra napirendre tűzni, mások ma 
kívánják az osztályokhoz utasítani. A kik tehát. . . 

D e á k F e r e n c z : T. ház! (Halljuk!) Ha 
törvényjavaslatok a minisztérium által előterjesz
tetnek, azoktól az osztályi tárgyalást megtagadni 
nem lehet. 

Némelyek azt hiszik, hogy ezen törvényjavas
latokat a mai törvényjavaslatokkal kapcsolatban 
legezélszerübb volna tárgyalni, mint valószínűleg 

a törvényhatóságok rendezésének kérdésével; már 
sok talán czélszerünek tartják, ezen törvényjavas
latok előleges tárgyalására külön bizottságot ki
küldeni ; de azt hiszem, hogy senki sem akarja 
azoktól megtagadni az osztálytárgyalást. (Ugy 
van !) 

Már most vegyük föl a dolgot gyakorlatilag. 
Az osztályok elkezdik a tárgyalást, ós ott fölme
rül azon nézet, hogy ezen javaslatokat más tör
vényjavaslattal, pl. a megyei rendezéssel, együtt 
kell tárgyalni. Senkisem gátolhatja meg, hogy e 
kérdés fölmerülvén, az osztály felette ne döntsön. 
Egyik vagy másik osztály pl. azt hiszi, hogy 
akkorra kell elhalasztani a tárgyalást, midőn a 
másik törvényjavaslat be adatik; az osztály hatá
roz ; határozata a központi bizottság elé kerül, 
ez megmondja rá nézetét, és akkor is a ház ha
tároz a felett, hogy az osztályok bele menjenek-e 
részletesen vagy ne ? Tehát azok kik ezea tör
vényjavaslatokat azért kívánják elhalasztani, mert 
más előterjesztendő törvényjavaslattal, különösen 
a megyék rendezéséről szólóval oly kapcsolatban 
levőnek találják, mely miat t azokat együtt kel
lene tárgyaltatni, nincsenek elütve szándékuktól, 
mert az osztályokban is elmondhatják nézetöket. 
Az osztályok meg fogják vitatni, a határozat 
el fog menni a központi bizottsághoz, és mégis a 
ház fog határozni felette. Tehát én nem látok 
abban semmi scrupulust, hogy most, vagy a leg
közelebbi napokon megkezdjük az osztály szerinti 
tárgyalást. Azon véleménj^t elő lehet adui ott is, 
megállapodhatnak az osztályok, és senkinek joga 
nincs sértve, s legalább magunkat egészen és ki
fogás nélkül a szabályokhoz tartjuk. 

Arra nézve senkinek sincs ellenvetése, hogjf 

a törvényjavaslat az osztályi tárgyalástól el nem 
vonható. En tehát azt gondolom, hogy ne késedel-
mezzünk a dologban. Fogjunk az osztály szerinti 
tárgyaláshoz, a hol mindenki előadhatja nézetét. 
Bizonyosan elő fogják adni azok is, a kik jónak 
látják, hogy várjuk be a másik törvényjavaslat 
beadását, és azzal kapcsolatban tárgyaljuk ezt i s ; 
Akkor aztán mind ezek fölött a ház fog hatá
rozni. (Helyeslés jobb felől.) 

J a n k o v i c s A n t a l : T . hkí\ (Eláll!) Szíve
sen elállók, ha szavazunk. (Halljuk!) Csak azt a 
különbséget akartam kimutatni, mely a házszabá--
lyok azon szakasza között létezik, melyet az igaz
ságügyminiszter felolvasott, s a között, melyet 
Vukovics képviselő ur hozott fel. Ebben az ho-
zatik fel, hogy: „ha a ház tárgyalni kívánja"; 
ez azon törvényjavaslatokra vonatkozik, a me
lyeket akárki közölünk a ház asztalára letehet, 
és kérheti a házat, hogy tárgyalja, s akkor a 
ház elhatározza, hogy az osztályokhoz utasítja-e, 
vagy nem ? A 103. §. azonban, mint a miniszter 
ur felolvasta, világosan mondja, hogy a minisz-
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terium által beterjesztett törvényjavaslatoktól az 
osztálybeli tárgyalást megtagadni nem lehet. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! Senki sem ta
gadja, és igy én sem, mikép a házszabályok 103. 
§-ának az a tartalma, hogy a kormány, a mi-

' niszterek által előterjesztett törvényjavaslatoktól 
a tárgyalást elvonni nem lehet, s azokat min
denesetre az osztályok elé vinni és ott tárgyalni 
kell. De a házszabályok azon pontja nem tűz ki 
határidőt, és nem mondja meg, hogy azonnal 
kell tárgyalni. A háztól függ tehát az, hogy ha 
olyan törvényjavaslat terjesztetik elő, mely egyéb 
hasontermészetü és beadandó törvénj'javaslatok-
kal kapcsolatban áll, hogy vajon azokkal egy
szerre kivánja-e azt tárgyalni, vagy elkülönítve. 
De most, felfogásom szerint, nem is arról van 
szó, hanem egy indítványról, mely nem tárgy az 
törvényjavaslatot, {Halljuk í) hanem tárgyazza 
azt, hogy ezen indítvány értelmében a ház a 
következő napon, holnap vagy holnapután, ha
tározzon ezen törvényjavaslat iránt, mivel oly 
kérdések merültek fel, a melyeknek felvilágosí
tása, a törvényjavaslatnak tárgyalása előtt szük
séges. Erre nézve, én ugy tudom, a házszabá
lyoknak Bezerédj t. képviselőtársam által ugyan 
olvasni kezdett, de be nem végzett pontja, ren
delkezik, t . i . a 99-ik§. Az azt mondja: „Ha oly 
indítvány terjesztetik elő, mely nem törvény al
kotását czélozza, felvéti ideje meghatároztatik, és 
az alatt kinyomatván, a tagok közt szétosztatik." 
Ezért tehát az indítványtól, a mint én a pontot 
értelmezem, a kinyomatást és a tagok közti szét
osztást megtagadni nem lehet. Az utána követ
kező pont, a 100-ik §. azt mondja : „A felvételre 
kitűzött napon az indítványozó kifejti indítvá
nyát, és a ház érdemleges tái'gyalás nélkül, sza
vazás utján elhatározza, vajon az indítvány tár
gyalás alá vétessék-e,vagy ne?" Ez tehát történ
hetik, a mint indítványozva van, holnap, és azt 
követve kell azután ismét hatátozni az iránt : 
vajon a törvényjavaslatok mely napon tárgyal
tassanak az osztályok által ? En tehát az indít
vány kinyomatását, és a holnapi napra kitűzését 
ajánlom. (Helyeslés hal felől) 

N i c o l i c s S á n d o r : T. ház! Ha ezen 
törvényjavaslatok azonnal az osztályokhoz uta
síttatnak, az fog történni, mit igen t. képviselő
társam Deák Ferencz mondott, hogy némeby osz
tályok azt fogják elhatározni , hogy ezen tör
vényjavaslatokat csak azon törvényjavaslatokkal 
együtt lehet tárgyalni, melyek a megyék szer
vezése tárgyában fognak a minisztérium által 
előterjesztetni, és nem is bocsátkoznak majd a 
dolog érdemébe s nem is fogják azokat szaka-
szonkint tárgyalni; mig más osztályok, ezen tul 
menve, szakaszonkint tárgyalják: az fog követ
kezni,, hogy végre némely osztályok elesnek 

azon jogtól, hogy ezen törvényjavaslatokat sza
kaszonkint tárgyalhassák; holott ha holnap fog 
a felett a ház határozni, vajon azonnal kivánja-e, 
hogy ezen törvényjavaslatok az osztályokban 
in merítő tárgyaltassanak ? akkor az osztályokban 
ezen nehézség nem fog előfordulni, s minden 
osztály, meglehet, részletesen fogja tárgyalni. 
Azért Ghyczy képviselőtársam indítványát pár
tolom. (Szavazzunk !) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Ha azon fel
fogás állana, miszerint a miniszterek által be
nyújtott törvényjavaslatok azon rendben, a mely
ben benyujtatnak, az osztályokhoz utasíttatnak, 
és az osztályoknak azokat tárgyalniuk kell, ak
kor nem a ház szabná meg a maga munkakörét, 
hanem a minisztérium szabná meg azt. A ház
szabályok világosan oda szólanak, hogy minden 
törvényjavaslatot az osztályokhoz kell utasítani; 
de mily rendben, az mindenesetre a háztól függ. 
Különben méltóztassanak azt is meggondolni 
— nem teszem fel a mostam minisztériumról, 
hanem jöhet másik is — hogy az egyes képvi
selők által beadott törvényjavaslatot ad calendas 
graecas halasztathatnának el az által, hogy min
dig uj törvényjavaslatokat terjesztene elő a mi
nisztérium a maga részéről, és igy meg lenné
nek fosztva a képviselők azon joguktól, miszerint 
ők is adhassanak be törvényjavaslatokat ós azon 
törvényjavaslatok tárgyalás alá kerüljenek. En 
ennélfogva pártolom Ghyczy Kálmán indítványát. 
{Szavazzunk!) 

G h y c z y K á l m á n : Miután indítványt 
adtam be, bátor vagyok még egyszer felszólalni. 
(Halljuk!) . 

Előre bocsátom, hogy a t. képviselőház nagy-
részének helyzete ezen törvényjavaslatokat ülető-
leg sokkal könnyebb, mint az enyim és többi elv
barátaimé. Ezen törvényjavaslatok már — ha jól 
tudom — jóval ezelőtt voltak beadva, és öt-hat 
napig nem nyomattak ki, csak a múlt pénteken 
osztattak ki, és mi akkor jöttünk e őször ezen 
fontos törvényjavaslatok ismeretéhez. Megenge
dem, hogy rnás helyen ezen törvényjavaslatok 
előbb is közölve és felvilágosítva voltak; azon t. 
képviselő urak tehát könnyebben ítélhetnek fö
löttük , mint mi, a kiknek ezen felvilágosításo
kat hallanunk nem lehetett. Es föltűnő még az 
is, hogy ma jelentett be miniszter ur eg}̂  tör
vényjavaslatot, az elnök ur szívességéből az előre 
kinyomatott és mindjárt tárgyalás alá utasitta-
tik, és igy meglehet, hogy a holnapi napra el
nökeink az osztályokba már összehívnak bennün
ket, és a legfontosabb törvényjavaslatok fölött 
a nélkül kell tanácskoznunk, hogy csak tehetsé
günkben lett volna azokat meg is olvasni. (Ugy 
van! bal felől.) 

A tanácskozás alatt levő kérdésnek két ol-
50* 
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dala van: egyik az általam tet t indítvány ér
deme, hogy t . i. ezen beterjesztett törvényjavas
latoktól nem az osztályülési tárgyalás tagadtas-
sék meg, mert az osztályülési tárgyalást e tör
vényjavaslatoktól megtagadni nem lehet, hanem 
hogy az iránt határozzon a ház, hogy miképen 
bocsáttassanak ezen törvényjavaslatok osztályi tár
gyalás alá? Hogy ez iránt különböző vélekedések 
lehetnek, azt a t. háznak saját példája bizonjdtja, 
mert hivatkozni bátorkodom azon törvényjavas
latra, melyet az igazságügyminiszter ur a tör
vénykezési rendtartásra nézve beadott. Ott is a 
ház előbb, mintsem osztályi tárgyalásra bocsát
ta to t t volna a törvényjavaslat, egy külön bizott
ságot rendelt ki. 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y i 
m i n i s z t e r : En kértem. (Az mindegy! bal 
felől.) 

G h y c z y K á l m á n : Arra tehá t : miként 
bocsáttassák valamely törvényjavaslat az osztály
ülési tárgyalások alá, a ház határozata szüksé
ges. (Ugy van! bal felöl.) 

Hogy e törvényjavaslatok a törvényhatósá
gok rendezésével szoros kapcsolatban vannak, azt 
én most, a mai napon nem kivánom bővebben 
indokolni : mert miután eddig a törvényhatóságok 
mind az igazságszolgáltatás, mind a közigazgatás 
jogát gyakorolták, ha az igazságszolgáltatás el-
vonatik e törvényhatóságok jogköréből, termé
szetes, hogy i t t hézag marad, melyet minden
esetre pótolni, rendezni kell, melynek betöltése 
rendezése nélkül magokat a beterjesztetett tör
vényjavaslatokat sem lehet foganatosítani. (Ugy 
van! hal felől.) De én nem kivánom a mai 
napon ezt bővebben indokolni: egyedül ahhoz 
ragaszkodom most, a mit a házszabály rendel. 
A ház elnöke a ház megegyezésének hozzájáru
lásával határozza meg a napirendet; a napiren
den kívül levő tárgyhoz szólani nem lehet. A 
mai napon napi rendre ezen törvényjavaslatok ki
tűzve nem voltak, ennél fogva azt tartom, hogy 
azok iránt csak holnap lehet határozni. 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y i 
m i n i s z t e r : T. ház ! Lehetetlen, hogy Ghyczy 
Kálmán képviselő urnák észrevételére nézetemet 
el ne mondjam. 

Mindenek előtt rectiíicálnom kell a t. kép
viselő ur egy állítását, t. i. midőn a polgári 
törvénykezési rendtartás törvényjavaslatát előter
jesztettem, akkor én kértem, hogy a bizottság
hoz utasíttassák; és mit mondott épen az ellen
zék? Csak azon feltétel alat t fogadta el azt, ha 
az osztályok tárgyalásától a törvévyjavaslat el 
nem vonatik, (Ugy van! jobb felől.) 

Maga a t. képviselő ur elismeri, hogy a 
kormán}^ törvényjavaslataitól az osztályok tár

gyalását megtagadni nem lehet; ámde méltóz
tassanak megfontolni, ha a t. képviselő ur indít
ványa többségre jutna e házban, akkor eo ipso az 
én törvényjavaslataim az osztályokhoz nem uta
sí t ta thatnának: mert az ő indítványa nem egyéb, 
mint elnapolása a kormány törvényjavaslatának.* 
(Igaz! jobb felől.) Tagadom, hogy ehhez joga 
volna a háznak: mert a háznak ezen jogát kor
látozza a házszabályok azon pontja, mely a kor
mány által benyújtott törvényjavaslatoknak azon 
előnyt nyújtja, nogy ezen törvényjavaslatokat 
mindenesetre az osztályok tárgyalása alá kell 
bocsátani. Ghyczy Kálmán kápviselő ur indítvá
nya, semmi más, mint elnapolási indítvány: s 
ezen indítvány tárgyalása csak akkor fog i t t 
szőnyegre kerülhetni, mikor maga a törvényja
vaslat fog tárgyaltatni. Az első kérdés minden
esetre az átalános vi ta: akkor elmondja min
denki észrevételeit, hogy kivánja-e a törvényja
vaslatot a részletes vita alapjául elfogadni, vagy 
nem ? Ghyczy képviselő ur azt mondja, hogy nem 
fogja elfogadni, és elmondja előre elleninditvá-
nyának indokát is. Ezen elleninditványt azonban, 
t. ház, csak akkor lehet tárgyalni, különben pa-
ralisáltatnék a kormány tevékenysége. 

Minden törvényjavaslatra nézve, melyet a 
kormány előterjeszt, legelső az, hogy napirend 
határoztassék és az osztályokhoz utasíttassák. 
Ez nem is kérdés tárgya. A házszabályok i t t 
világosan szólanak. Méltóztassanak tehát az osz
tályokat felszólítani, hogy holnapután, csütörtö
kön, ezen törvényjavaslatokat tárgyalás alá ve
gyék. A ház bölcsesége fog e törvényjavaslatok 
felett határozni: hanem minden indítvány, bármi 
természetű legyen, csak akkor tárgyaltathatik 
itt , ha maga a törvényjavaslat is tárgyalás alá 
kerül. (Helyeslés ]obb felől. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik 
ezen törvényjavaslatoknak az osztályokhoz utasí
tását kívánják, méltóztassanak fölkelni. (Megtör
ténik.) A többség nyomban az osztályokhoz kí
vánja utasítani. (Felkiáltások a bal oldalról : 
Ellevprólát kérünk!) Kérem tehát azon kép
viselő urakat, Idk e törvényjavaslatot nem kí
vánják most az osztályokhoz utasíttatni, méltóz
tassanak felállni. (Megtörténik.) A többség az 
osztályokhoz utasítást kívánja. 

Nem tudom: méltóztatnak holnap vagy 
csütörtökön tárgyalni % (Felkiáltások : Csütör
tökön !) 

I v á n k a I m r e : A szavazásra nézve 
vagyok bátor észrevételt tenni. (Halljuk!) A 
szavazás eredménye az, hogy a t . jobb oldal ré
széről többen velünk szavaztak. E kérdés tisz
tán magyarországi; felmerül tehát azon körül
mény : hogy ha a horvátországi képviselők nem 
fognak szavazni, hol lesz a többség 1 (Zaj} ellen-
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mondások jobb felől. Bal felül: Név szerinti sza
vazás !) 

E l n ö k (csenget): A többséget kimondtam: 
tessék megnyugodni. (Zaj. Elénk ellenmondások 
bal felől.) 

C s a n á d y S á n d o r : T. képviselő ház! 
Tagadhatlanul igaz, hogy a t . elnök ur a több
séget kimondotta, és hiszem, hogy ő meggyőző
dését követve mondotta ki azt ; de mert a több
séggel szavaztak a horvát képviselő urak is, a 
kik pedig e kérdést illetőleg szavazási joggal 
nem birtak, kérem a t. elnökséget, mert okom 
van kérni a név szerinti szavazást, hogy a név 
szerinti szavazást elrendelni méltóztassék. (Zaj. 
Jobb felől ellenmondások. Elnök csenget.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b . v a l l á s ü g y i m i 
n i s z t e r : Az előttem szólott t . képviselő úr 
azt állította, hogy i t t kizárólag magyar bei-
kérdésekről levén szó, a horvát képviselők sza
vazattal nem bírnak. Ha a benyújtott törvény
javaslat, annak valamely egyes pontja felett vi
tatkoznánk, akkor ezen ellenvetés állna. De a 
szavazás tisztán a házszabályok felett történt. 
A házszabályokat illető kérdésekben pedig a hor
vát képviselők épen ugy szavaznak, mint mi, 
mert ezen szabályok épen ugy az ő szabályaik, 
mint a mieink. {Helyeslés jobb felől; a balolda
lon ellenmondások. Zaj.) 

E l n ö k (csenget); T. ház! Én ugy gondo
lom, ez a dolog el van döntve. 

I v á n k a I m r e : Az- észrevételt én vol
tam bátor megtenni; ellenészrevételemet is meg
teszem, azután leülök. (A jobb oldalon zaj, ellen
mondások.) Ismétlem, a horvátországi képviselők 
e tárgyban történt illetéktelen szavazását én 
említettem meg először; s még csak az az észre
vételem van, (Zaj. Halljuk f) hogy, ha azt mél
tóztatnának elfogadni, mit az oktatásiügyi mi
niszter úr állított, akkor annak, hogy magyar
országi ügyek felett csak a magyarországi 
képviselők határozzanak , semmi értelme sem 
volna. (Nagy zaj. Elnök csenget.) Mert akkor 
méltóztatnának önök többségükkel minden tárgy
ban elütni s az ilyen indítványok napi rendre 
kitűzését már előre lehetlenné tenni. (Helyeslés 
bal felől. Nagy zaj. Fölkiáltások: A házszabályok ) 

E l n ö k (csenget): Ugy hiszem, a napi
rendre mehetnénk át. (Helyeslés). 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Nekem ezelőtt 
több héttel szerencsém volt törvényjavaslatot 
benyújtani, mely ugy a humanitás, mint a nem
zeti becsület érdekében szerintem nem csak fon
tos, hanem egyszersmind igen sürgős i s : értem 
a testi büntetés eltörléséről szóló törvényjavasla
tot. Legyen szabad kérnem a t. házat, miszerint 
ezen törvényjavaslatot is az osztályokhoz utasí
tani méltóztassék. (Zaj.) Azt gondolom, e ház

ban, midőn humanitásról és nemzeti becsületről 
van szó, nincs párt, éŝ  ennélfogva nem szüksé
ges bővebben indokolnom kérelmemet. 

E l n ö k : Tehát méltóztatnak a törvényja
vaslatot az osztályokhoz utasítani ? (Zaj. Föl-
kiáltások: Nem kell!) 

Következik a fiumei vasút tárgyában t e t t 
interpellátióra adott válasz tárgyalása. Akkor a 
rövid válaszszal az illető képviselő urak nem le
vén egészen megelégedve, Tisza Kálmán képviselő 
ur indítványára e tárgy napirendre tüzetett , 
rögtön a válaszfelirati tanácskozás utánra. Nem 
tudom, a miniszter ur kiván-e e tárgyban bő
vebben szólani? 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : T. ház! (Halljttk!) Ámbár nézetem sze
rint a károlyváros - fiumei vonalon a technikai 
fölmérések 1867. october havában vették kezde
tűket ; az átalános vonalozás 1.868. marcziusban, 
tehát 5 hónap leforgása alatt végeztetett be. Ezen 
előmunkálatok következtében a részletes terve
zetek 1868. évi nov. havában, tehát 7 hónap 
alatt készültek el s igy az egész földmérési, vo-
nalozási, tervkészítési munkálat 13 hóra tejedő 
időszakot vett igénybe. 

Már kérem, hogy egy 23 mértföldre terjedő 
vasúti vonalon, mely annyi nehézséggel van 
összekötve, mint a fiumei vonal, a felmérések, a 
vonalozás, a részletes tervezetek elkészítése és a 
költségelőszámitás valahol ily rövid idő alatt 
elkészült volna: nem hiszem, hogy példát mutat
hatna föl a t. képviselő ur. Ennek következtében 
november havára elkészíttetvén ezen munkálatok, 
a kiadás iránt a tárgyalások megkezdettek. Fel
szólíthattak mindazok, kik ez iránt ajánlatokat 
nyújtottak be. 

Tényleg csak három ajánlat nyújtatott be, és 
ezek tárgyalásának eredménye az lett, hogy a 
kormány által kiszámított költségek és a vállal
kozók által kért összegek között oly árbeli kü
lönbségek mutatkoztak, hogy a kormány felelős
ségével megegyezfethetőnek nem ta r to t t a , ilyen 
drága áron kiadni a munkát a vállalkozóknak. 
De a vállalkozók közöl egy angol, Brett nevű 
vállalkozó oly ajánlatot tevén, hogy az illető 
vasútvonal a Fell-rendszer szerint építtetvén, ez 
utón a költségek fele része megkíméltetett vol
na ; a kormány elutasítván a másik ket tőt , fel
szólította ezen ajánlkozót, hogy az ő általa aján
lott rendszerre nézve a kormány által hozzá in
tézett kérdésekre felvilágosító feleleteit tenné 
meg. Ez a felszólítás hozzá december 15-én 
ment. A felelet tőle csak febr. 15-én érkezett 
meg. De ez nem levén kielégítő, a kormány 
marczius elején elhatározta, hogy egy szakértő 
bizottságot küldjön ki a hely színére, a Mont-Ce-
nisre, hol ily rendszer szerinti vasút építtetett . E 
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bizottság niarcz. elején alakíttatott meg. Tudva
levő dolog, hogy midőn idegen országba ily hi
vatalos bizottság küldetik ki , arra az illető kor
mány beleegyezése kívántatik meg. Erre nézve 
részünkről a külügyi ministerium utján az olasz 
kormány megkéretett és az ezen beleegyezést 
egész előzékenységgel meg is adta. De ez néhány 
heti időt vett igénybe, ugy hogy a bizottság 
csak april 6-án indulhatott meg. April hó fo
lyamában a tanulmányozásokat megtette és ha
zaérkezte után nagyon alapos, kimerítő és min
den tekintetben dicséretreméltó véleményt adott 
be, mely — mint mondám — nagy szorgalom
mal ós szakértelemmel volt kidolgozva. Ennek a 
rövid tartalma oda megy ki, hogy a Fell-rend
szer szerinti ópités fél költségbe kerül ugyan, de 
az üzleti költség felénél többe kerül, és hogy 
mindamellett is csak egy harmadannyi szállittat-
hatik az így épített vasúton, mint a rendes rend
szer szerinti vasúton. E bizottság tehát tisztába 
hozta a dolgot annyiban, hogy a Fell-rendszer 
ily nevezetes világforgalmi jelentőségű útra, mint 
a fiumei, nem alkalmazható. Ezen bizottság jelen
tése, mely a múlt hó 29-én az interpellatióra 
adott válaszom után adatott be, azt mutatván, 
hogy a Fell-rendszer ily világforgalmi jelentőségű 
vasútnál nem alkalmazható: a kormány, azon
nal elhatározta, hogy az mellőztessék és az 
építés iránt az előbbi alkudozások és tárgyalások 
újra felvétessenek. 

Ennélfogva a csőd ki is hirdettetett a Ká-
rolyvárostól Fiúméig terjedő vonalra nézve, és a 
jelentkezésnek határnapjául a jövő Julius hó 15-ke 
tüzetett ki. 

Tiszteltképvisetőtársam — előre bocsátva azt, 
hogy a déli vasut-társaságnak mily ellenkező 
érdekei vaunak, a nagy-várad-fiurnei-től, és hogy 
ezen hatalmas társaság nem mulaszt el egy alkal
mat sem, melyben a fiumei vasút érdekei ellen 
sikerrel működhetik — kívánta tudni: hogy kikből 
alakíttatott ezen bizottság? Ezen bizottság tagjai 
voltak először Paulus Rezső, az alföldi vasút 
aligazgatója, tehát épen a fiumei vasút érdekeit 
képviselő egyén; a második volt Becker Lajos 
főfelügyelő a cs. Ferdinand-féle ész. vasútnál; a 
harmadik volt ííeinhart Pál az államvasut-társa-
ság főfelügyelője és a kereskedelmi osztály főnöke. 
Az első mint vasúti építész, a második mint 
gépész, a harmadik mint a kereskedelem és forga
lom tekintetében elismert tapasztalt egyén, vá
lasztattak meg. Ennélfogva láthatja a t. ház, 
mily gondosan kerülte ki a kormány azt, hogy 
oly valaki jusson e bizottságba, a ki legkevésbbé 
is gyanúsítható lenne, hogy a fiumei vasút érdekei 
ellen a déli vasúttársaság érdekeit képviseli. 

T. ház! én ezeket bátor voltam ugyan elő
adni, de különben legczélszerübbnek vélném, ha 

a. t. ház a múlt országgyűlés példájára egy 15 
tagú vasúti bizottságot választani, és azt az ak
kor gyakorolt hatáskörrel felruházni méltóztatnék. 
Én majd a bizottság előtt mindazokat, miket itt 
szóval elmondottam, okmányokkal és adatokkal 
ki fogom mutatni. (Helyeslés.) 

S i m o n y i Lajos b . : T. ház! Ezen in-
terpellatió tárgyalás alá kerülvén, mindenekelőtt 
az interpelláló képviselő urat illeti meg azon jog, 

| hogy felette véleményét kimondja. Miután azon
ban Fiume t. képviselője e tekintetben nem nyi
latkozott, szükségesnek tartom, e tekintetben vé
leményemet kimondani s pedig annál inkább, 
mert sajnosán kell megvallanom, hogy a közle
kedési miniszter ur nyilatkozata által megnyug
tatva nem vagyok. 

A múltkor tett nyilatkozatában a közleke
dési miniszter ur ugyanazokat monda, a miket 
jelenleg, t. i. kimondá azt, hogy a károlyváros-
fiumei vonal iránt ugyan történnek intézkedések, 
de hogy az úgynevezett Fell-rendszernek alkal
mazása terveztetett akkoriban; tétettek tanulmá
nyozások is, és kiküldettek szakértők külföldre, 
kik e tekintetben bővebb felvilágosítást szerez
vén maguknak, azt a kormánynak beterjeszten-
dők voltak. E tekintetben jól méltóztatnak em
lékezni, hogy még 1867. Julius 1-én a ház ha-
tározatilag kimondotta azt, hogy az úgynevezett 
alföldi vasút, mely Váradtól Fiúméig terjed, 
olyan, hogy annak eszközlését az ország érdekei 
első sorban követelik. * Majd egy évre rá a kor
mány által, egy erre vonatkozó engedélyi ter
vezet nyújtatott be, mely igaz, hogy e vasút
vonal egy részére vonatkozott, hanem csak egy 
részére mondom, mert e vasút csak Váradtól 
Eszékig terveztetett egy szárny vonallal, t. i. a 
baranyavár-villányi szárnyvonal. Akkor aggo
dalmak merültek fel; ugyanis kimondatott több 
részről az, hogy e vasút-vonal nem fog megfe
lelni az érdekeknek, és hogy élénkea óhajtják, 
hogy e vasut-vonal egészen ugy, mint azt az 
országgyűlés ezelőtt egy évvel meghatározta, 
építtessék ki : t. i. hogy a kormány az erre vo
natkozó intézkedéseket tegye meg. 

Az igen t. közlekedési miniszter ur távolléte 
folytán Hollán Ernő képviselő ur, mint a közle
kedési miniszter államtitkára nyilatkozott, és 
többi közt, különösen az általam kifejezett aggo
dalmakra azt monda, (Halljuk!) miszerint arra 
nézve megnyugtathat, hogy a minisztérium az il
lető vonal fölépítésére vonatkozó intézkedéseket 
függőben nem tartja, sőt hogy ő, t. i. az állam
titkár ur, határozottan kijelenti, miszerint e vo
nalat illetőleg a művezető személyzet rendezve, 
és minden intézkedés az építés folytatására meg 
van téve, a tervezeteken egész télen át dolgoz
tak, és a munkálatok annyira haladtak, hogy az 
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építkezési tárgyakat pályázat utján a kormány 
kiadhatja, vagy — mint az államtitkár ur re
ményű — legközelebb eoncessió utján nagyobb 
társulatnak fogja átadathatni. 

Nem akarom e vasút vonal fontosságát ke
reskedelmi, vagy akár politikai okokból felemlí
teni, mert azok mindenki előtt eléggé ismerete
sek és mindenek által méltányoltatnak (Ugy 
van!); és csak azt az egyet akarom megemlíteni, 
hogy minden állam, melynek tengeri kikötője 
van, a legnagyobb áldozatokkal és a legnagyobb 
készséggel meg tesz mindent, hogy ezen tengeri 
kikötőnek a kereskedelemre való befolyásátemelje. 
Nekünk csak egy tengeri kikötőnk van, és én 
nem akarok e tekintetben senkit sem vádolni 
vagy gyanúsítani, hanem csakugyan meg kell 
vallanom, hogy ezen tengeri kikötőnknek érde
keit eddig nagyon is elhanyagoltuk (Ugy van ) ; 
és éppen azért távol legyen tőlem az, hogy én a 
kormányt mulasztásról vádoljam vagy gyanúsít
sam, mert erre okom nincs; mégis ki kell nyi
latkoztatnom, hogy minden halasztás által, mely 
ez irányban történik, a. déli vaspálya érdekei 
hozatnak előtérbe. Ez pedig annál inkább káros 
reánk nézve, mezt ez veszélyes versenytárs; en
nek tehát hatalmát emelni igen káros, de káros 
az összes kereskedésünkre nézve is, mert nem 
fog megfelelni ezen vonal a benne helyezett vá
rakozásnak, hogy ha ezen vasút teljesen ki nem 
építtetik. 

Igaz, voltak nehézségek annak idejében is, a 
melyekre figyelmezett is a ház, 1867-dik július 
havában hozott határozatában, és e tekintetben 
fel is hatalmazta a kormányt, hogy ez tegye 
meg a kellő lépéseket, mely szerint a sziavon és 
horvát érdekeket figyelembe véve, saját felelős
sége mellett ezen vonalra nézve intézkedjék. 
Ezen nehézségek most már nem léteznek, igen 
t. honfitársaiidi e tekintetben nyilatkozhatnak, 
és annál inkább nem teendnek nehézségeket, 
mert az ő érdekeik a magyar állam érdekeivel 
azonosak, mert ők is ugyanazt óhajtják, hogy 
minél biztosabb és egyenesebb utón, és minél 
könnyebb és olcsóbb módon szállíttassanak az 
áruczikkek a kikötőbe. 

I t t tehát arról van szó, hogy az alföldi 
vasút építtessék ki teljesen és tökéletesen, ós 
azért én részemről nem tartom czélszerünek, 
hogy egyedül arról intézkedjék a kormány, mi
szerint a károlyváros-fiumei vasút építtessék k i : 
mert csatlakoznom kell a múlt országgyűlés ab
beli határozatához, hogy az eszék-fiumei vasút 
egészen kiépíttessék. Ez volna tehát e tekintet
ben az óhajtás, és pedig — hogyha szükséges — 
még a vasúti államkölcsön igénybe vételével is, 
és pedig lehetőleg ugy, hogy egy társulatnak 
adatnék az engedély. Mert ha több társulatnak 

adatnék ki ezen vasút építése, akkor az ügyke
zelés is drágább és külimböző tarifa is lesz; és 
szóval a nehézségek a szállításra nézve nagyob
bak, ami csak káros befolyású lehet e vonalra 
nézve. 

Megvallom azért, hogy az igen t. közleke
dési miniszter urnák azon nézetében nem osztoz-
hatom, miszerint egy vasúti bizottmány volna 
megválasztandó, mely e felett határozzon, (Fel
kiáltások: Nem határozzon, hanem véleményt ad
jon!) tehát véleményt mondjon; nem osztozom 
azért, mert nézetem szerint ezen vasúti bizott
ság csak két tekintetben nyilatkozhatik. Az első 
tekintet az lehetne, hogy nyilatkoznék a felett : 
vajon szükséges-e ez a vasútvonal vagy nem? 
En azt gondolom, erről szó sem lehet, mert 
mindenki meg van arról győződve, hogy ez csak
ugyan szükséges. A másik, amire a vasúti bizott
ság nyilatkozhatik, az, hogy mi módon és mily 
eszközökkel történhetik meg engedélyezése? En 
ezt nem tar tanám czélszerünek, mert meg va
gyok győződve, hogy a minisztérium e tekintet
ben a kellő adatokkal bírván, sokkal ezélszerüb-
ben fogna intézkedni. Nem is volna jó, ha vas
úti bizottság megválasztása és illetőleg vélemény 
adása által a felelősség, melylyel a minisztérium 
tartozik, tőle el vonatnék. Bocsánatot kérek, e 
tekintetben nekem egy régi megyei praxis ju tot t 
eszembe: t. i. ha nem tudtak valami tárgy fe
lett határozni vagy nem akartak — a mit a 
jelen esetben nem akarok állitani — akkor min
dig azt mondták, hogy küldessék ki egy depu-
tatió és ezzel a dolog el volt halasztva ad ca-
lendas graecas. 

En ezt a dolgot nagyon sürgősnek tartom. 
Képesnek tartom a minisztériumot, hogy ő egye
dül — minden vasúti bizottság nélkül — saját fele
lősségére e tekintetben intézkedjék; (Helyeslés) az
ért ezen vasúti bizottságnak e czélra történendő 
kinevezését fölöslegesnek tartom annál inkább, 
mert akkor lehet a vasúti bizottság működésé
nek helye, a midőn az illető tervet, vagy a tör-
vényezikket, vagy az engedélyezési okmányt a 
ház asztalára le fogja tenni a minisztérium. Ezen 
törvényczikknek, és az engedélyezési okmánynak 
a szakértők általi megvizsgálása, ez lenne feladata 
azon bizottságnak. 

Annál fogva tehát én csak azt óhajtom, hogy 
az igen t. közlekedési minisztérium a 67-iki ha
tározathoz képest, tegye meg mindazon intéz
kedéseket, a melyek szerint az alföldi vasút egé
szen Eszéktől fogva Fiúméig, mielőbb a legolcsóbb 
módon kiépíttessék; és ennek következtében igen 
kérem a kormányt, hogy még ez ülésszak tar
tama alatt a kellő lépéseket megtéve, az erre 
vonatkozó törvényjavaslatot a ház asztalára le
tegye. (Helyeslés a bal oldalon.) 
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M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : A tisztelt előttem szóló képviselő ur 
nem méltóztatott engem a bizottságra vonatko
zólag jól érteni: mert én nem ezen tárgyra vo
natkozva kértem a vasúti bizottságnak megválasz
tását : hasonló hatáskörrel kívántam azt életbe 
léptetni, mint a hogy az a múlt országgyűlésen 
volt, t . i. egy állandó vasúti bizottság kiküldését. 

S i m o n y i L a j o s b . : Ez ellen nincs ki
fogásom. 

G u b o d y S á n d o r : T. képviselőház! Va
lóban igen sajnosán hatot t reám a t. közleke
dési miniszter urnák a fiumei vasút kiépítési tár
gyában ujolag adott felelete. (Zaj. Fölkiáltások: 
Helyre! Helyre!) Nagyon csodálkozom, t . ház! 
midőn látom, hogy hazánk legfontosabb érdekeire 
és első életkérdéseire vonatkozó vitatkozásoknál 
ily közömbösség uralkodik, hogy a háznak egy 
bizonyos része nem is akar beszédemre hallgatni. 
(Helyeslés a bal oldalon. Felkiáltások: Ez csak
ugyan szomorú ) Ismételve mondom sajnosán ha
tot t reám, hogy . . . (Nagy zaj.) 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglalni. 
(Felkiáltások: Méltóztassék a beszélgető urakat 
név szerint is felszólítani, hogy helyeiket elfog
lalják !) 

G u b o d y S á n d o r : Mondom, már har
madszor, sajnosán hatott rám az igen t. közle
kedési miniszter urnák a fiumei vasút kiépítésére 
vonatkozó ismételt eltérő és elodázó felelete. Ha 
képes volnék magammal elhitetni, hogy annak 
kiépítését technikai nehézségek akadályoztatják, 
a melyeknek elhárítására és legyőzésére évekig 
tartó, beható tanulmányozás kívántatik, vagy 
pedig a minisztériumnál alkalmazott szakértőink 
magukat nem tudnák tájékozni arra nézve, hogy 
mikép építsék a vasutat és hogy micsoda rend
szert használjanak, ha csak idegen, ily hegyes vi
dékeken készült vonalakat és az ott alkalmazott 
rendszereket meg nem vizsgálván, magoknak sze
mélyes meggyőződést és kellő ismeretséget a 
fölött nem szereznek: mondom, ha mindezt föl-
tehetném, akkor magam is megnyugodnám. De, 
uraim, i t t az ideje, hogy egyszer tisztába jöjjünk 
a kérdés iránt. A mint én látom, i t t a halasz
tásoknak oka korántsem rejlik a technikai akadá
lyokban, korántsem a kellő ismeretek hiányában, 
és korántsem egyedül a déli vasúti társulat ér
dekében, mely, hogy egyik faetor, arra nézve na
gyon helyeslem az észrevételét t. Vukovics Sebő 
barátomnak: nem it t keresendő a húzás halasztás 
oka; hanem az osztrák birodalom egységes ke
reskedelmi politikája eszméjében. Mert én ugy 
látom, hogy a mi államférfiaink, már azon idő
ben, midőn a közös ügyek feletti kiegyezés tárgyal
tatot t , Magyarország gyöngyét, koronáját, fiumei 
kereskedését már előre oda vetették táplálékul a 

triesti LJyod kereskedésének, és az egységes ausz
triai kereskedelmi politikának. (Felkiáltások. hal 
felül: Ugy van! Sajnos, igaz!) 

Azon kérdés tehát, lesz e Magyarországnak 
és Fiúménak tengeri kereskedése, vagy kiépül-e 
ezen fiumei vasút ugy, hogy hasznos legyen? egy 
más kérdésnek eldöntésétől függ. Ezen kérdés 
pedig nem egyéb, mint az, hogy: Fiume mint 
Magyarország kiegészítő része, visszakebleztetik-e 
Magyarországba? és minő módon? I t t rejlik a 
baj, t , ház! hogy . ezen visszakeblezést húzzák, 
halasztják. Valósággal, ha figyelemmel visszaem
lékezünk e tekintetben hozott törvényeinkre és 
a minisztériumnak erre vonatkozólag te t t több
szöri kijelentésére, ígéreteire s magának a Deák
párt érdemes és t. vezérének többszöri nyilatko
zatára : akkor ezen kérdést feltenni is, tán gjren-
gédtelenség lenne. De miután tudjuk, vagy is 
inkább combinálhatjuk azokat, mik a miniszté
rium részéről az utóbbi 4 év alatt történtek, és 
nem történtek; és miután másfelől combi náljuk 
azokat az osztrák minisztérium és az osztrák 
reichsrathnak határozataival és intézkedéseivel; 
és miután tudjuk, hogy ezen kérdés eldöntésére 
nézve magából Fiúméból azon pártnak tanácsát 
kérek ki, melyet pártiának összeköttetései, hajla
mai s személyes érdekei Ausztriához kötnek, azok
nak tanácsát pedig nem csak nem kérik, hanem 
visszavetik, kiknek, habár önérdekök is köve
teli, hogy Fiume mint lakóhelyűknek főpontja 
tengeri kereskedelmi helylyé emeltessék, de kik 
különben is már annyi jelét adták e hazához 
való ragaszkodásuknak, ezek tanácsa nem csak 
visszavettetik, de sőt ezek üldöztetnek is, mint 
ez kitűnt azon választásból, mely Ciotta képvi
selő által hozatott létre, kinek múltja bizonyíték 
arra, hogy osztrák szolgálatban áll, oly vissza
élések segedelmével, melyek valóban törvénytele
nek voltak: (Felkiáltás a szélső bal felől: Ugy 
van!) valódi iróniája ez a fiumei érdekek képvise
lésének és valóságos megboszulása a hazafiúi ér
zelmeknek. (Felkiáltás jobb felől: A dologra! A do
logra!) Bocsánatot kérek, ez nagyon is a dologra 
tortozik. (Felkiáltások a bal oldalon: Ugy van!) 

Én nem akarok szakértő fejtegetésekbe és 
vitatkozásokba bocsátkozni, mert ez nem lenne 
helyén ; csak annyit mondok, hogy, ha az Allegani 
hegyeken, a Mont-Cenisen és a Sz. Gotthardon 
és Simplon hegyeken lehetett, még pedig keve
sebb idő alatt vasutat építeni, illetőleg az elő
munkálatokat elkészíteni: nézetem szerint el lehet 
azt utóvégre nálunk is eszközölni. Nem kérdem 
én: vajon a Feli-, vagy Lamayrac-, vagy más rendszer 
alkalmazásával történhetik-e a Mont-Cenisen a leg-
czélszerűbben a kiépítés, ámbár a Fell-rendszerre 
nézve is meg kell jegyeznem azt, hogy ha ezen 
rendszert a Mont-Cenisen nem is lehetett siker-
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rel alkalmazni, mert három akkora emelke-
detségü, mint a fiumei hegyek, ezen körül
ményből még nem következik, az hogy a Fiume 
és Károlyváros közötti hegységeken sem lehetne 
azt alkalmazni, kivált, ha azt a Lujza-országuton 
viszik. Nem tagadom, hogy iszonyú nehézségek
kel van összekötve, a mennyiben tunneleket és 
hidakat kell e vonal építésénél készíttetni, és e 
miatt a vonal nagyon sokbakerül; de ott, a hol a 
haza jövőjének érdekei forognak főn, ot t az anyagi 
áldozatokat kímélni nem lehet. Vegyünk példát 
az osztrák kormányon. Ez midőn észrevette, hogy 
a Lloyd-társaság a nagy áldozatokat, melyek a 
semmeringi vasútvonal kiépítésével jár tak, vi
selni nem képes, sietett azt — hogy a vonalnak élet
be léptetését lehetővé tegye — két millióval segí
teni, csak azért, hogy életet leheljen a Lloy-tár-
sulat vállalatába, mely az ő segítségével óriássá 
nőtte ki magát Magyarország vesztére. Tudjuk 
nagyon jól, mint ezt részben el is beszélte Si
monyi képviselő társam, hogy ezen vonal fon
tossága nem lehet többé a vitatkozás tárgya, és 
hogy e szerint az ügyet nem is lehet többé de-
putatiókra bízni. Megjegyzem csupán azt, hogy 
1867-ben már az országgyűlés egyhangúlag el
határozta, miszerint Pesttől Fiúméig vasutat kell 
építeni. Meg is igértetett, hogy 1868-ban előterjesz
tetnek a vasúti törvényjavaslatok, s i t t a pest-fra-
mei vasútról szó sem volt többé és az alföld-fiu
mei vasútnak, de sőt még a neve is megváltozott: 
nagyvárad-eszéki lett belőle. Tudjuk, hogy a vas
útra, nézve legnagyobb akadály Károlyváros és 
Fiume közt van. Az bizonyos, hogy talán három
annyiba kerül, mint más vasút; de épen azért, 
miután azon 23 mértföldnyi vasút sokkal többe 
kerül, mint más bár mily része azon vonalnak, 
ugy kellett volna a vonalok építését eszközölni, 
hogy a sokkal kevesebbe kerülő vasutakon a ta
rifák magasabb tételei által az aránytalanság ki-
egyenlittetett volna. Azonban mi történt? Ugyan
azon közlekedési miniszter ur, a ki hivatalos mun
kájának végén azt mondja, hogy kiépítendő vas
úti rendszerünk közt első helyet foglal el az al
föld-fiumei vonal, melynek indokolását az ország 
átalános közóhajtása fölöslegessé teszi, még is e 
vonalat három részre szakítja: u. m. nagyvárad-
eszéki, eszek-károly városi és károly város-fiumei 
vonalra. 

Fájdalom! hogy a vasuttörvény-javaslatok 
tárgyalásánál, privát és provinciális érdekekből, 
akkori előadásaimat nem pártolták, mert minden 
vidék azon volt, hogy neki vasútja legyen. Hisz 
az jó. De ha mindig olyan vonalakat építünk, 
melyek csak a bei-gazdaságot emelik, akkor fe
jős tehenei leszünk Ausztriának. 

Azzal biztatnak, hogy van az eszék-sziszeki 
vonalra egy másik társulat, ugy mond, várjuk 
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be azt. Igen t. Ghyczy Ignácz ur akkor azon 
módosítást tévé, hogy ha igy van a dolog, mi
után életkérdés a fiumei vasút, ne engedtessék 
meg azon nagyvárad-eszéki vasút társulatnak 
Eszéktől Baranyaváron és Villányon keresztül ma
gát a pécs-barcsi vonallal s általa Pragerhofnál a 
bécs-triestivel hatni Pragerhofba, míg ez ki nem 
építtetik. Egy 1867-ben te t t interpellatióra, mint 
talán említtetett is, miniszter ur megígérte nem 
csak azt, hogy a trassirozást elkezdeti, de azt is, 
hogy már az építéshez is, mielőbb az bevégeztet
nék, hozzá fognak. Máig sem történt benne semmi, 
sőt csodálatos, hogy e vonalat egyátalában a 
közlekedési miniszter ur újra trassiroztatta, mert 
hiszen azt már régebben trassiroztatta, 1865-ben 
az osztr. kormány, és most újra trassiroztatja a 
közlekedési miniszter ur. Es pedig ki által? A 
délkeleti vasúttársaság ingenieur-jei által, kiknek 
érdekei, hiedelmem szerint, homlok egyenest ellen
keznek a mi érdekeinkkel, és most már ki is 
van mutatva, hogy azon 23 mértföldön az emel
kedés 1 és 50-re rug, midőn az osztrák kormány 
által végrehajtott tracirozás szerint csak 1 — 75 
volt az emelkedés, a mi sokkal több nehézséget 
okoz, mint a mily várható volt. Mi szándékolta-
tik ez által? Kérem ne méltóztassék azt hinni, 
hogy gyanúsítgatok; de ki kell mondanom, hogy: 
vagy szándékoltatik azon kérdésnek elodázása, 
miszerint Fiume visszakebelézésének kérdése el nem 
döntetik, vagy pedig csakugyan megtörténhetik 
az, a mitől félek, hogy tudniillik valósul azon 
eszme, mely szerint Fiume kerülete külön tes
tületté alakittatik; vagy külön és akkor ugy 
építtetik ki a károlyváros-fiumei vasút, hogy 
ártalmára nem lesz, se a nagyvárad-eszéki, se a 
délkeleti társulatnak. 

Ehhez nem kell szakértő tudomány. Magyar
országnak oly szerencsés geographiai helyzete 
van, hogy a világkereskedelem ki nem kerülheti. 
Keressen az összeköttetést akár a déli, akár a 
nyugati tengerrel, akár közvetve Indiával, vagy 
a suezi csatornával, mindig Magyarországon ke
resztül kell mennie. Minden vonalnak — kivéve 
a belgrádit, mely tán el is fog enyészni — Ma
gyarországon kell keresni útját. A kereskedel
mi világ csaknem légyottot kénytelen adni 
magának a károlyváros-fiumei vonal sínéin. 

Már most kérem, ha így vitetik a dolog to
vább is, mint ez eddig történt, midőn a károlyvár-
fiumeí vasút a kormány által építtetvén, ez szü
netelt, midőn építtetnie kellett volna, és épített 
más vonalakat, ugy pl. a hatvan-miskolezi vonalat, 
akkor veszébyezve van a kereskedelem. Miért ? 
Mert e vonalnak Eszéktől Károlyvároson keresztül 
egyenesen Fiúméig bár 20 mértfölddel rövidebb 
az útja, mint. Eszéktől Baranyaváron, Villányon, 
Pécsen, Pragerhofon keresztül Triestig, minek-
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utána a kormány maga épiti ki a kis darab 
utat , az emelkedett tariffa következtében, mely 
ott mutatkozik, oly drágává válik a szállítás, 
hogy a szállító inkább 20 mértfőlddel tovább 
utazik, hogysem ezen drága tariffát fizesse. 

Nekem alázatos véleményem az, (Halljuk ) 
hogy ezen kérdés még egyszeri megvitatása bi
zottságra ne bizassék; hanem, tekintve azt, hogy 
a fiumei vasút elkészítése 1867-ben lett elhatá
rozva, és tekintve azt, hogy ez ránk nézve élet
kérdés, tekintve azt, hogy az őszszel már meg
nyílik a suezi csatorna, és hogy ezen kérdés to
vábbi elodázása által a mi kereskedelmünk ve
szélyben forog: utasíttassák a közlekedési minisz
térium, hogy nem csupán a károlyvárosi, hanem 
az eszék-fiumei vonal is egész terjedésében egy
szerre építtessék ki ; egyúttal pedig, hogy hatal-
maztassék fel a pénzügyminiszter arra, miszerint 
a szükséges költségeket a vállalat rendelkezésére 
bocsássa. (Helyeslés a hal oldalon.) 

H o l l á n E r n ő : Tisztelt ház! Simonyi 
Lajos t . képviselőtársam egy idézetre vonatkozott, 
illetőleg idézett egy nyilatkozatot, a melyet én 
talán ezelőtt 3 vagy 2 évvel tettem. A mint 
ezen idézet által újra emlékeztetve lettem azokra, 
a miket több idő előtt mondottam, abból csak 
fizt látom, hogy t. barátom ezen idézetet azért 
olvashatta fel, miszerint kimutassa, hogy mindaz, 
a mit a kormány azon időtől fogva e kérdésben 
tett, tökéletes összehangzásban van egymással és 
következetesen járt el, következetesen tette egyik 
léüést a másik után. 

Lesz szerencsém , a mit most előre 
bocsátottam, tények és számok által kimu
tatni : mert átalában ugy Ítélek e kérdésben, 
mint minden más kérdésben, hogy: ha a t. ellen
iélnek szónokai alapot keresnek, melyre a mi-
niszier eljárása iránti roszalásukat támasztani le
hetne, akkor szerintem kettőt kellene kimutatni. 
Ki kellene mutatni először azt, hogy azon idő
től fogva, midőn ezen vasútnak kiépítése el
rendeltetett, a miniszter több időt fordított az elő
munkálatok készitésére, mint a mennyi azokra 
múlhatatlanul megkívántatik; ki kellene mutatni 
másodszor azt, hogy a Feli-rendszer vizsgálata 
által szándékosan vagy nem szándékosan, de 
bármi módon annyi halasztás állott volna be, a 
mennyit a miniszter igazolni képes nem volna. 
E kettőre vezetem vissza az egészet. Méltóztas
sék megengedni, hogy számokkal feleljek, mert 
azt hiszem, hogy a miniszter ur a ki előbbi elő
adásában szintén számokra és tényekre támaszko
dott, azok édenében szintén számokat és tényeket 
van jogositva követelni. 

A t. ház még 1867- ik i Julius havában az 
akkori ülésszak befejezé előtt 4 vagy 5 vas
útra nézve — melyek akkor egyenkint felsorol

tattak — a ministeriumot felhatalmazta minden 
előintézkedés megtételére, hogy azok haladék
talanul kiépíttessenek. Ezek között volt első sor
ban a fiumei vasút. Az igen t. miniszter ur elő
adásából kitűnik, hogv a személvzet a rákövet-
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kezeit october havában lett elhelyezve a károly-
vár-fiumei vonalon azon czélból, hogy ott a mun
kálatokat megkezdhesse. Kérdés már most az, 
későn történt-e ezen intézkedés, vagy nem? Ez 
minden esetre nagyon relatív dolog; de ha figye
lembe veszszük azt, hogy azon pillanatban, mi
kor a minisztérium megalakult, semmiféle techni
kai közegek felett nem rendelkezett; ha figye
lembe veszszük, hogy — pedig csupán csak ezen 
egy vonalon ezen berendezés szerint, a mint azt 
a miniszter ur eszközölte — több mint 60 mér
nökre volt szükség, és hogy a legjobb erőket kellett 
összeválogatni egy ily fontosabb munkálat vég
rehajtására: természetesnek fogja bárki találni, 
hogy ez időt vett igénybe és hogy korábban, 
mint október havában, a teljes berendezés esz
közölhető nem volt. Közönségesen tudva van, 
hogy az ilyforma előmunkálatok ismét két részre 
oszlanak; az első és legfontosabb rész az áta-
lános exploratio, míg maga a vonal iránya meg 
van állapitva. Ez a miniszter ur előadása szerint 
mindössze marczius haváig volt befejezve, tehát a 
legszigorúbb időben, nem kímélve sem időt, sem 
fáradságot, télen lett teljesitve, ezen munkálat
nak legnehezebb és legfontosabb része. A mint 
az átalános vonalozás marcziusban be volt fejezve, 
azonnal a helyszinén alkotott osztályokban és itt 
a központon a részletes tervek lettek kidolgozva, 
még pedig oly részletességgel, a minő szükséges 
volt lelkiismeretes eljárás mellett, egy ily fontos 
és nagy vasútnál, a hol minden körülményt, 
minden tényt gondosan számba kellett venni, ne
hogy az államkincstár tulterheltessék oly kö
vetelésekkel, a minőkkel a vállalkozók különben 
eló'állani hajlandők lettek volna. Ezen munkálat 
az egész időszakot igénybe vette 1868. évi no
vemberig, továbbá a belső munkálatok nyolcz 
hónapot, összesen az előbbi munkálatok 13 havi 
időszakot vettek igénybe. 

A ki ily természetű munkákban már részt 
vett, vagy azokat maga intézte, az mindenesetre 
illetékes bíró lehet a tekintetben : vajon ezen idő 
nem volt-e hosszú, vagy kevés? Azokra nézve, kik 
hasonló munkálatokat nem teljesítettek, ilyenek 
végrehajtásában részt nem vettek, természetesen 
csak hasonló példák lehetnek mérvadók; és hogy
ha előmunkálatokra akarnék hivatkozni a t. ház 
előtt, helyesen nem tenném ha régibb időkre 
akarnék visszanyúlni, mert sehol nagyobb hala
dás nem mutatkozik, mint a vasutépitkezés kö
rül, ha hivatkoznám előmunkálatokra, melyek a si-
meringi vagy azon vasutaknál, melyek az Appe-
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nmeken át vezetnek, helytelenül cselekedném ; 
hivatkoznom kell egy oly példára, a mely a leg
utolsó időben, hasonló sürgető körűimének közt 
történt, pédául a Brenner-pályára. 

Ez az első, mely az Alpeseken keresztül 
vezet és a mely azért állja ki az összehasonlí
tást ezen vonallal, mert hasonló területi nehéz
ségei mellett majdnem egyenlő kiterjedésű. Sür
gették ezen vonalnak kiépítését, mert az volt a 
rendeltetése, hogy Tirolt, illetőleg Insbruckot a 
legközelebb utón Veronával összekapcsolja. Nagy 
súlyt fektettek arra, hogy ezen kapcsolat minél 
előbb állittassék elő. És mindezen sürgetés daczára, 
a nélkül, hogy nagyobb területi nehézségek for
dultak volna elő e vonalnál, a nélkül, hogy e 
vonal hoszabb kiterjedésű lett volna, mind a 
mellett ezen előmunkálatoknak elkészitése több 
mint 2 évet, sőt csak valamivel kevesebbet mint 
3 évet vett igénybe. Ha ezzel összehasonlítom a 
fiumei vonalon történt előmunkálatokat, melyek 
13 hónap alatt lettek befejezve, jő lélekkel me
rem állítani, hogy a kormány közegei a lege-
rélyesebbeu jártak el a munkálatok végrehajtása 
körül. 

Ha valaki volna, a ki megtámadni akarná 
ezen állításomat, a ki azt akarná ebből következ
tetni, hogy a kormány mégis lassabban járt el, 
mint kellett volna: mindenesete kénytelen vol
nék arra kérni őt, méltóztassék nekem csak egy 
példát fölmutatni, melyben gyorsabban és pon
tosabban lettek volna végrehajtva az előmunkála
tok, s én egész tisztelettel fogok meghajolni és 
megadom magamat, hogy az illető képviselő ur
nák joga volt észrevételeket tenni ezen előmun
kálatok mikénti végrehajtására. A mig ily pél
dát felmutatni nem fog, pedig előre biztosítha
tom, hogy hiába fáradoznék annak fölkeresésé
ben, addig méltóztassanak megbocsátani, én ezen 
állitásnak alaposságát meg nem engedhetem. 

Térjünk át most a második időszakra : 
Elmondta a t. közlekedési miniszter ur, 

hogy a mint az előmunkálatok be lettek fejezve, 
a zárt ajánlatok tárgyalása kezdődött. Beérkezett 
három ajánlat; kettő ezek közöl olyan volt, hogy 
azokra reflectálni egyátaíában nem lehetett, meri" 
igen drága volt. A harmadik egy uj rendszert 
hozott javaslatba. 

Azt is mondhatom, hogy a tisztelt közleke
dési miniszter ur a maga szempontjából nem tar
totta volna szükségesnek, ezen ajánlatra komoly 
figyelmet fordítani, mert jól tudta, hogy azon 
vasútnál, a melylyel biztositandók vagyunk a 
nemzeti külkereskedés függetlenségét; hogy azon 
vasútnál, melyen az egész országban kiviteli 
irányban a tenger felé a legtöbb szállítás fog 
összetódulni, hogy azon vonalnál nem lehet al- | 

kaímazni azon rendszert, melyet még eddig az 
egész világ provisoriusnak tart. 

ííem a kormány érdekében, nem az ő szán
dékában történt ezen vizsgálat, hanem azok ér
dekében, kik azt hitték, hogy talán a kormány 
nem helyesen cselekszik, midőn ezen rendszert 
azonnal föl nem karolja, és nem oltalmazza; sőt 
tudjuk hogy, még a mai napig is többen vannak, 
kik a Feli-rendszer pártolói, s azt hiszik, hogy 
czélszerü és hasznos lesz, ha ez a fiumei vasút
nál is alkalmaztatik; és miután ez igy van, meg
győződésem szerint a kormány csak kötelességét 
telyesitette, midőn 11 millió megtakarításáról 
levén szó, alapos vizsgálatok tételét rendelte el, 
a mint ez meg is történt először azáltal, hogy 
ezen rendszernek ajánlója, Brett, vállalkozó s 
illetőleg annak mérnöke Brunlees lett fölszólítva 
11 pontban formulázott kérdések által : nyilat
kozzék az iránt, miképen fog az általa ajánlott 
rendszer a követelt igényeknek eleget tenni? Ma
gok az ajánlati tárgyalások november végén let
tek befejezve. Deczember közepén történt a fel
szólítás, mire február közepén érkezett meg a 
válasz. Tehát semmiféle elmulasztás nem történt, 
melyből azt lehetne következtetni, hogy a kor
mány talán szándékosan tartotta visssza az ügy 
elintézését. A mint megérkezett Brunleesnek vá
lasza, és a bizottsági tárgyalásoknál kielégítőnek 
nem találtatott, a kormány azonnal elhatározta, 
hogy egy bizottság által külön is meg fogja vizs
gáltatni a helyszínén, hogy teljes meggyőződést 
szerezzen annak kivihetó'sége iránt. E bizottság 
megalakult márczius elején és mivel a kormánynak 
nem lehetett szándékában, hogy a kiküldött urak egy 
téren kéjutazást tegyenek, hanem hogy azon bizott
ság a czélnak megfelelő legyen, a teljesen tudomá
nyos expeditio minden kellékeivel lettek ellátva, ala
pos programún adatott kezökbe s a Luiza-utnak 
minden adatai, hossz-és kereszt-szelvényei rendel
kezésökre bocsáttattak, azon fölül az olasz kor
mány utján minden intézkedést megtett, mik arra 
nézve megkívántattak. Természetesnek fogja ta
lálni a t. ház, hogy ennek elintézése ismét időt 
igényelt. S ha azt mondom, hogy a bizottság már 
márczius kezdetén megalakult, hogy az april kez
detén útnak indult, és hogy már april közepén 
be is fejezte ezen viszgálati utat, meg fog győ
ződni, ha összehasonlítjuk azokkal, miket ezen 
ut előkészítésére tenni kellett, hogy itt semmi
féle időmulasztásról szó nem lehet. A bizottság 
május 29-ről szóló jelentését beadta, és — a mint 
a t. minister ur imént kijelentette — minthogy most 
már semmi sem áll annak útjában, hogy a vég
leges intézkedés a kiépitésre nézve megtörténjék 
— azt hiszem, hogy egyátaíában nincs semmiféle 
alap arra nézve, hogy a miniszter eljárása iránt 

1 elégületlenséget vagy roszalást lehetne kifejezni. 
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Azok után, amiket a tények és adatok foly
tán volt szerencsém előadni, csak igeu röviden 
kell némely észrevételeket tennem Gubody kép
viselőtársam előadására, melynek — meg kell 
vallanom — legnagyobb részét nem érthettem, 
és csak a meDnyit abból értettem és kivehet
tem', azokra nézve kivánok néhány észrevételt 
tenni. 

Először is azt állitotta ő , hogy a kormány 
a déli vasúttársaság mérnökei által készíttette a 
terveket a károly város-fiumei vonalon, hogy nem 
használta volna fel azon igen jő terveket, a me
lyek már készen voltak, és igy ezen eljárása ál
tal is megmutatta azt, hogy egyátalán nem vi
seli szivén ezen fontos vasútnak mielőbbi elké
szítését. Erre nézve bátor vagyok őt arra figyel
meztetni : — bár honnan, bár micsoda forrásból 
értesült volna — az ő állítása, hogy a déli vasút
társaság mérnökei működtek volna a tervek el
készítésénél, a valósággal meg nem egyez^ és ha 
ő neki erről tudomása van, bizonyosan szives 
lesz engem erre figyelmeztetni, mert a jelen 
esetre nézve mondhatom, hogy roszul van ér
tesítve. 

A mi a másik kérdést illeti, hogy a kor
mány miért trassiroztatta külön e vonalt, erre 
szintén fogok válaszolni, és válaszom csak arra 
szoritkozik, hogy a kormánynak igen sok oka 
volt azt tenni ós el nem fogadni oly terveket, 
melyek nem az ő közegei által készültek. A 
kormány, a mint átvette az ügyek kezelését, talált 
kész terveket a nagyvárad-kolozsvári, és károly-
város-fiumei vasutakra • de ha ezen alapon kezdette 
volna meg a munkálatokat, oly szép eredményt 
nem bírna felmutatni, mint most, midőn 4 és 
fél millió megtakarítást lesz képes felmutatni a 
nagyvárad-kolozsvári vonalon. 

Hasonló meggyőződésből indult ki a kor
mány, hogy a fiumei vasútnál is, a mely nagy 
mérvben fogja az államkincstárt terhelni, neve
zetes megtakarításokat fog tehetni, és hogy ily-
képen czélszerübb és helyesebb berendezés által 
fogja biztositani ezen nagyfontosságú vasútnak 
és a vele összekötött kikötőnek jövőjét, és ez 
által elérni azt, hogy ez legyen Magyarországnak 
legfontosabb kiviteli útja. 

Tehát ezek volnának észrevételeim Simonyi 
és Gubody képvisesőtársaim előadására; de azt 
hiszem, hogy, a mint előadásom bevezetésében 
kijelenteni szerecsém volt, hogy ha a t. szóno
kok közöl bárki a miniszter ur eljárása iránti 
roszalását akarja nyilvánítani , helyén látom, 
hogy előbb az alapot keresse fel, és mutassa ki, 
hogy akár az előmunkálatokra szánt időszakban, 
akár azon későbbi időszakban, mely a Fell-
rendszer megvizsgáltatására felhasználtatott, szán
dékos mulasztás vagy erélytelenség terhelné a 

kormányt. Ha a t. szónokok valamelyike ezt 
fogja kimutatni, el fogom ismerni, hogy joga 
volt roszalását kimondani; de mindaddig, mig ez 
nem töiténik, én részemről azokkal szavazok, és 
tartok, kik a miniszter ur eljárásában megnju-
gosznak. {Elénk helyeslés a jobboldalon.) 

S i m o n y i L a j o s b . : T. ház! Személyes 
kérdésben akarok szólni. {Halljuk!) Szavaimat t . 
előttem szólott képviselő és államtitkár ur nem 
értette helyesen; mert nekem korántsem volt 
szándékom a minisztérium eljárását gyanúsítani 
vagy kárhoztatni. En a multakra vonatkozó elő
adásomat csak azért hoztam fel, és csak azért 
emiitettem meg, hogy mi történt : hogy ez által 
indokoljam abbeli kívánságomat, hogy a minisz
térium még ezen évben nyilatkozzék határozot
tan az iránt : szándékozik-e az egész nagy - várad-
fiumei vasútvonalra nézve egy törvényjavaslatot 
előterjeszteni? Az ón nyilatkozatom tehát legke-
vésbbé sem volt oda irányozva, hogy a minisz
térium eljárását a múltra nézve kárhoztassam, 
hanem egyedül azért tétetett , hogy a t. minisz
ter úrtól azon ígéretet nyerjem ki, hogy ezen 
vonal nem sokára ki fog építtetni. (Helyeslés 
bal felől) 

V á r a d y G á b o r : T. ház! Én is idézni 
fogok egy pár nyilatkozatot, melyek i t t elmon
dattak a t. közlekedési miniszter ur és az állam
ti tkár ur ál tal ; és midőn ezt teszem, koránt sincs 
azon szándékom, hogy a t. kormánynak a fiumei 
vasút építése körüli eljárását roszaljam. Ezt nem 
is tehetném: mert hisz erre nézve az adatok elő
terjesztését kellemi bevárnom, mit a miniszter ur 
megígérni méltóztatott, és bizonynyal Simonyi 
Lajos képviselőtársam sem ezen szendékből szólalt 
fel, mint ezt most ki is jelentette. Sőt beszédé
ből az államtitkár ur által te t t értelmezést nem 
is lehet kihozni. Midőn tehát idézést teszek, ez 
azért történik, hogy indokoljam, miszerint jogos 
azon kívánságunk, a t. közlekedési minisztérium, 
átalában a kormány irányában: hogy a képvise
lőház múlt 1867. évi Julius l-jén hozott határo
zatának elvégre foganat szereztessék, és hogy in
dokoljam azon határozati javaslatot, melyet bá
tor leszek most a t. ház elé terjeszteni. 

Az igen tisztelt közlekedési miniszter ur 
1867. évi deczember 2-án a fiumei képviselő ur 
részéről beadott interpellatióra adott válaszában 
ezeket monda: „Az alföld-fiumei vasútvonal jö
vedelmezőségét lehetőleg biztosító, önmagában 
álló és minden versenyvonaltól független üzlet 
létrehozására a kormány főgondját fogja fordí
tani." Ezt a t . ház helyesléssel fogadta. 

T. államtitkár ur a múlt évi május 11-én 
azt méltóztatott mondani, hogy Nagy-Váradtól 
Fiúméig minden idegen befolyástól ment, füg
getlen közlekedés előállítására fog a kormány 
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törekedni és hogy a kormánynak soha más szán
déka nem is volt. 

Meg vagyok róla győződve, hogy a kor
mány a lefolyt időszak alatt mindent megtett, 
hogy ezen, a képviselőháznak több izben adott 
igéretét beváltsa, és örömmel constatálom az 
igen tisztelt közlekedési miniszter ur és a tisztelt 
államtitkár úr által most te t t nyilatkozataikból 
azt, hogy immár semmi akadály fen nem forog 
arra nézve, hogy az 1867. Julius 1-én hozott 
határozatnak, egy a t. képviselőház elé terjesz
tendő törvényjavaslattal érvény szereztessék. Ha
tározati javaslatomnak nincs is más czélja. In
dokaim benfoglaltatnak magában a javaslatban 
és azokban, a miket nagyrészint b. Simonyi Lajos 
képviselőtársam is elmondott. (Helyeslés bal felől,) 
Határozati javaslatom a következő (Olvassa): 
„Tekintettel a képviselőház által- 1867-dik évi 
Julius 1-én hozott, s a felsőház által is elfoga
dott azon határozatra, mely szerint: „az alföld-
fiumei, azaz nagy-várad-fiumei vasútvonal" is 
ol}Tan gyanánt jeleltetett ki, a „melynek létesí
tését az ország érdekei első sorban követelik"; 
tekintettel a múlt országgyűlés folyama alatt 
a kormány részéről ismételve te t t azon kijelen
tésre, hogy a kormány az alföld-fiumei vasútvo
nal jövedelmezőségét lehetőleg biztosító, önma
gában álló és minden versenyvonaltól független 
üzlet létrehozására fő gondját forditandja: a kép
viselőház határozatilag oda utasítja a kormányt, 
hogy az eszék-fiumei vasútvonalra vonatkozó 
törvényjavaslatát még ezen ülésszak alatt ter-
jeszsze a képviselőház elé." 

A határozati javaslatot indokoltam, t. ház; 
még csak arra vagyok bátor megjegyzést tenni, 
hogy részemről vasúti bizottság megválasztása 
ellen semmi észrevételem nem lehet, sőt szüksé
gesnek tartom azt. Csak kívánatos, hogy a fiumei 
ügyben teendők a kormány részéről ezen vasúti 
bizottság működésétől függővé ne tétessenek, a 
minthogy a kettő egymástól el is választható. 
A vasúti bizottság előterjesztését e tárgyra néz
ve akkor kellend tárgyalnunk, midőn az a kor
mány által a ház elé terjesztendő törvényjavas
latra nézve is ki fogja mondani véleményét. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! (Jobbról: El
áll!) Szerettem volna akkor szólani, ha hallot
tam volna, a t. kormány és a másik oldal né
zetét a beadott határozati javaslat irányában: 
mert én részemről e határozati javaslatot elfo
gadhatónak, sőt elfogandandónak tartom, és azt 
hiszem, hogy senkinek sem lehet kifogása az el
len annyival inkább, mert, miként a közlekedési 
miniszter ur ós az államtitkár ur mondották, a 
kormánynak is szándéka ugy eljárni, mint a ha

tározati javaslatban foglaltatik. (Nagy zaj és el
lenmondások jobb felől.) Mit méltóztatik mondani? 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : A kérdést hozzám méltóztatik in
tézni ? 

T i s z a K á l m á n : Nem a miniszter úrhoz, 
hanem ott szólalt közbe valaki: akartam volna 
reá mindjárt felelni. 

Én mondom, azt tartom, hogy miután a 
kormány nézete ugyanaz, és miután ez által sokak
nak azon aggodalmát el lehetne oszlatni; egy-
átalában nem látom á t : mi ok volna, ha egy
szer olyasmi incütványoztatik, a miről azt kell 
hinnünk, hogy a kormánytól kezdve mindnyájan 
akarjuk, azt határozatként ki nem mondani? En 
erre semmi okot nem látok és ugy gondolom, 
ebbe önök is méltóztatnak belenyugodni. En ré
szemről nem is tartom ezt fölöslegesnek: mert 
meg vagyok győződve, hogy alkotmányos ország
ban semmi sem mondható, mi az ország tekin
télyes részének megnyujtatására szolgál, ha az 
netalán szükségtelen volna is, feleslegesnek: mert 
a közvélemény megnyugtatása annyit megérdemel, 
hogy készek legyünk kimondani azt, a mi az ő 
megnyugtatására szolgál. Ezen határozati javas
latnak el nem fogadásáról csak akkor lehetne 
szó, ha mást méltóztatnának akarni, mit azonban 
nem hiszek, a miniszter ur nyilatkozata után. 

Különben arra nézve, a mit a miniszter ur 
méltóztatott ajánlani — jelesen, hogy egy küldött
ség választassék — én azt gondolom, Simonyi 
t. barátom ebben félreértette a miniszter urat . 
En ugy fogtam fel a dolgot, hogy a miniszter 
ur nem ezen küldöttségtől akarja függővé tenni 
a fiumei vasút tárgyában jövőben teendőket; ha
nem azt méltóztatott ajánlani, hogy e küldöttség 
előtt okmányokkal részletesen kész leend feltárni 
a múlt körülményeit; hogy e bizottság azokat 
megvizsgálván, melyeket a teljes ház meg nem 
vizsgálhat, terjeszthessen a ház elé jelentést. En 
igy értem, és ily értelemben részemről elfogadom. 
Hogy pedig ne kelljen többet szólanom, miután 
a másik vasút tárgyában is történt ugyanaz 
alkalommal, midőn a fiumei irányában, interpel
látio, s az arra adott válasz ezzel együtt napi
rendre tüzetett, erre nézve is elmondom azon né
zetemet: hogy azoa másik vasút vagy az éj
szak-keleti vasút eddig történt dolgairól való fel
világosítás megadására is kérem a miniszter u r a t ; 
vagyis más szóval óhajtom, hogy: egyfelől mon
dassák ki határozatilag a fiumei vasút mielébbi 
kiépítése, mint azt Várady barátom indítványozta 
ma, s másodszor mondassék ki, hogy minél előbb, 
tán holnap, választassék azoa 15 tagú bizottság, 
mely előtt a közlekedési minisztérium, mind a 
fiumei, mind az ugyancsak interpellátio tárgyát 
képező éjszak-keleti vasút tárgyában részletesen 
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meg adandja a maga értesítéseit, s e bizottság 
tartsa kötelességének minél előbb jelentést tenni 
a háznak. 

Most még csak azt óhajtom tudni, hogy 
Kovách t. képviselő urnák mi észrevétele van, 
mert szivessen szolgálok rá válaszszák 

K o v á c h L á s z l ó : Ha szólni kívánnék 
felírattam volna magamat. 

T i s z a K á l m á n : Különben ajánlom a ja
vaslatot a t . háznak. 

E l n ö k : Bátor vag)-ok a házat megkér
dezni: kívánja-e a 129. §. értelmében e határo
zat kinyomását elrendelni? (Nem kell! Más részről: 
Igen!) Én csak kérdem, mert a §. azt mondja, 
hogy indítvány, elleninditvány, módositvány, min
dig írásban foglaltassák, mely beadatván kinyo-
matását a ház elrendelheti. 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : Nem áll semmi ellene, hogy az indít
vány el ne fogadtassák. (Helyeslés, éljenzés bal 
felől.) 

A másik tárgyat illetőleg, az interpellatió 
tárgya az volt, hogy a vállalkozók megkezdették 
a munka egy részét, más részét pedig nem. Én 
erre felelvén, azt válaszoltam, hogy erre még 
elég idő van, s nekem nincs jogom bele elegyedni 
abba, hogy a munka beosztását, mikép rendezik 
el a vállalkozók. I t t van e részben első sorban 
az igazgató tanács, az volna legelőször felszólí
tandó, és én azt fognám szorítani, hogy a munka 
berendezése ugy történjék, a mint kívántatik. 

I v á n k a I m r e : Váradi t. barátom előbbi 
indítványa némileg kapcsolatban van azon inter-
pellátio 3-dik pontjával, melyet a múlt héten 
voltam bátor beadni, de melyre nem voltam sze
rencsés választ nyerhetni. Akkor t. i. azt kér
tem , hogy az eszék-fiumei vagy is az Eszéktől 
Sziszekre tracirozott vonal tervrajzai, mind te
rületi tervei mind hossz-szelvényei a ház elé 
jesztesztessenek. Ha el méltóztatnak fogadni azt, 
hogy tizenötös bizottság küldessék ki, akkor oda 
módosítanám azon indítványomat, hogy annak 
méltóztatnának átadni. (Helyeslés.) 

A mi az éjszakkeleti vonalat illeti, azt va
gyok bátor kijelenteni, hogy ott a dolog legjob
ban megy, 6000 emberrel dolgozik a vállalkozó, 
és alapos kilátás van rá, hogy sokkal hamarább 
fog megnyittatni, mint elő volt írva. 

A mi pedig azon észrevételt illeti, hogy az 
egész vonalon nem egyszerre történik az épités, 
t. i. hogy hol épitik, s hol nem, az a körülmé
nyektől függ, és az csak akkor tartoznék a ház 
elé, ha alapos veszély volna arra nézve, hogy a 
kitűzött határidőre el nem készül; miután azon
ban ettől nem kell tartani, fölösleges a ház elé 
hozni. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 

n ö k : T. ház! JsTem akarok azokra visszatérni, 
a mik i t t a fiume-károlyvárosi vasút építése tár
gyában elmondattak, mert t. barátom a közle
kedési miniszter ur azon nyilatkozata, hogy neki 
semmi kifogása az ellen, hogy a jelen határozati 
javaslat a ház által elfogadtassék, a kérdés egy 
részét megoldja; azonban szükségesnek tartom, 
hogy tisztába jőjünk az i rán t : vajon ezen hatá
rozatnak mily értelmet kíván adni a ház ? Ugyan 
is t, képviselőtársam Simonyi Lajos b. — ha jól 
fogtam fel — azt mondta, hogy ő az egész Várad
sziszek-fiumei vonalat, együtt kívánja építtetni; 
míg az igen t . közlekedési miniszter ur nyilat
kozatából azt érthette a ház, hogy a kormány 
magát arra határozta, hogy e károly város-fiumei 
vonalat külön akarja kiadni, és annak termi
nusául június 15-ét tűzte ki. Az iránt kellene 
tehát tisztába jönnünk : vajon a Károlyváros 
és Fiume közti vonal ne adassék-e ki rögtön, ha
nem halasztassék el ez akkorra, mikor ki fog 
adatni a másik, vagy nem? Az én nézetem sze
rint épen azért, mert a kormány óhajtja, hogy 
Fiume minél előbb jőjön egyeues érintkezésbe 
Magyarországgal és fővárosával , épen azért 
kell a fiumei vonalat rögtön kiadni, hogy ezen 
érintkezés rövid idő alatt létesüljön. (Helyeslés.) 
Annak elfogadása pedig, a mit a t. képviselő ur 
mondott, nem siettetné ezen eredményt, hanem 
természetesen késleltetné; késleltetné pedig azért, 
mert azon másik kérdés, hogy az alfóid-fiumei 
vasút Szlavónián keresztül merre vezettessék? 
igenis óhajtandó és kívánatos ugyan, hogy mi
előbb elhatároztassák, hanem a dolog még nincs 
azon stádiumban, hogy e vonalat vállalkozóknak 
rögtön ki lehetne adni, s mig ezen stádiumban 
van, azt gondolom, mindenesetre a mellett kel
lene maradni, hogy külön adassék ki a vonal, 
nem pedig összeköttetésben az egészszel: mert ez 
által az ügy csak halasztatnék, nem pedig siet
tetnék. (Helyeslés.) 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : Felvilágosításul még csak annyit va
gyok bátor hozzátenni, hogy a károlyváros-fiu-
mei vonal nem coneessió utján adatott ki, hanem 
a ház felhatalmazása ^folytán, a kormány költsé
gén fog építtetni. (Atalános helyeslés.) 

V u k o v i c s S e b ő : Egyszerűen azt akarom 
megjegyezni, hogy a Várady Gábor barátom ál
tal tet t indítványt ugy értem — a mi illeti az igen 
tisztelt miniszter ur által javaslatba hozott bizott
ság kiküldését — hogy ennek a bizottságnak egy-
átalán ne legyen semmi föladata a fiumei vas
útra vonatkozó teendők tekintetében és hogy 
épségben hagyassák meg az az út, melyen a mi
nisztérium e tekintetben már megindult. A mi
nisztérium által ugyanis a concursus bevégzése 
június 15-re tüzetett ki, a 'mikor majd meg fogja 
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ítélni, hogy: mi módon történjék ezen vasút 
kiépítése? En megvallom, helyeslem a mit az 
előttem szóló t. barátom, miniszterelnök ur ho
zott elő, hogy legalább építtessék ki a Károly-
város és Fiume közti vasút, azért, mert az az 
egész vonalnak legnehezebb része. Es csakugyan 
némi természetes és a pbysikai útmutatás által 
igazolt oka van annak, hogy előbb készek le
gyünk azzal, a mi a dologban a legtöbb nehéz
séget állítja elő ; hanem Simonyi Lajos b. ba
rátomnak észrevétele is nyom valamit abban a 
tekintetben, hogy bármi módon történjék azután 
az Eszék és Sziszek közti vasút kiépítése, ne tör
ténjék oly módon, hogy legyen akármely társa
ságnak módjában, oly különbséget tenni a tari
fában, hogy az által megnehezittessék az áru-szál-
litás a károlyváros-fiumei vasúttól, és e szerint 
paralizáltassék az egész czél, a mit az ország e 
tekintetben elérni akar. Mert, a mint számítva volt, 
a károlyváros-fiumei vasút kerülne mértfölden-
kint körülbelül egy millióba, kerülne az eszék-szi-
szeki körülbelül négyszázezer forintba; így arra 
kell törekedni, hogy ez az egész összeg összesit-
tessék és dividáltatván, ugy történjék azután a 
költségek, illetőleg a vámtarifának felosztása, 
mintha a vasút az egész vonalon Eszéktől Fiú
méig mértföldenkint 700,000 frtba kerülne. Ha 
ezt tartja szem előtt a kormány, akkor egyátalá-
ban nem lehet aggodalom arra nézve, hogy az 
egyik része, t. i. a károlyváros-fiumei vasút 
előre, akár eoncessió, akár pedig a kormány épí
tése által, hozassék létre. 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : Felvilágosításul megjegyzem, hogy az 
építésbe már 20 millió be van fektetve. 

V u k o v i c s S e b ő : Összesíteni kell tehát 
az összeget, a mely a Károlyváros-fiumei vasútra 
ibrdittatik, azzal, a mibe az Eszék-sziszeki vasút 
kerül, és a kettőnek felosztása folytán kell a ta
rifát megállapítani: ez a dolog lényege. 

A mi illeti a miniszter urnák az én csekély 
észrevételemre adott feleletét: én, ha méltóztat
nak emlékezni, a tárgyat csak mint mellékes in
terpelláló hoztam elő; e tekintetben van némely 
észrevételem, az t. L, hogy megjegyzésemet a 
déli vasát társaság által, a fiumei vasút ellen 
gördített akadályokra nézve, nem ugy értettem, 
hogy tán a minisztérium által oly egyének let
tek volna kiküld ve, a kik kedveznének a déli 
vasút társaságnak, én egyátalán többre terjesz
tettem ki észrevételemet: én annak minden lé
pését károsnak tartom a fiumei vasútra nézve; 
de azt, hogy mind a kiküldetés napja, mind a 
kiküldött egyének közöltessenek a házzal, azért 
kívántam, mivel ezt a parlamentalis renddel meg
egyezőnek tartottam. 

Különben a mi illeti azon technikai akadá

lyokat, melyeket igen érdemes államtitkár úr 
felemlített: az ellen semmi ellenvetésem nincs : 
mert most vizsgálni, a múltra nézve, nem lehe
tett-e pár hét vag}r pár nap előtt ezt vagy 
amazt megtenni? az nem mozdítaná elő a dolgot. 
Különben távol van tőlem, hogy akár a minisz
térium, akár a ministerium által megbízott egyé
nek irányában roszalást jelentenék ki ; sőt én 
csodálkozom a fölött, hogy az érdemes államtit
kár úr ezen kifejezéssel élt: „az ellenfél," t. i. 
a kérdést a maga részéről, mint az ellenfél által 
fölkaroltat tekintve; és ebben nem értek vele 
egyet : mert ez még mindig nagy nemzeti poli
tikai kérdés volt ; a nemzetnek kívánsága e te
kintetben már akkor is nyilvánult, mikor vas-
utakról még szó sem volt, és csak a Mária-Lu-
dovica-féle műút felett folytak a nevezetes ta
nácskozások. 

A mi a technikai előadást illeti, az ellen 
nem lehet kifogásom; de ha már ugyan szóban 
van, egy hézagot fedeztem fel, a különben jeles 
előadásban. Szerettem volna t. i. hallani azon 
okot, mely miatt átalában nem volt — legalább 
tudtommal — figyelembe véve a jelen kormán}^ 
által azon munkálat, melyet 1861-ben az akkori 
kormány tétetet t mérnökei által. Erre nézve leg
kisebb észrevételt sem hallottam, pedig a többi 
technikai részletek közt szerettem volna azt is 
tudni : mi különbség van az 1861-ki és 67-ki 
előmundálatok közt és mik voltak az okok, me
lyek a minisztériumot arra vehették, hogy eltérve 
a 6l-ikitől, ezen előmunkálatoknak adta az el
sőbbséget ? 

H o l l á n E r n ő : Nekem képviselői minő
ségemben nem volna jogom ismét szót emelni ; 
de mivel t-gyenes kérdés intéztetett hozzám, bá
tor vagyok a t. ház engedelmével a t, képviselő 
urat emlékeztetni, hogy tán nem egész figyelem
mel kisérte előadásomat, mert különben hézagot 
nem fedezett volna fel. En, ellenkezőleg, indokol
tam azt, miért nem használta, fel a minisztérium 
a korábban készült terveket, és pedig ugyanazon 
okkal, melylyei a nagyvárad-kolozsvárira nézve 
tevém, t . i. azon okból tért el a kormány az 
előbbiektől és készitettett uj t e rve t , mert ez az 
országra nézve 4 és 1/2 milliónyi megtakarítást 
eredményezett. Ugyanezen kilátásra voltam bá
tor utalni a fiumei vonalra nézve is, hol az ered
mény , azt hiszem, szintén nem fog megcsalni 
bennünket. (Helyeslés a johb oldalon.) 

P u l s z k y Ferencz: T. ház! (Bal felől: 
Eláll! Johb felől: Halljuk!) Legyen szabad ezen 
egész vitának formájára nézve egy kis figyelmez
tetést tennem. Napirendre volt tűzve a fiumei 
vasút iránti interpellatió; mi abból egy egészen 
más tárgyra mentünk át, a nélkül, hogy az elébb 
napirendre lett volna tűzve, és a nélkül, hogy a 
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ház fel volna világosítva mindazon egyes dolgok
ról, technikai kérdésekről, melyek iránt a házat 
egyeternleg nem is lehet felvilágosítani, s a me
lyek mindig küldöttségileg döntetnek el. Tökéle
tesen egyetértek Várady Gábor t . képviselő úr
ral abban, hogy jó volna, ha Nagy-Táradtól egész 
Fiúméig egy kézben volna a vasút; de hogy ezt 
mi most előre meghatározzuk, hogy ennek igy 
meg igy kell lenni, és a versenyt jövőre egészen 
kizárjuk, és mondjuk ki most, hogy egy bizonyos 
társaságnak kiadatott Nagy-Váradtól Eszékig, 
másik vonal Eszéktől Sziszekig ugyanennek ada-
tÍK, ez, gondolom, senkinek szándékában nem 
volt és nem is lehetett. Azért tehát határozat
ról i t t nem lehet szó. Maradjunk a mellett, a mi 
az interpellatióban mondatott. A mi pedig a ház 
megállapodását ezen kérdésekre nézve illeti, ne 
praeoceupáljuk az időt, mikor ez majd szőnyegre 
fog úgyis jönni a vasúti bizottságban, amidőn a kor
mány előmutatja a terveket és átalában meg
adja a szükséges felvilágosítást. Akkor aztán 
mind a vasút i , mind a pénzügyi bizottság — 
mert csak ide tartozik, hogy mi legyen az ára 
és minők a feltételek — a kérdést megvitatja. 
Ne praesecupáljuk, mondom, e kérdést és hagy
juk akkorra a dolgot, mikor a maga rendes alak
jában jön a ház elé. Ép azért, hogy ne legyenek 
ily meglepő határozatok, melyek által valakire 
előleges concessio ruháztatik, határozza el a ház: 
hogy vasúti és pénzügyi bizottságokat választ, 
melyek mind a jjénzügjd, mind a technikai oldalt 
megvitassák, és hogy csak azután kerülhessen 
ily vasúti ügy a ház elé. Azért most határoza
tot hozni igy ex abrupto alig volna tanácsos, s 
azt hiszem, maradjunk azon fölvilágositások mel
let t , miket a miniszter ur adott, de határoza
tokba ne bocsátkozzunk. 

V á r a d y G á b o r : Pulszky képviselő ur 
olyan határozati javaslatról szólott, mely nincs a 
ház előtt: méltóztassék tehát azt neki felolvasni. 

E l n ö k : Megjegyzést akarok tenni elnöki-
leg a discussio folyamára. A mai napirendre ki 
volt tűzve az interpellatióra adott válasz tár
gyalása s a miniszter urnák bővebb nyilatkozata. 
E nyilatkozat folytán történt eszmecsere után 
fölmerült egy határozati javaslat, s a discussio 
tárgya most az : elfogadja-e a t . ház e határo
zati javaslatot vagy nem? (Helyeslés.) Tehát 
Pulszky képviselő ur aggodalma fölösleges. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Várady 
Gábor határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Méltóztatik-e a t. ház elfogadni? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

B e z e r é d j L á s z l ó : Most nem lehet az 
a kérdés: elfogadja-e a ház e határozati javasla
to t? annak csak kinyomatása iránt kell intéz
kedni, (Nagy zaj.) 

E l n ö k : Engedelmet kérek, már el van 
fogadva. 

K i s J á n o s : Tisztelt képviselőház! A tisz
telt közlekedésügyi miniszter urnák a debreczen-
szatmárnémeti-szigeti vasúthálózatra, illetőleg 
az ebből kiágazó, Tekeházától Csapig vezető 
vonalra vonatkozólag az 1868. XIII, törvény-
czikk 5. szakaszára fektetett azon feleletére 
nézve, mely szerint a szatmárnémeti-szigeti és 
Debreczentől vezető vonal 1870. október l-ig, 
a tekeházi vonal pedig 1871. május 1-én adandó 
át a forgalomnak, mi által az előmunkálatokban 
semmi hátrányt nem lá t , és igy a közönség 
nyugodt lehet, hogy akkorra el fognak készülni, 
mikorra a határidő ki van tűzve: bátor vagyok 
megjegyezni, hogy Szatmár városa környéke és 
népe, midőn a csap-tekeházi vasútvonal munkába 
vételét és gyors előhaladását látva, és a Debre-
czen-Szatmár-Németin Tekeházán vezetett vona
lon pedig semmi munkálatok még akkor, midőn 
az interpellatio megtétetett , nem tétettek, 'méltó 
aggodalommal intézte azon kérdést a t. kormány
hoz : vajon az idézett törvény 5-ik szakaszának 
elég van-e téve vagy nem ? Azonban idő közben 
ugy esvén értésemre, és Ivánka t. képviselőtár
sam előadásából is azon tudomást merítvén, hogy 
ott már a munkálatok megkezdődtek, most azon 
helyzetben vagyok, hogy az interpellatióban ki
fejezett aggodalmat eloszlatva »ugyan nem látom, 
hanem a Várady t. képviselőtársam által te t t 
indítvány folytán a vasúti bizottsághoz kívánom 
áttétetni , hogy szigorúan felügyeljen a r r a , hogy 
a vasúthálózat a törvény értelmében elkészüljön. 

K o r o s P á l : T . ház! A Debreezen-szatmár-
szigeti vasút tárgyában te t t interj^ellatio és az 
arra adandó válasz is a mai napirendre tűzetvén 
ki, én is e tárgyhoz kívánok szólani, s én is azok 
közé számítom magamat, kiket nem elégített ki 
a miniszter ur válasza. Nevezetesen azt mondja, 
hogy a közigazgatási eljárás még múlt hó 12-én 
s a következő napon, e szerint még május hóban 
történt; a törvény pedig azt mondja, hogy ezen 
vonalra nézve fél esztendő múlva magának a mun
kának meg kell kezdődni. Miután igy a bejárás 
május hóban történt, a munka tehát természete
sen azon oknál fogva nem indít tathatott meg. 
Ennek ellenében azt lehet felhozni, hogy ezen 
vonal azon részén, mely a Debreczentől Szigetig 
vezető vonalat tulajdonképen képezi, munkáltak 
már májusban, de csak azon részén, mely ezen 
vonalat egy másik vonallal a tekeház-csapi és 
azután a zubodi vonallal köti össze. Szóval az 
látszik, mintha nem ez lenne a valóságos útvonal, 
hanem mintegy elönt vonalává fajulna át a deb-
reezen-tekeházi vonalnak. Ugyanazért én röviden 
szintén a megelőzött eset példájára, egy igen rö
vid határozati javaslatot hozok indítványba. (Hall-
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juh!) melyet a t. ház figyelmébe ajánlok elfoga
dás végett, mert hogy a törvény szabályai meg 
nem tartathattak, maga a miniszter ur nyilatko
zata is tanusitja. A határozati javaslat a követ
kező, (Olvassa:) „Ügyeljen fel a közlekedési mi
niszter ur, hogy a debreczen-szatmár-szigeti vasút
vonal kiépítése tárgyában az 1868. Xni-ik tör
vény szabályai a vállalkozók által pontosan meg
tartassanak." 

Mikó Imre gr. közlekedési mi
n i s z t e r : így minden tárgyban, melynek elintézése 
a miniszter kötelessége, ily meghagyást kellene 
hozzá intézni. (Atalános helyeslés.) 

H o l l á n E r n ő : T. ház! Bocsánatot ké
rek, nem lehet eltitkolnom némi kis meglepeté
semet a felett, hogy ugyanazon vidékbeli urak 
tesznek megjegyzéseket a munkálatok mikénti 
haladására nézve, holott épen ők szintoly jól mint 
mi, és különösen a kormány, értesülve lehetnek, 
a munkálatok előre nem haladásának valódi okai
ról. Méltóztatnak tudni, hogy nevezetesen Szat-
már városa volt az, mely három napig, még mi
előtt a t. képviselő ur interpellatióját megtette 
volna, következetesen megtagadta a lehetőséget, 
hogy határán építtethessék. (Ugy van!) Tudva 
van, hogy épen ily akadályok merültek fel más 
vidéken is, ugy hogy az egész debreczen-szatmár-
szigeti vonalon, tulajdonképen csak gróf Károlyi 
birtokán lehetett munkálkodni, hol a vállalkozók 
semmiféle nehézségre és ellenkezésre nem talál
tak; ellenben méltóztatnak tudni, hogy Debreczen 
városa még csak már ez. havában adta beleegye
zését, hogy erdején keresztül azon tér kiirtassák, 
melyen a vasút építendő volt. A Nagy-Károlyban 

jelenleg is fenforgó differentiák most is lehetet
lenné teszik a munkálatok megkezdését. Ha te
hát a szükséges munkálatok megkezdése maguk 
az érdeklettek által lehetetlenné tétetik, akkor ne 
tessék a vállalkozókat hibáztatni, hogy azok, azon 
időre nem bírtak oly eredményt felmutatni, mint 
azon vidékeken, hol semmiféle nehézségekkel és 
ellenkezésekkel nem találkoztak, hol a birtokosok 
és törvényhatóságok részéről a lehető legnagyobb 
támogatásban részesültek. (Közhelyeslés!) 

E l n ö k : A t. ház tehát ezen határozatot 
nem tartja szükségesnek. (Nem szükséges !) 

Van szerencsém jelenteni, hogy a naplóból 
és az irományokból több iv megjelent, azonban a 
napló csak május 25-ig jelent meg. Ennek azon
ban nem a nyomdász az oka; hanem a naplóbi-
ráló bizottság némely tagjai, kik a bírálatot nem 
végzik elég gyorsan. Igen kérem tehát a t. kép
viselő urakat, kik e terhet magokra vállalták, 
hogy ezen munkájokat szíveskedjenek azonnal vé
gezni, mihelyt a naplót megkapják. Többen el
utaznak a nélkül, hogy egymás között intézked
nének, s igy marad a munka végezetlenül. (He
lyeslés.) 

Délután 5 órakor a gazdasági bizottság t. 
tagjait kérem ülésre megjelenni. 

Az osztályok csütörtökön délelőtt 10 órakor 
jőnek össze. 

A legközelebbi ülés pénteken lesz, mert a 
holnapi ülésnek nem lenne más tárgya, mint leg-
fölebb a miniszterelnök urnák felelete; ez pedig 
azt hiszem, elhalasztható. (Helyeslés.) 

Az illés végződik d. u. Í3A órakor. 

KÉPV.H. NAPLÓ. 18ff I. 52 



26. országos ülés 
1869. június 11-én 

Somssich Pál e lnöklete alat t . 

Tárgyai : Mocsonyi Jenő és Madarász Jenő megbizó levelei, és kérvények mutattatnak be. Almásy Sán
dor hevesmegyei ügyekben kétszeresen, Szuppan Zsigmond a volt erdélyi íüzkármentő társulat iránt, Csiky Sándor, 
Brogyányi Vincze és Táncsics Mihály vasúti ügyben, Kapp Gusztáv a királyföldi törvényhatóságok. Jókai Mór 
a pestvárosi országút iránt interpellálják a kormányt. Az állandó igazoló bizottság Németh Albert választására 
Huszár Istvánt, Széky Péterére pedig gömöri Török Sándort jelölvén ki, a vizsgálatra kiküldöttek leteszik az esküt. 
A kormány válaszol Tisza Kálmán interpellatiójára s viszont kérdést intéz az interpellálóhoz, s a ház a kormány 
válaszát, név szerinti szavazás alapján, tudomásul veszi. A Julius 4-ikére egybehívandó delegatió képviselőházi 
tagjainak megválasztása napirendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös József b., 
Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Meny
hért, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni, 

Szé l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a jú
nius 8-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyző
könyv hitelesítve van. 

Van szerencsém a t. háznak két választási 
jegyzőkönyvet bemutatni: eg3rik Mocsonyi Jenő, 
Torontál megye nagy-szent-miklósi kerületében 
megválasztott képviselő megbizó levele, a másik 
Madarász Jenő Fehér megye esákvári kerülete 
képviselőjének megbizó levele. Mindkettő az iga
zoló bizottsághoz tétetik át. 

Zemplén megye közönsége a bíróságok szer
vezését czélzó törvényekre vonatkozólag vélemé
nyes felterjesztést tesz a t. házhoz. 

Beliczey István a békés-gyulai összes ezéh-
beli mesterek kérvényét adta be, melyben a sza
bad ipar-rendszer korlátozását kérik. (Derültség.) 

Mind a két kérvény a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Azon kérvények sorjegyzékét van szeren
csém továbbá bemutatni, melyeket a bizottság 
már tárgyalt, egyszersmind pedig figyelmeztetem 
a t. házat, hogy ezek közt van kettő, melyek 

előzetes elintézését a ház határozatilag kimondá: 
t. i. az egyik Szabó Károly és társai kérvénye a 
torontálmegyei nagy-szent-miklósi kerület össze
írása tárgyában; a másik Pilisy Albert és tár
sai panasza a pestmegyei központi választmány 
eljárása ellen, az összeírások tárgyában. Méltóz
tassék ezek tárgyalására határidőt tűzni. (Ked
den!) Tehát keddre tűzetnek ki tárgyalás végett. 

S z a l a y S á n d o r : Van szerencsém be
nyújtani Somogy megye Marczali vidékebeli ipa
rosoknak kérvényét az uj ipar-törvények alkotá
sánál figyelemre méltatás végett. 

G h y c z y K á l m á n : Komárom városa 
iparosainak kérvényét van szerencsém benyújtani 
melyben az ipar- és kereskedelmi minisztériumot 
az ipar-törvényjavaslat mielőbbi előterjesztésére 
sürgetőleg felhívatni kérik és az alkotandó ipar
törvények iránti némely nézeteiket adják elő. 
Nem kétlem ugyan, hogy a trónbeszédben fog
lalt igéret folytán a kereskedelmi miniszter ur 
annak idején be fogja adni az ipar-törvények 
iránti jelentését, szabályszerű tárgyalás végett, 
mindazonáltal bátor vagyok a kérvényt át
nyújtani. 

E r k ö v y A d o l f : Van szerencsém be
nyújtani Magyar-Bánhegyes kincstári telep köz
ség folyamodását, melyben azt kérvényezik, hogy 
az ez évi fagy, aszály és rovar pusztítás folytán 
termésükben szenvedett káraik felülvizsgáltatván, 
haszonbér elengedést nyerjenek és országos se-
gélylyel gyámolittassanak. 

G h y c z y I g n á c z : Van szerencsém be-
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nyújtani Tata város iparosainak kérvényét, mely
ben a trónbeszéd által kilátásba helyezett törvé
nyek alkotásánál észrevételeiket és javaslataikat 
tekintetbe vétetni kérik. 

S z ü l i Ő G é z a : Van szerencsém bemu
tatni szabad királyi Modor városa iparosai
nak kérvényét, melyben kérik, miszerint az 
uj ipartörvények alkotásánál kiváló tekintet 
legyen arra, hogy az, ki önállólag mestersége 
űzését megkezdi, előbb próbát álljon ki, ezen 
próba ugyan ne legyen költséggel egybekötve, 
azonban a nélkül semmi iparág üzése jövőben 
meg ne engedtessék: és igy az uj ipartörvény
ben a kor igényeihez alkalmazottai!, a végre
hajtó hatalomnak s épen ugy, mint a kezdő 
iparosnak pontos határ vonassék. 

P e t r o v a y Á k o s : T. ház ! (Felkiáltások : 
Kérvényé akar benyújtani f) Egy kérvényre vo
natkozólag akarok nyilatkozni. (Halljuk!) A 
múlt heti országos ülések egyikében bizonyos 
Kovalik György részéről Gyöngyösi Pál Ung me
gye vdnnai járásának szolgabirája ellen rágalmazó 
és alaptalan folyamodvány adatott be. A lapok
ból ugy értesültem, hogy r azon kérvény az én 
nevem alatt adatott be. En azonban azon kér
vény beadását, miután rágalmazó tartalmát is
mertem, határozottan visszautasítottam. Kérem 
tehát onnan nevemet kitörültetni, vagy pedig 
akként kiigazítani a jegyzőkönyvet, hogy azt 
nem én adtam be. 

E l n ö k : Ha a dolog igy áll, akkor azon 
kérvény nem vétethetik tekintetbe, mert magán 
ember csak képviselő által nyújthat be kérvényt. 
Erről a kérvényi bizottság értesíttetni fog. A 
mai jegyzőkönyvben pedig Petrovay képviselő ur 
nyilatkozata fel fog vétetni. (Helyeslés.) 

B u t t y á n L á s z l ó : Deutseh Pál, Judo-
vics Ábra, Deutseh Mándel középszolnokmegyei 
náprádi, Deutseh József szamosudvarhelyi, Mezey 
József benedekfalvi lakosok és részeseik, Közép-
Szolnok megyének hozott azon határozatát ille
tőleg, hogy a Szamos vizén létező malomgátok 
levágassanak ezen határozat végrehajtásának el
odázását kérik, azon fontos oknál fogva, mivel 
ityen forma határozat a szomszédos megyékben 
nem hozatott még, de a malmok átidomitása is 
időt igényel. 

U r b a n o v s z k y E r n ő : Van szerencsém 
benyújtani Felső-Hlboke és alulírott trencsénme-
gyei községek folyamodványát, melyben esedeznek, 
hogy a ben kitett tettleges nyomasztó tárgy 
kegyes figyelembe vétessék, és a ház a felett 
határozni kegyeskedjék. 

H o r v á t h S á n d o r : Van szerencsém be
nyújtani két kérvényt: az egyiket somogymegyei 
Marczali mezővárosa, a másikat Marczali vidé
kének iparosai részéről. Mindkét rendbeli kérvé

nyezők az ipartörvények alkotásánál kérelmeiket 
kérik tekintetbe vétetni. 

E l n ö k : Mindezen kérvények a kérvényi 
bizottsághoz fognak utasíttatni. 

A l m á s y S á n d o r : T. ház! Bátor vagyok 
interpellatióval járulni egyrészt a belügy, más
részt az igazságügyi miniszter úrhoz. 

Máj. 20-án Németh Albert képviselőtársam 
interpellatiót intézett az összes minisztériumhoz, 
melyre mai napig tehát 8 hét lefolyása után sem 
adatott válasz. Igaz, hogy ezen interpellatióban 
súlyos vádak emeltetnek a minisztérium ellen; 
igaz, hogy a vádak sok neműek, és annálfogva 
nehéz a válaszadás ; de különösen és legkivált-
képen nehéz a válaszadás azért, mert azon vá
dak, melyek az interpellatióban foglaltatnak, 
mind igazak. (Ellenmondás jobbról.) Miért is nem 
csodálkozom, hogy mindekkoráig válasz nem ada
tott; de igenis csodálkozom a felett, hogy a mi
nisztérium a kivételes állapotot Heves megyében 
még mai nap is fentartja ; csodálkozom a felett, 
hogy a minisztérium még mai napig sem szün
tette meg a zaklatásokat, melyek folytán uj in
dokokra támaszkodva interpellatiót teszek, és 
egyúttal magamévá teszem azon interpellatiót 
is, melyet Németh Albert képviselő ur benyúj
tott. Heves megyébe vizsgáló biró küldetett ki, 
Rozgonyi Bertalan, ki Heves megye határozata 
folytán vizsgálatot tartva, saját jelentése szerint, 
többek előtt oda nyilatkozott, hogy a vizsgálat 
befejeztetett; és mégis most újból küldetett ki 
egy vizsgáló oiró, Angyal nevezetű. Eltekintve 
attól, hogy már a királyi biztos is az által, hogy 
a tisztviselőket minduntalan berendeli ad audi-
endum verbum regrum, a közigazgatást és igaz
ságszolgáltatást nagy mérvben akadályozza; ezen 
újból kiküldött t. vizsgáló biró egy szolgabírót és 
esküdtet folytonosan maga mellett tart, az alis
pánt és ugy a törvényszéket mint egyes embe
reket is minduntalan vizsgálattal zaklatja. Nem 
tudom, a belügyminiszter ur mily törvényekkel 
fogja indokolni azon eljárását, hogy ugy a tör
vényszéket, mint az egyes embereket zaklattatja: 
ennélfogva következő interpellatióval járulok a t. 
miniszter úrhoz. (Olvassa:) „Mi indította a bel
ügyminiszter urat arra, miután Rozgonyi kikül
dött vizsgáló biró saját kijelentése szerint befe
jezte a vizsgálatot, s april 17-én el is távozott: 
újból eg}r vizsgáló birót kiküldeni Heves megyébe. 
Angyal nevezetűt, ki a megye másod alispánját 
törvényszékeket és egyes bizottmányi tagokat 
újból faggat, az ismert megyei határozatért ? 

„Melyik törvényekben gyökerezheti belügy
miniszter ur azon jogát, hogy a megyének ho
zott határozatáért egyeseket zaklathasson, mely
nek hozatalára, mioen a hozott törvények fölött 
aggodalmát és a törvényhozás utján megváltoz-
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tatásának óhaját fejezi ki, annyi jogosultsága az 
osztoztató igazság szerint is van, mint azon me
gyéknek, melyek a hozott törvények iránt he
lyeslésüket és bizalmukat nyilvánítják? 

„Meddig folytattatik Heves megyében ezen 
törvénytelen állapot? és mikor méltóztatik inter-
pellatiómra választ adni?" 

Továbbá, mint előbb is mondtam, az igaz
ságügyminiszter úrhoz is kivánok egy interpella-
tiót intézni, ugyanis, jun. 1-én az uj perrendtar
tás életbe lépett. Az uj perrendtartás szerint a 
munka, mind a törvényszékek, mind pedig külö
nösen a szolgabiráknál nagy mérvben felhalmozó
dott az által, hogy az uj perrendtartás szerint 
az igtató, kiadó és pertárnok felelősséggel is ru
háztatnak fel; annálfogva szükséges az is, hogy 
intézkedés történjék az iránt, miszerint ezen hi
vatalnokok megfelelhessenek kötelességöknek. De 
miután Heves megye azon szerencsétlen helyzet
ben van, hogy bizottmányának működése fel van 
függesztve, nem intézkedhetett természetesen az 
iránt, hogy ezen tisztviselőknek a mód megadas-
sék, miszerint kötelességöknek a törvény szerint 
megfelelhessenek. A miért is az igazságügymi
niszter úrhoz a következő interpellatiót intézem. 
(Olvassa;) „Az új perrendtartás június 1-én életbe 
lépend, ezen eljárás ugy a törvényszékeknél, de 
különösen a szolgabirák teendőit, annyira sok
szorozzák, hogy annak megfelelni, anélkül, hogy 
segédeszközöket nyerjenek, lehetetlen. Heves me
gye bizottmánya fel levén függesztve, e tárgy
ban nem intézkedhetett, hogy a megkívántató 
segédszemélyzetet megkapják. Tett-e, és mi in
tézkedéseket az iránt az igazságügyminiszter ur, 
hogy a törvényeknek elég tétessék, a felek kár t 
ne szenvedjenek, ugy a szolgabirák, a kimondott 
felelősség által méltatlanul ne sújtassanak? ellát
tattak-e a szükséges személyességekkel, iromány-
mintákkal? 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y m i 
n i s z t e r : T. képviselőház! Az igen t. interpel
láló ur, ugy hiszem, hogy elhibázta az adreszt, 
mert ezen interpellatió nem én hozzám tartozik, 
hanem tartozik a belügyminiszterhez. Részemről 
szívesen felelek azon pillanatban, a midőn a t.-
képviselő ur ki fogja eszközölni, hogy az első 
bíróságok az igazságügyminiszter közvetlen fel
ügyelete alá tartozzanak. Miután azonban azok
nak budgetje nem az én budgetemben foglaltatik, 
hanem a belügyminiszterében, ezen kérdés a bel
ügyminiszterhez intézendő. 

A l m á s y S á n d o r ; Ezen útbaigazítást 
elismerem és kérem második interpellatiómat is 
a belügyminiszter úrhoz áttétetni. 

E l n ö k : A belügyminiszter urnák fog ki
adatni. 

S z u p p á n Z s i g m o n d : Nyitramegyei 

galgóez-kerületi több választó, az annak idejében 
fenállott erdélyi tűzkár-biztosító intézetnél épüle
teit biztosította, későbben önhibájok nélkül a biz
tosított épületek tűzveszély martalékává lettek. 
Ok mindjárt az illető ügynökségek által a tár
sulatnál a kármentesítést sürgették, azonban kü
lönféle biztatások által tovább és tovább elodáz-
tatott a dolog; ugy, hogy kénytelenek voltak 
1867. év márczius hóban a kereskedelmi minisz
tériumhoz orvoslás végett folyamodni; egy
szersmind Trenesén megye főispánjához kérvényt 
adtak be, a melyre azon válasz adatott, misze
rint a belügyminisztérium intézkedett, hogy ők 
kielégíttessenek. Azonban ők kárpótlást nyerni 
szerencsések nem voltak. Folyamodtak ismét 1868. 
évi nyári hónapokban a kereskedelmi miniszté
riumhoz, de mindeddig kárpótlást nem nyertek. 
Ennek folytán az illetők hozzám menesztett fel
szólítása következtében bátor vagyok a t. keres
kedelmi miniszter úrhoz a következő interpel
latiót intézni. (Olvassa:) „Szvisek József, Blasko 
János, Smirala József, Moravcsik Mihály, Kabra 
Ferencz, Zsemla Mihály, Lipták József, Vaehan 
Ádám, Pankovics József nyitramegyei galgócz 
kerületi választók, szintúgy Koller László tren-
csénmegyei kis-kottesói lakos, annak idejében 
a fenállott erdélyi tűzkármentesitő társulatnál 
vagyonukat biztosították, későbben önhibájuk 
nélkül támadt tűzveszély által ezen biztosított 
vagyonuktól megfosztattak; és habár az illető 
ügynökségek által a fennevezett társulatnál szen
vedett károk megtérítését ismételve szorgalmaz
ták, a társulat kitérőleg, a követelőket majd tü
relmes várakozásra utalva, majd a kártalanítási 
összeg leszállításába való beleegyezésre felszólítva, 
végre egészen elhallgatva, az ügy végleges lebo
nyolítását mindig elodázni tudta. Ily körülmé
nyek közt a nevezett kárvallottak 1867. márczius 
hóban Koller László, trenesén megyei kis-kottesói 
lakos neve alatt a magy. kir. kereskedelmi mi
nisztériumhoz orvoslás végett folyamodtak, később 
Trenesén megye főispánjához ezen ügyben kérvényt 
nyújtottak be, honnan tudomásukra adatott, hogy 
a magy. kir. belügyminisztérium 1867. évi okt. 
2-án 7552. sz. a. kelt leiratával ugyanazon 
Trenesén megye főispánját arról értesítette, mi
szerint a nevezett erdélyi biztosító társulat ezen 
ügy végelintézésére utal tatot t . így állván a do
log, a nevezett kárvallottak ismét 1868. évben 
nyáron a magy. kir. kereskedelmi minisztérium
hoz folyamodtak, de mindeddig kárpótlást nem 
nyertek. Ezek fonalán és a kárvallottak hozzám 
menesztett írásbeli •/. alatt ide csatolt felszólítása 
folytán, bátor vagyok a t . kereskedelmi minisz
ter úrhoz következő kérdést intézni: Yan-e re
mény, hogy a már most a magyar kölcsönös 
bankkal egyesült, illetőleg vele összeolvadt érdé-
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lyi tűzkármentesitő társulat igéretót beváltani, 
elvállalt tartozásait teljesíteni fogja? és ha van 
remény, hajlandó lesz-e a t. mmiszter ur a ne
vezett fusionalt társulati pénzintézetet arra birni, 
hogy a galgóez kerületi választók és Keller 
László trencsén megyei kis-kottesói lakos irányá
ban elvállalt tartozásait teljesítse és a nevezett 
kárvallottak követeléseit minél előbb elégítse 
ki ?" Egyébiránt az irásba foglalt interpellatiót 
a ház asztalára leteszem. 

E l n ö k : A kereskedelmi mmiszter úrral 
fog közöltetni. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! A tisztelt köz
munka- és közlekedési miniszter úrhoz egy in
terpellatiót vagyok bátor intézni. Az 1868-diki 
XLIX. t. czikk és ezzel kapcsolatban hozott orszá
gos határozatok azt rendelik, hogy a hatvan-
miskolezi vasútvonal Eger városával szárnyvonal 
által kapcsolatba hozassék. Ezen vasútvonal 
erélylyel építtetik, elannyira, hogy Eger városa 
határát már tul is szárnyalta; a szárnyvonal 
iránt azonban — mely az országgyűlés által el
készíttetni rendeltetett, — e napig még éjjen 
semmi intézkedés sem törtónt. Ez Eger városa 
népét legmélyebb aggodalommal tölti be, és éhez 
képest attól tar t , hogy az országos határozat 
vagy igen későn fog foganatba vétetni, vagy tán va
lami oknál fogva, Eger város fejlődésének aka
dályoztatása szempontjából a szárnyvonal el fog ej
tetni. E tekintetben bátor vagyok a t. köz
lekedési miniszter úrhoz a következő interpella
tiót intézni, melyet, ha a t. ház megengedi, fel 
is olvasok. (Olvassa:) „Miután az 1868-ik évi 
49-ik t. ez. 1-ső §-a a hatvan-miskolezi vasút
nak a felvett országos kölcsönből gőzerőre törté
nendő kiépítését a Weikersheim M. H. és társa 
bécsi bankházzal 1868-ik évi január 18-án kö
tött szerződés értelme és tartalma szerint meg
rendelte; miután a vasutak tárgyában kiküldött 
orsz. bizottságnak 1868. april 21 . , 23- és 24-ik 
napjain ta r to t t tanácskozási jegyzőkönyve a 2-ik 
szám alatt mellékelt feltételek füzetére nézve azon 
határozatot tartalmazta, hogy „Eger városa a 
hatvan-miskolezi vaspályával szárnyvonal által 
összeköttessék"; miután a 289. sz. irományhoz 
III. sz. alatt mellékelt, s a képviselőház által 
elfogadott 1868-ik évi május 20-ról kelt hatá
rozati javaslatnak 2-ik pontjában világosan ki
kötve van, hogy ezen vonal építésénél „Eger vá
ros és vidékének érdekei szintén számításba jöjje
nek", és ily feltétel alatt hatalmaztatott meg a 
közmunka- és közlekedési miniszter ur arra, hogy 
„Eger városát a hatvan-miskolezi vonallal, vala
mely legalkalmasabbnak mutatkozó ponton szárny
vonal által oly módon hozassa kapcsolatba, hogy 
ezen vonal idővel Egerből a gömöri vasipar-tele-
pek felé folytathassák"; miután végre a Wei

kersheim H. M. és társéival kötött szerződés 11 . 
§-nak E. pontja alatt a közben eső állomásokra 
vonatkozólag Gyöngyös és Maklár-Eger van ál
lomási helyül kijelölve, és mégis mindezen orszá
gos intézkedések ellenére az tapasztaltatik, hogy, 
bátor emiitett szerződés 5-ik §-ában világosan ki 
van kötve, hogy minden építkezésnek a szer
ződés aláírása napjától számított 22 hónap le
folyása alatt forgalomképesen bevégeztessenek a 
maklár-egri állomáshely építései, ugy a szóban 
levő szárnyvonal készítése iránt, noha már érin
te t t szerződés aláírása óta 16 hónap lefolyt 
és a hatvan - miskolczi vasút építése erólves 
munkálat alat t levén, semmi tényékbe fölmutat
ható lépések se tétessenek: kérdem a közlekedési 
miniszter u ra t : lépett-e már valakivel szerződésre 
oly czélból, hogy Eger városa a hatvan-miskolezi 
vasúttal szárnyvonal által összekapcsoltassék, és 
hogy ezen az országos határozat szerint szintén 
gőzerőre építendő szárnyvonal a forgalomnak a 
fővonallal eg_videjűleg átadathassák ? és ha nem : 
mi akaclályozá abban, hogy ezen szerződést ek
koráig létre nem hozá, sem a makiári állomás
helynek kiépítése iránt nem intézkedett?" 

E l n ö k : Közöltetni fog a közlekedési mi
niszter úrral. 

B r o g y á n y i V i n c z e : T. ház! Az érsek-
ujvár-nyitra-trencséni vasút fontossága és ki-
építtetésének sürgőssége indított engem arra, 
hogy az igen tisztelt közlekedési miniszter úrtól 
fölvilágosítást kérjek a felől : miként hajtatott 
végre az i t t deczember 4-én hozott határozat? 
E részbeni intei-pellatiómat, irásba foglalva, van 
szerencsém á tadn i , fentartván magamnak a 
tárgyhoz, majd a tárgyalás alatt, tüzetesebben 
szólani. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Bro-
gyányi Vincze interpellatióját:) „Miután a tisz
telt miniszter urnák abbeli határozati javaslata, 
mely szerint az érsekujvár-nyitra-trencséni vasút
vonalnak létesithetése tárgjáhan a szükséges in
tézkedéseket hogy megtehesse, és az engedélye
zési tárgyalásokat megindíthassa, illetőleg foly
tathassa, és a megkötött szerződéseket a most 
ülésező országgyűlésnek, még pedig a mennyire 
lehet, mindjárt most kezdetén, alkotmányszerü 
elintézés végett bemutassa, — múlt évi december 
4-diki ülésben elfogadtatott: várható volt, hogy 
a t. miniszter ur ez irányban a háznak törvény
javaslatot beterjesztend; minthogy azonban ez 
nem történt, és ezen határozat mikénti végre
hajtásáról tudomásom nincs, az ügy halasztást 
nem szenvedhet; tekintettel arra, hogy ezen vasút
vonal kiépittetése nemzetgazclászati szempont
ból véve szükséges : mert nem csak hogy a legrö
videbb összeköttetési vonala volna országunknak 
az éjszaki Németországgal, de egyúttal átszelése 
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is egy termékeny és iparvállalatokban gazdag 
vidéknek, t . i. az Érsekújvártól Eyitrán, Zsámbok-
réten át Privigyeig nyúló Nyitra völgyének ; és 
igy a már a vidéken létező, e hazában tán 
legnagyobb ezukor-gyárak, továbbá répaszesz, 
posztó, hajlított fabútor, bőr, papír, és egyéb gyá
rak, gőz- és műmalmok, szesz- és serfőzdék, 
üveghuták, kimerithetlen elsőminőségü kőszénbá-
njrák, fa, iparezikkek és terrnénykereskedés len
dületének, nem különben oly vállalatok létesithe-
tésének eszközéül szolgálna; továbbá tekintettel 
arra, hogy hadászati szempontból is szükséges, 
söt nagy fontosságú; minthogy e vasút Komárom, 
Olmütz, Krakkó erődéit háromszögben összekötné; 
nemkülönben tekintettel arra, hogy ezen vonal
nak fontosságát maga a t. minisztérium is ki-
emelé, mert az országos érdekű vasúti hálózatok 
közé sorolta; és miután mindezeknek máris 
tekintetbe vételével, e vasútvonal kiépittetésének 
sürgőssége a fen* emiitett határozat által is iga
zoltatók: tisztelettel felkérem a közmunka- és köz
lekedési miniszter urat, méltóztatnék arról fel-
világosi tani, hogy e vasút tárgyában: 

„ 1 -szőr: mennyire tétettek meg az intézke
dések a folytatandó tárgyalásokra nézve, és ezen 
tárgyalások folytattatnak-e még, vagy már befe
jeztettek, ez esetben köttettek-e már szerződések, 
vagy nem ? és ha köttettek, kivel ? és 

„2-or mikor szándékozik a t. miniszter ur 
ezen szerződéseket elintézés végett a háznak be
muta tn i ? végre 

„3-or szándékozik-e a t. miniszter ur csak 
ugyan e vonalat ugy és azon irányban, mikép ez 
mostanig jelezve van: t. i. Érsekújvár, Nyitra , 
Tapolesány, Baán, Trenesin, Vlára völgyön át 
Morvaországgal Hradisnál, és esetleg NyítraZsám-
bokréttől kiágazva Privigyén át Szucsányig és 
ez által közvetve Oderberggel összekötve vagy 
pedig más irányban kiépíttetni?8 

E l n ö k : Közöltetni fog a közlekedési mi
nisztériummal. 

T á n c s i c s M i h á l y i T. ház! Legközelebb 
a fiumei vasút levén napi renden, mely gondo
lom 15 tagból álló bizottsághoz utasít tatott , mi
kor a tárgy szőnyegen volt, a közlekedési minisz
térium részéről Hollán államtitkár ezt emiitet te: 
„uj terv szerint" — nem vettem ki, hogy uj terv 
szerint már épittetik-e vagy csak javaltatik. Kér
dem tehát a t. minisztériumot, miben áll ezen uj 
rendszer? Ha egyszerűen erre megfelelni nem le
hetne, én kész vagyok e kérdést utóbb intézni a 
tisztelt minisztériumhoz, de addig bátor vagyok 
a magam részéről egy uj rendszert, vagy ha ugy 
tetszik, csak tervet előterjeszteni a tisztelt ház 
engedelmével. 

Alig van Magyarországon nagyobb fontos
ságú kérdés, mint a fiumei vasút kérdés. Eégen 

vajúdik ez már, 1845 óta pengetik a fiumei vas
utat . Tervemet nem formulázva, mert írni nem 
birok, hanem élő szóval a lehető legrövidebben 
fogom előadni. (Felkiáltások jobbról: Mi ez, inter-
pelatio vagy indítvány ?) Két részből áll: az egyik 
interpellatio . . . (Felkiáltások jobb felöl: Napi 
rend! Bal felől: Halljuk! halljuk!) Ha a t. ház 
nem tartja ezt az interpellatiohoz tartozónak, 
elállók a szótól. (Halljuk!) Tervem, illetőleg ja
vaslatom, mint előbb mondám, igen kevésből áll : 
Határozza el az országgyűlés, hogy a Károlyváros 
és Fiume közti vasutat maga az állam fogja épí
teni ; (Zaj és derültség a jobb oldalon!) másod
szor: határozza el a képviselőház, hogy ne az 
eddigi rendszer, hanem uj rendszer szerint épít
tessék, (Derültség!) mely t. i. az országnak ha
talmát, nagyságát és dicsőségét fogná eredmé
nyezni. A sok kanyarodás, alagutozás, a sok áthi
dalás és egyéb akadályok helyett rendelje el az 
országgyűlés, hogy vágassanak át azon hegyek, 
melyeknek tövén, majd a vasút épitetni fog. Ez
zel, t. ház, nagy czélt fog elérni az ország. Mert 
a ki Fiumét ismeri, tudja, hogy az csak kes
keny szalagként nyúlik el a hegyek tövében. A 
mostani Fiuméből nem leend soha nagyobbszerü 
kikötő, a milyen Magyarországot, illetőleg a ma
gyar államot megilleti. Az ekként javasoltam terv 
szerint Fiumét nagyobbítani lehetne és kellene 
is. Azon anyagot, mely az átvágandó hegyekből 
kikerül, a fa, kő és földanyagot a tengernek bel
jebb szorítására lehetne fordítani. (Derültség! Fel
kiáltások: Napirend!) 

E l n ö k : A t. képviselő urnák vagy kér
vényt, vagy interpellatiót van joga e perczben 
előterjeszteni. Méltóztassék tehát magát ahhoz 
tartani, mert a tárgy discussiojának jelenleg he
lye és ideje nincs. Ha valami indítványt, vagy in
terpellatiót szándékoznék beadni, méltóztassék azt 
előterjeszteni. (Helyeslés.) 

T á n c s i c s M i h á l y : Az interpellatiót meg
te t tem: abból áll, szíveskedjék a minisztérium azon 
kérdésre felelni: miből áll azon uj rendszer, mely 
a fiumei vasútnál fog alkalmaztatni? (Derültség.) 

E l n ö k : Tehát a kérdés az illető minisz
tériummal közöltetni fog. 

K a p p G u s z t á v : T. ház! Bátor vagyok 
egy interpellatiót a belügyminiszter ur ő nagy
méltóságához intézni s azt a t. h. kegyes türel
mével röviden kifejteni. 

F. é. márczius 28-án megjelent a Buda-Pesti 
Közlöny hivatalos részében egy miniszteri rende
let, melynek czime: „ a Magyarország és Erdély 
egyesítésének részletes szabályazásáról szóló 1868. 
XLHI. t . ezikk 10. §-a értelmében a m. kir. bel
ügyminiszter által kibocsátott ideiglenes szabály
zat a képviselő testületek, valamint a széki, vi
déki és községi tisztviselők választására nézve a 
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Királyföldön." Ezen miniszteri rendelet két sza
kaszt tartalmaz: az első a királyföldi képviselő 
testületekről szól, és azok szervezését és válasz
tását, ugy a községek és a székek valamint az 
összes minisztérium számára szabályozza: a másik 
szakasz a tisztviselők választása fölött rendel
kezik. 

Ezen miniszteri rendelet a Királyföldön egy 
provisoriumot alkot, mely azon terület lakóinál 
nem megelégedésre talált, sőt igen mély aggo
dalmakat gerjesztett, valamint ezt az eddigi, a 
magyar minisztériumhoz is felterjesztett nyilat
kozatok bebizonyítják. Ezen nyilatkozatok való
ban nem annak tulajdonithatók, hogy az ottani 
lakosok a mostani állapot fentartásához talán 
makacsul ragaszkodnának, hanem egyedül a mi
niszteri rendelet keletkezeti módjának és tartal
mának. A Királyföldön ma alig létezik egy értel
mes ember, ki el nem ismerné a mostani már 
elavult korból származott állapot hiányait és azt 
kor- és ezélszerübb intézményekkel pótolni nem 
kívánná. A mostani képviselő testületek törek
vése már harmincz év óta folytonosan oda megy: 
a Királyföldön korszerűbb intézményeket, ezélsze
rübb szervezést létrehozni, de fájdalom a beállott idők 
viszontagsága eddigelé minden ilynemű törek
vést gátolt, ugy 1848 előtt, valamint azután 
is. Nem kívánom 30 éves ilynemű törekvések 
elősorolásával a t. házat fárasztani, esak azon 
mtinieipiumnak utolsó ilyféle lépését kénytelen 
vagyok röviden emlegetni. A múlt év végén a 
szász nemzeti egyetem törvényes jogosultságánál 
fogva saját kezdeményéből készített egy szabályt 
a királyföldi képviselő tesztületek szervezése és 
választása felett. Ezen szabály azonban a tiszt
viselők választására és szervezésére ki nem ter
jeszkedett, mert épen szükségesnek tartották, az 
országgyűlés határozatait, az átalános igazságki
szolgáltatás és közigazgatás korszerű rendezését 
bevárni, s ezt annál is inkább, miután a szász 
törvényhatóságoknál a mostani szervezetők min
den hiánya mellett ugy az igazság kiszolgálta
tás, valamint a közigazgatás, legalább nem kevésbé 
rendesen és megelégedőleg kezeltetik, valamint 
Magyarországnak bármely más területén. Meg 
vagyok győződve, hogy ezen állításomat az illető 
igen t. miniszter urak is igaznak fogják elis
merni. 

Ezen egyetemi szabály a törvény értelmé
ben a belügyminisztériumhoz jóváhagyás végett 
terjesztetett föl; de sem megerősítést nem nyert, 
sem netaláni akadályok miatt módosítására vissza 
nem utasíttatott: fölötte a minisztériumtól sem
minemű válasz meg nem jelent, de igenis meg
jelent majd három hónap letelte után — az il
letők nagy meglepetésére — a fenérintett minisz
teri rendelet, mely a fölterjesztett szabályt egy 

szóval sem érinti, attól nem esak a leglényege
sebb pontokban tökéletesen eltér, sőt még egy 
egészen uj czikkelyt tartalmaz a tisztviselők uj 
és mikénti választásáról. Szabad legyen nekem ezen 
miniszteri rendelet tartalmából esak egy-két pél
dát fölhozni. (Zaj! Nem ide tartozik!) 

E l n ö k (csenget): Akár interpellatiót, akár 
indítványt méltóztatik beadni, bátor vagyok 
figyelmeztetni képviselő urat a házszabályok 103. 
§-ra, mely nem engedi érdemleges tárgyalását, 
hanem csak rövid indokolását az interpellationak, 
illetőleg indítványnak. 

K a p p G u s z t á v : Igen röviden el fogom 
végezni. (Idézeteket olvas az 1868.XL1II. t. czikk-
ből s az ennek alapján kibocsátott miniszteri ren
deletből. Nagy zaj. Felkiáltások: Az interpella
tiót!) Ezen tényállás alapján bátor vagyok a 
következő interpellatiót a belügyminiszter úrhoz 
intézni s azt a t. ház asztalára letenni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Kapp 
Gusztáv interjoellátwját): „Folyó év márczius 
28-án megjelent a „Budapesti Közlöny" hivata
los részében egy belügyminiszteri rendelet, mely 
hivatkozva az 1868. XLIII. t. ezikk 10. §-ára, a 
képviselői testületek, valamint a széki, vidéki és 
községi tisztviselők választását a Királyföldön 
ideiglenesen szabályozza. Ezen rendelet a király
föld lakóinál többféle aggodalmakat gerjesztett, 
mivel a szász nemzeti egyetem által a múlt év 
végén felterjesztett szabály megerősítése helyett, 
az érintett miniszteri rendelet megjelent, mely 
a hivatkozott XLIII. t. czikk 10. §-nak meg nem fe
lelőleg kibocsáttatott az illetők kihallgatásának 
tökéletes mellőzésével; mely a Királyföld belkor-
mányzati jogait sérti, és a szabadelvüség és al
kotmányosság igényeit vajmi kevés tekintetbe 
veszi. Miután több szász törvényhatóság már 
ilyen értelemben nyilatkozott és nyilatkozatai
kat a tisztelt belügyminisztériumhoz föl is ter
jesztették : bátor vagyok a következő interpella
tiót a tisztelt belügyminiszter úrhoz intézni: 

„1. Minemű akadályok léteztek, hogy a 
szász nemzeti egyetem által, törvényes jogosult
ságánál fogva készített és jóváhagyás végett a 
tiszteit minisztériumhoz fölterjesztett szabály a 
király földi képviselő testületek szervezése és vá
lasztása fölött a tisztelt miniszter ur által meg 
nem erősíttethetett, vagy legalább módosítás vé
gett vissza nem küldetett? 

„2. Mily körülmények indították a tisz
telt belügyminiszter urat arra, hogy az illetők 
hihallgatását mellőzve, az érintett ideiglenes sza
bályzatot kibocsátani méltóztatott, mely szabály
zat az egyetemi szabálynak leglényegesebb pont
jaitól annyira eltér, a tisztviselők uj választását 
bizonyára nem a hivatalkodás előnyére, oly mó
don elrendeli, és a választási jogot a legkorlát-
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lanabb kormányi kijelölési jog által oly szűk ha
tárba szabja ? 

„3. Szemben a közvélemény nyilatkozatával 
és már a szőnyegen levő igazság kiszolgáltatás 
reformjával szándékozik-e a tisztelt belügymi
niszter ur azon ideiglenes szabályzatot épségben 
megtartani és minden részeiben végre is haj
tatni ?" 

E l n ö k : Közöltetni fog a belügyminisz
ter úrral. 

J ó k a i M ó r : T. képviselőház! A t. köz
lekedési miniszter úrhoz van egj interpellátiom. 
(Olvassa) : „Miután a pest-váczi közlekedési ut 
nem a pestmegyei, hanem az egész felső magyar
országi ipar és kereskedelem legjártabb útja: 
méltóztassék a tisztelt miniszter ur ezen közle
kedési útnak a kérelem szerinti országos költsé
gen leendő helyre állítását még ez év folytán 
foganatba vétetni, s e czélra az országgyűléstől 
pót-kölcsön előleges megadását kérni." Ezen 
interpellatio bővebb indokolását csak szükség 
esetére tartom fen. 

E l n ö k : Közöltetni fog a közlekedési mi
niszter úrral. 

F o d r ó c z y S á n d o r : A házszabályok 
128. szakaszára hivatkozva, bátor vagyok indít
ványozni, hogy a horvát országgyűlés részéről a 
t. ház 10. ülése alkalmával beadott, a horvát-
szlavón határőrvidéki erdők eladatására vonat
kozó átirat a jövő hét első ülésében leendő tár
gyalás végett napirendre tűzessék. (Elénk he
lyeslés.) 

E l n ö k : Ugy látom, a t. ház ezen felszó
lalásnak eleget kíván tenni: tehát jövő hét kedd 
napjára napirendre kitüzetik. (Helyeslés.) 

B e t h l e n J á n o s g r . : T. képviselőház! 
Az V-dik bíráló bizottság munkálkodását befejez
vén, van szerencsém annak jegyzőkönyveit, úgy
szintén öt darab nyugtát, melyeket a kérvényezők 
beadtak, a t. háznak benyújtani. 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
Antalfy Károly előadó az igazoló bizottság 

részéről fog jelentést tenni. 
A n t a l f y K á r o l y e l ő a d ó (olvassa az 

állandó igazoló bizottság jelentését, mely szerint 
Németh Albert képviselő választásának megvizsgá
lására Huszár István, Széky Péter képviselő vá
lasztásának megvizsgálására pedig gömöri Török 
Sándor küldetik, ki.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik, ós a kikül
dött képviselő urak, ha jelen vannak, az esküt 
méltóztassanak letenni. (Huszár István és gömöri 
Török Sándor az elnöki szék elé járulnak.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (felolvassa az 
eskümintát melyet Huszár István és Torok Sán
dor képviselők utána mondanak.) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r 
e l n ö k : T. ház! (Halljuk! Halljuk!) Mielőtt 
Debreczen városa igen t. képviselőjének hozzám 
intézett interpellátiójára válaszolnék, legyen sza
bad interpellátiójának azon részét, mely beszé
demet idézi, fölolvasnom. (Halljuk!) 

Ezen rész igy hangzik. (Olvassa:) „A mi
niszterelnök ur a képviselőház f. hó 2-án tartott 
ülésében azt mondotta, hogy midőn országgyűlés 
együtt nincs, a törvényt magyarázni csak a kor
mánynak lehet;" a f. hó 3-ikai ülésben pedig e 
nyilatkozatot ugy bővítette : „ha az országgyűlés 
nincs együtt, miután a végrehajtás a kormány 
kötelessége, ugy egyszersmind a törvény elv ma
gyarázata is a kormány kötelessége akkor, midőn 
az orssággyülés nincs együtt." 

Kétségbe nem vonom, hogy e szavakat 
mondottam; azonban szükséges volt az interpel
latio ezen részét fölolvasnom azért, hogy a t. 
ház meggyőződjék, miszerint Debreczen város 
érdemes képviselője beszédemnek csak egyes el
szigetelt mondatait idézte, meg vagyok róla győ
ződve, hogy midőn beszédemnek azon részét, 
mely ezen mondatok értelmezését adja, kifelej
tette, ezt nem szándékosan tette; de tényleg 
mellőzte. 

Legyen szádad fölolvasnom azon következte
téseket, melyeket a t. képviselő ur elszigetelt sza
vaimból vonni méltóztatott. (Olvassa:) „A minisz
ter ur ezen szavai valódi értelmökben véve meg
sértik a törvényt, veszélyeztetik magát az alkot
mányosságot, a kormány azon törekvését jelzik, 
hogy magát a törvény és törvényhozás fölé he
lyezze, és arra mutatnak,hogy a végrehajtási és tör-
vénymagyarázási jogkört nem helyesen értelmezi." 

Nem veszem rósz néven a t. képviselő 
úrtól, hogy nem idézte azokat, miket én arra 
nézve mondottam, hogy egy perezig sem kívá
nom a törvényhozás jogát a kormány részére 
igénybe venni, hogy én a kormány jogát, bizo
nyos esetekben a törvény végrehajtására szük
séges utasításokat adni, nem az országgyűlés 
ellenében, hanem a kormánynak alárendelt köze
gek irányában állítottam föl; mondom, egy per
ezig sem veszem rósz néven : mert hiszen, ha 
mindezeket idézte volna a t. képviselő ur, ez 
esetben az interpellátiónak alapja nem lett 
volna. (Ugy van ! jobb felől.) 

Ha azonban tekintem azon következtetése
ket, melyeket a t. képviselő ur ezen egyes elszi
getelt mondatokból vouni méltóztatott, azt hi-_ 
szem, nem fogja nekem rósz néven venni a t. 
képviselő ur sem, ha a bibliával azt vagyok 
kénytelen mondani , hogy : a szó ugyan a 
Jákob szava, de a kéz az Ezsau keze. (Helyeslés 
jobb felől. Derültség.) 

Egyébiránt nem fogom a t. képviselő ur 
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példáját követni, és nem szándékozom ezen ösz-
szeállitása irányában egy másik mesterkélt ösz-
szeállitással válaszolni. Ha a t. képviselő urak 
szavaimat a minap félreértették, félreérthetnék 
azokat ma is, s igy nem is fogom azokat idézni, 
hanem az interpellatió kívánságához képest egy
szerűen arra fogok válaszolni: minő értelmet kí
vántam én tulajdonítani azon nyilatkozatnak, 
mely az interpellatió tárgyát képezi? (Halljuk! 
Halljuk!) 

Erre nézve van szerencsém válaszolni, hogy 
én egy perezig sem vontam kétségbe azt, 
hogy a jog törvényt alkotni, eltörölni, módo
sítani és törvónyszerüleg magyarázni egyedül és 
kizárólag a törvényhozást illeti. (Atalános he
lyeslés.) De más részről állítottam és állítom, 
hogy a kormánynak nemcsak joga, de köteles
sége is az iránt intézkedni, hogy a törvény min
den akaratlan vagy szándékos félreértés ellené
ben megvédve, a maga valódi értelmében haj
tassák végre, (Helyeslés) a mi pedig nem kép
zelhető a nélkül, hogy a végrehajtó közegek a 
törvények értelme iránt kellőleg tájékozva 
legyenek. 

E két tételből önként következik, hogy mi
dőn azt mondám, hogy a kormánynak bizonyos 
esetekben joga van a végrehajtásra, szükséges 
magyarázatot adnia: nem törvényerejű magyará
zatot értettem és érthettem, hanem csakis azon 
magyarázatot, mely arra szükséges, hogy a tör
vény hiven és pontosan hajtassák végre. (Hosszas 
élénk helyeslés.) Ezen jog gyakorlatát pedig úgy 
értem: hogy a kormánynak minden egyes con-
cret esetben kötelessége és joga, midőn azt a 
törvény pontos végrehajtása szükségessé teszi, 
saját felelősségére utasítást és valahányszor szük
séges — abban és az által — magyarázatot adnia. 
{Helyeslés.) 

Azt hittem, t. képviselő urak, hogy szavai
mat másképen értelmezni nem is lehetett; mint
hogy azonbau mégis másképen méltóztattak ér
telmezni, bátor vagyok a t. képviselő urakat föl
kérni : méltóztassanak nézeteiket e szerint recti-
ficálni. (Helyeslés.) 

Es most, miután minden habozás nélkül el
mondottam nézeteimet e kérdés fölött, és re
ménylem megnyugtattam a t. képviselő urakat 
az iránt, hogy nekem nem volt szándékom a 
kormány részére oly tér t elfoglalni, mely őt tör
vényesen meg nem illeti; legyen szabad a ma
gam részéről, a czálból, hogy ezen incidensnek a 
közügyre hasznos eredménye lehessen, a t . kép
viselő úrhoz és illetőleg azokhoz, kiknek nevében 
méltóztatott interpellátióját beadni; egy tiszte
letteljes kérdést intéznem. (Halljuk! Halljuk!) 

E kérdés az: vajon a t . képviselő urak né
zete szerint jogában áll-e a kormánynak, midőn 
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egyes törvényt a végrehajtás orgánumai külön-
bözőleg, sőt a törvénytől eltérőleg s néha azzal 
ellenkezőleg magyaráznak, minden egyes concret 
esetben saját felelősségére utasítást adni, és tar
toznak-e az illető közegek azt elfogadni? Igen, 
vagy nem? (Tetszés a jobb oldalon. Fölkiáltások 
bal felől: Igen! Nem!) 

S i m o n y i E r n ő : Igen is, nem is! (Élénk 
derültség jobb felől.) 

Andrássy G y u l a g r . m i n i s z t e r 
e l n ö k : Erre kérném a képviselő urak becses 
válaszát: mert ez volt a kérdés és nem az, 
mit az igen t. képviselő urak kérdés tárgyává 
tettek. (Helyeslés jobb felől.) 

Ha — a mint meg vagyunk róla győződve — a 
t. képviselő urak e részben velünk egyet érte
nek : ugy közöttünk nincs különbség; ele nem is 
volt: mert nekem soha sem volt szándékom egy 
becsúsztatott szó által a kormány részére vala
mely jogot hódítani; nem volt szándékom a 
mostam kormány hatáskörét tágítani; hanem 
igen is szándékom volt, minden jövendő felelős 
kormány azon hatáskörét, mely nélkül alkotmá
nyos kormányzat nem képzelhető, megvédeni 
azon fölfogás ellen, hogy a törvényt végrehaj
tani, jól vagy roszul, egyedül, kizárólag és füg
getlenül a törvényhatóságok föladata. (Hosszas 
élénk helyeslés jobb felől.) Ha tehát a t. képvi
selő urak ebben velem egyet értenek, nincs és 
nem volt közöttünk különbség. De ha nem érte
nének egyet, mit föl nem teszek, igen is van 
különbség, és akkor igenis az 1790-ki törvény 
határozottan veszélyben van, de nem a kormány 
részéről. (Zajos helyeslés a jobb oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! (Halljuk! hall
juk!) Midőn az igen t. miniszterelnök u r egyfe
lől az interpellatióra felelve, másfelől egy fordí
to t t helyzetet idézett elő, a mennyiben ő inté
zett interpeüatiót hozzám és hozzánk: azt hiszem, 
hasonlag szives lesz engedni azon kérésnek, me
lyet különben a házszabályok szerint is van jo
gunk kifejezni, hogy é válasznak tárgyalására a 
legközelebbi napok valamelyikén napi rendet ké
rünk. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : Miután az interpelláló képviselő 
ur sem azt nem jelentette ki, hogy megnyug
szik e feleletben, sem azt, hogy nem: a Minisz
terelnök ur válaszára a legközelebbi napokra 
tartja fen nyilatkozatát, s ez akkor napirendre 
fog tűzetni. 

B n d a y S á n d o r : En a házszabályok ér
telmében indítványozom, hogy a miniszterelnök 
ur feleletével a ház meg levén elégedve, napi
rendre térjen. 

H u s z á r I s t v á n : Térjünk át a napi
rendre. 
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E l n ö k : Két eltérő nézet nyilvánult. Én 
kimondottam, hogy a képviselő ur a házszabá
lyok értelmében fentartja magának azon jogot, 
hogy a legközelebbi ülések egyikében ezen 
tárgyra nézve nyilatkozzék; ez ellen most azt 
indítványozták, hogy a ház megelégszik a mi
niszterelnök ur feleletével és napirendre tér át . 

T i s z a K á l m á n : T. ház! (Halljuk!) Én 
ugy tudom, hogy már a végzés is ki volt mondva, 
midőn az indítvány té te te t t ; (Felkiáltások: Nem 
volt kimondva!) tehát már csak ennélfogva sem 
lehet azon indítványnak helye. De annak, hogy 
ez a mai napirendre tűzessék ki, a mint ez itt 
indítvány ózta tott , helye már épen nem lehet. 
(Nem azt indítványozta ! Nem jól értette!) Hogy 
nem jól értettem, az meglehet, mert nagy zaj 
volt; de én igy értettem. En kívántam és kívá
nom a házszabályok szerint a napirendre tűzést 
a 120-ik szakasz értelmében, melyben szóról szóra 
ez áll : „Válaszát, valamint a hozzá intézett kér
dést, a ház tudomásul veszi, vagy külön leendő 
tárgyalására időt tüz ki, mely alkalommal az in-
terpellatió beadóját illeti az első szó." 

P u l s z k y F e r e n c z : Tudomásul veszszük! 
T i s z a K á l m á n : Különben ezen szabály 

szerint igaza van Pulszky képviselő urnák, és 
magam is kihúztam volna belőle, hogy joguk 
van egyszerűen tudomásul venni, hogy teljesen 
joguk van, ha méltóztatnak ezen fegyverrel el
akarni bennünket némítani. (Feíliiáltások jobb fe
lől: Sőt ellenkezőleg!) De a nyilatkozás joga va
lamely tárgyban, csak midőn az napirenden van, 
illet meg valakit igazság szerint, a házszabályok
hoz képest. Egyébiránt, ha nem méltóztatnak az 
általam tet t kérdést megadni — ez, mondom 
jogukban van: hanem fogunk más utón szerezni 
alkalmat e kérdésnek szőnyegre hozására. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

K e r k a p o l y K á r o l y : T. ház! (Zajos 
felkiáltások a bal oldalon: Huszár István követ
kezik!) 

H u s z á r I s t v á n : T. ház! Én a napi
rendre térést ugy értettem, hogy a ház Buday 
Sándor képviselőtársam indítványa értelmében a 
miniszterelnök ur feleletét tudomásul veszi és 
most napirendre tér át. Ez volt az én indítvá
nyom is ; nem pedig, a mint némebyek által ér-
telmeztetett: hogy az interpellatióra adott válasz 
ma tűzessék napirendre. (Helyeslés a jobb ol
dalon.) 

K e r k a p o l y K á r o l y : Én csak azt 
akartam részemről mondani, hogy nekem egészen 
correetnek láttszott az elnök kijelentése, és nem 
hiszem, hogy ezen oldal az ellen kifogást tenni, 
— legalább ez oldal többsége, — hajlandó lenne. 
Azt gondolom, egészen correct talán épen azért 
volt az elnöki kijelentés, mert ha nem is a 

házszabályok belügyének, de a dolog természeté
nek megfelel. Azt mondta, ha jól fogtam fel, a 
t . elnök ur, hogy a következő napok valamelyi
kén az interpelláló ur megteszi a maga nyilat
kozatát. En azt gondolom, egészen attól függ, 
hogy lesz-e tárgya valamely más napirendnek, 
vajon hogyan hangzik a t. képviselő ur nyilat
kozata. Ha azt egy-egy indítvány kiséri, akkor 
van tárgya egy későbbi napirendnek; de arra, az 
én felfogásom szerint, mindenesetre alkalmat kell 
adni, hogy a t. interpelláló ur megtegye a maga 
nyilatkozatát, és attól függ a további lépés: ha, 
meg van nyugtatva, nincs mit tárgyalni; ha 
nem lesz megnyugtatva, lesz mit tárgyalni. (He
lyeslés.) 

D e á k F e r e n c z : T. ház! (Halljuk!) A 
miniszterelnök ur a hozzá intézett interpellatióra 
felelt. A házszabályok szemit ezt vagy tudomásul 
kell vennünk,' vagy tárgyalásra kitűznünk. Mind
enekelőtt tehát az a kérdés, hogy magát az in
terpellatióra adott feleletet tudomásul veszszük-e, 
vagy külön akarjuk tárgyalni ? 

Ez az egyik része a dolognak. 
Ettől egészen különböző a másik rész. Mert 

miután a miniszterelnök ur felelt az interpellatióra, 
ő kérdést intézett az interpelláló úrhoz, és pedig 
nagy fontosságú kérdést, és az interpelláló ur erre 
azt felelte, hogy e kérdésre igenis felel. A minisz
terelnök ur nem azért intézte e kérdést, hogy 
rhetorikai pkrazis legyen; hanem azért, hogy 
midőn e kérdésre az interpelláló felel, a ház nyi
latkozhassak. A miniszternek tudnia kell, hánya
dán van a ház nézetével erre a dologra nézve. 
Azért az interpelláló előtt, kihez kérdést intéztek, 
elzárni az utat , hogy arra felelhessen, absolute 
nem lehet ; annál kevésbbé : mert a miniszterel
nök maga is azért intézte e kérdést, hogy felele
tet kapjon. 

En tehát azt hiszem, mondja ki a ház, a 
miniszterelnök urnák az interpellatióra adott fele
letét illetőleg, hogy azt tudomásul veszi-e, vagy 
uj tárgyalásra akarja kitűzni. Én részemről meg
nyugszom benne, és tudomásul veszem. Azon fö
lül, a miniszterelnök ur által Tisza Kálmán kép
viselő úrhoz, és általa többekhez intézett kérdésre 
nézve Tisza Kálmán képviselő urnák fenmarad 
joga, nyilatkozata szerint feleletét beadni. (Elénk 
helyeslés bal felől.) 

I v á n k a I m r e : Az előttem szólott t. 
képviselő ur és Kerkapoly képviselő által adott 
magyarázat után csak igen röviden egy pár szóra 
szorítkozom, s az abból áll, hogy minden pártnak 
és az ügynek senki sem tesz több kárt , mint a 
ki valamit nagyon tul hévvel kap fel. (Zaj. Nem 
értjük!) 

G h y c z y K á l m á n : En részemről töké
letesen egyet értek abban Pest belvárosa nagy-
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érdemű képviselőjével, hogy a t. ház a tett inter-
pellátió folytán két határozat közöl választhat: 
vagy tudomásul veszi a választ, vagy külön le
endő tárgyalására időt tűz ki. A mi azonban 
másik részét illeti t. képviselőtársam előadásának, 
itt egy egészen uj esettel állunk szemközt. A sza
bályok a miniszterhez intézett interpellatióról 
szólnak: most ellenben a miniszter ur a képvise
lőhöz intéz interpellatiót. Nem mondom én azt 
— és nem is akarom ezt kikerülni — hogy ezen 
kérdésre válaszolni, nyilatkozni, nem szükséges. 
Azt tartom részemről is, hogy szükséges, csak ab
ban nem érthetek egyet, hogy el lehessen már 
most határozatilag választani e két tárgyat, az 
interpellatiót, és az újonnan tett interpellátióra 
adandó választ. E kettő együtt tárgyalandó, mert 
a miniszter ,nr válasza iránt is csak akkor bozat-
hatik majd határozat, hogy ha a nyilatkozat, 
melyet a miniszter ur épen válaszának következ
tében kivan, ezen részről meg fog adatni. En 
azért bátor vagyok a t. házat megkérni, hogy 
ne méltóztassanak ezen két egymással összefüg
gésben levő tárgyat elválasztani; egyszerűen ha
tározzák el: vagy azt, hogy a ház tudomá
sul veszi a választ, vagy azt, hogy a válasznak egész 
terjedelmében tárgyalására napirendet tűznek ki, 
és a napirendet kérem ugy kitüzetni, a mint az 
elnök ur kimondotta. {Helyeslés bal felől.) 

B a b e s V i n c z e : T. képviselőház! Én 
magam is azon nézetben vagyok, a melyet 
képviselőtársam Ghyczy Kálmán kifejtett ; csak
hogy még némely érveket akarok felhozni. En 
t. i. ezen Kérdést ugy fogom fel, hogy a t. ház 
szintúgy, mint maga a minisztérium, felvilágo
sítást akar szerezni magának egy bizonyos vitás 
kérdés felett. Ezen kérdésben a t. miniszterelnök 
ur kimondotta véleményét, de egyszersmind 
ugyanazon kérdésnek másik oldalát is felhozta és 
erre nézve ellenkérdést intézett az interpellálóhoz. 
Hogy e kérdéssel tisztába jöhessünk, szükséges, 
hogy ugy az egyik, mint a másik oldal nyitva 
maradjon: ha bezáratik az egyik, lehetetlen tisz
tába jönni a másik felett. Én, a mi engem illet, 
előre is megmondom, hogy én a t. miniszterelnök 
ur válasza által egyátalában nem vagyok meg
nyugtatva, (Nagy derültség) épen azért, mert 
meglepetve van a jobb oldal, kötelessége, legalább 
erkölcsi kötelessége, alkalmat nyújtani, hogy vé
leményemet kifejtsem. {Felkiáltások jobb felöl : 
Tessék! Halljuk!) De most nem tehetem. Miért 1 
Azért, mert az interpelláló ur nem nyilatkozott 
sem arra nézve, hogy meg van elégedve, sem 
arra nézve, hogy nincs megelégedve. Hanem épen 
a magam részéről is óhajtanék alkalmat a do
loghoz szólhatni; ez azonban lehetetlen, ha nyitva 
nem hagyatik a teljes kérdés. Epén azért azt 
hiszem, hogy mind az összes hazának, mind a 

t. háznak érdekében fekszik, hogy nyitva ha-
gyessék mind a két kérdés, s ezért Grhyezy 
Kálmán tisztelt képviselő ur nézetéhez csatla
kozom. 

P a p p Z s i g m o n d : Tisztelt ház! Babes 
képviselő ur a miniszterelnök ur nyilatkoza
tával nmcs megelégedve, én ezt igen jól fel tu
dom fogni, mert ő egyszer azt nyilvánította, 
hogy a közügyeket, illetőleg a közjogot, nem érti. 
(Derültség.) A ki nem érti a közjogot, nem is 
tudhatja, mit tesz törvényt magyarázni. (Derült
ség.) De ettől praescindálva, egyszerűen csak a 
házszabályokra hivatkozom. Én nem akarom a 
tért elzárni azon t. képviselő uraktól, kik az in
terpellatiót intézték, hogy nyilatkozzanak ; nem 
akarom elzárni azért, mert a mint a jobb ol
dalnak t, képviselője, Deák Ferencz ur, (Felkiál
tás hal jelöl: A jobb oldal képviselője f) azaz vezére, 
ugy értelmezte, és kimondotta, hogy ha napirendre 
tűzetik a miniszterelnök ur válasza, a képviselő 
urnák is fenmaradjon joga feleletét a hozzá in
tézett kérdésre beadni ; minthogy pedig egjdket 
a másiktól elválasztani nem lehet, ragaszkodom 
az elnök kijelentéséhez, hogy a két kérdést 
együtt kell napirendre kitűzni. (Felkiáltás jobb 
felől: Elkeli választani! Bal felől: Együtt! 
Együtt!) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! A miniszter
elnök ur felelt a hozzá intézett interpellátióra; 
azonban, mint Tisza Kálmán t. barátom helye
sen monda, megfordítván a szerepet, ő viszont 
interpellatiót intézett az interpellálóhoz, s illető
leg az ellenzékhez. Ennek következtében az inter
pelláló, a nélkül, hogy nyilatkozott volna az 
iránt: meg van-e elégedve a felelettel, vagy sem? 
elfogadván a hozzá intézett interpellatiót is, fen-
tartotta magáaak azon jogot, hogy nyilatkozzék 
mind a miniszterelnök válaszára, mind pedig a 
hozzá, illetőleg az ellenzékhez intézett kérdésre. 
Már most, t. ház. ha a többség, nem tudom, de 
tán meg van elégedve a miniszterelnök ur vá
laszával, (Felkiáltás jobb felől: Meg! Meg!) ezen 
megelégedését ki akarja íryilatkoztatni, mielőtt 
Tisza Kálmán képviselő ur nyilatkozott volna : 
akkor ő elüttetik azon jogától, miszerint csak 
azt is kinyilatkoztassa . . . {Zaj) Engedelmet ké
rek, ez ugy van. .. akkor mi ínég a nyilatkoz-
hatás jogától is elüttetnénk. En nem vitatom: 
vajon volt-e a miniszter urnák, ki még nem ült 
ezen oldalon, de reményiem, fog itt ülni, (Derült
ség) hogy volt-e joga az ellenzékhez interpellatiót 
intézni ? . . * 

Andrásy Gyula gr. miniszter
e l n ö k : Nem interpellatió , hanem kérdés 
volt az ! 

I r á n y i D á n i e l ; . . . azonban miután 
intézte, és miután az elfogadtatott: "azt hiszem, 
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nem szándékozott az ellenzéket elütni a nyilat-
kozhatás és válaszolás jógától. (A jobb oldalon; 
Semmi esetre!) Én következőleg azt hiszem; vagy 
meg kell engedni Tisza Kálmánnak, hogy most 
nyilatkozhassak, (Tessék!) illetőleg mi nekünk, 
mert a válasz, mely egyes interpellálónak adatik, 
a többitől ugyan nem vonja meg a jogot, hogy 
szintén nyilatkozhassanak; tehát , vagy meg kell 
engedni nekünk, hogy mi nyilatkozhassunk, (Fel
kiáltások: Lehet!) vagy pedig határidőt kell ki
tűzni a tárgyalásra; de ha önök azt határozzák, 
hogy nekünk most kell nyilatkoznunk, akkor ne 
kívánják azt, hogy mi a miniszter elnök ur in-
terpellatiójára is nyilatkozzunk. (A jobb oldalon: 
Nem kívánjuk!) Különben arra majd nyilatkozni 
fog az ellenzék, ha azon oldalon, illetőleg azon 
padokon fog ülni. 

E l n ö k : A discussio folyamának tisztába 
hozatalára, bátor vagyok megjegyezni, hogy ezen 
két dolog nem áll egymással ellentétben. Midőn 
miniszterelnök ur kérdést intézett Tisza Kálmán 
és elvtársaihoz, Tisza képviselő ur kijelentette, 
hogy igen is kivan arra nézve nyilatkozni majd 
néhány nap múlva. Én e részben kimondottam 
a határozatot, hogy Tisza Kálmán képviselő ur 
valamelyik napon, mert a nap nem volt megha
tározva, nyilatkozni fog, és akkor majd napi-
rendre kerül. Ezen határozat véleményem szerint 
tisztán megállhat, mind a mellett, hogy Buday 
képviselő ur felszólalt, ki nem ezt a határozatot 
immgnálta, hanem csak azt mondta, hogy: Tisza 
Kálmán képviselő ur nyilatkozni kivan ugyan, 
ellenben mi, a többség, a miniszterelnök ur fele
letével meg vagyunk elégedve s napi rendre kí
vánunk térni. Ez tehát nem akarja tárgyalás alá 
bocsátani a miniszter ur feleletét, hanem azt 
akarja, hogy Tisza Kálmán a kérdésre nyilatkoz
hassak. (Helyeslés a bal oldalon.) Ha tehát va
laki a Buday képviselő ur által te t t , indítványt 
nem pártolja, akkor alkalma van neki most hozzá 
szólani; a ki pedig pártolja, vele szavazhat; s 
ezért az előbbi határozat, melyet én kimondtam, 
mégis fenállhat, tudniillik: Tisza Kálmán urnák 
joga van, valamelyik napon nyilatkozni a hozzá 
intézett kérdésre nézve. 

P a t a y I s t v á n : (Zaj, Halljuk!) Biz én 
nem -beszélek zugásban. (Halljuk!) Én hosszasab
ban kívántam volna szólani: de elnök ur mos
tani nyilatkozata után nagyon rövid leszek. Mi
dőn elnök ur beköszöntő beszédét tar tot ta , ün
nepélyesen felfogadta, hogy mind a szabályokat 
tiszteletben fogja tar tani , mind jogaival szorosan 
élni fog. I t t nem lehet tagadni, hogy e tárgyban 
elnök ur a határozatot már kimondta. En tehát 
felkérem a tisztelt képviselőket, magokat a sza
bályokhoz tartani , elnök urat pedig felkérem, 
hogy jogait szigorúan tar tsa fen. 

S z o n t a g h P á l (csanádi); T. képviselő
ház! Ha múlt ülésszaki tapasztalataim nem ta
nítanának arra, hogy sok mindenféle furcsaságot 
lehet egy képviselőházban hallani, a mai discus
sio megint ujabban meggyőzne engem arról. Mert 
én megvallom, nem értem, előttem most is rej
tély az, hogy Tisza Kálmánhoz interpellatio in
téztetett. (Felkiáltások jobbról: kérdés !) Hisz ez 
formailag lehetetlen. Miniszterelnök ur az által, 
hogy kérdést intéz Tisza Kálmánhoz, nem kíván
hatott egyebet — mint logikailag gondolkozó 
fő, a minek ismerjük — mint a maga feleleté
nek egy részét kívánta a kérdéssel kifejezni. Ho
gyan lehet ennek következtében azt mondani, 
hogy ez két tárgy? nem foghatom fel. Felelete 
volt ez a miniszteí urnák. A kérdés csak az, 
hogy az elnök enunciatiója fenálljon-e ? az a z : 
hogy valamelyik napon tárgyaltassék-e, vagy pedig 
most tudomásul vétessék? Pártolom Tisza Kál
mán indítványát. (Felkiáltások: Szavazzunk!) 

S i m o n y i E r n ő : T. képviselőház! Ugy 
hiszem, ezen kérdés, nem lehet most szava
zás tárgya. A miniszter ur egy fontos államjogi 
kérdésre nézve, mely e napokban felmerült, ma
gyarázatot és fölvilágosítást ad, a hozzá intézett 
interpellatióhoz képest. Én nem akarom most vi
ta tni : vajon az ezen interpellatióra adott válasz 
tökéletesen megnyugtató volt-e, vagy nem; ha
nem a miniszter ur jónak lát ta a tulajdonképeni 
választ kérdés formájába öltöztetni. (Ellenmondás 
jobb felől.) Engedelmet kérek, ezen kérdés, a 
melyet miniszterelnök ur intézett Debreczen vá
rosa képviselőjéhez és illetőleg az egész ellenzék
hez, tartalmazza tulajdonképen a választ, melyet 
a miniszter ur a hozzá intézett kérdésre adott: 
mert ez mutatja meg világosan, mik ép érti a 
kormány a törvények végrehajtását, a törvények 
applicatióját és a törvények magyarázatát. Es 
mert ez igy van — habár a miniszterelnök ur, 
ki a múltkor hozzá intézett interpellatióra azt 
mondta, hogy rögtön felelhetne, és nem kétlem, 
hogy Debreczen város képviselője is rögtön fe
lelhetne e kérdésre; de midőn kérdés van intéz
ve nem egyes emberhez, hanem illetőleg a párt 
képviselőihez — ugy hiszem, a viszonos par
lamentalis udvariasság (Jobb felől: Viszonosf) 
megkívánja, hogy az itten adandó válaszra idő 
engedtessék, s ez által alkalom nyujtassék an
nak, kihez a válasz intéztetett, hogy elvbarátai
val tisztába jöhessen az iránt, miféle választ ad
jon? Ugy hiszem, ezt annál kevésbbé lehet meg
tagadni, mert a miniszterelnök urnák ugy az 
interpellatióra adott válasza, mint az általa vi
szont feltett kérdés, egy igen fontos államjogi 
kérdés felett forog. Azt hiszem tehát, magának 
a miniszterelnök urnák sem lehet érdekében, 
hogy ezen kérdésnek annak idejében megvitatá-
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sát a háztól elvonja, s én részemről is kívánom, 
hogy, ha már egyszer az elnök által kimondatott a 
határozat, hogy ezen kérdés iránt valamely na
pon Debreczen város képviselője nyilatkozhassak, 
e határozat továbbra is maradjon meg. 

D e á k y L a j o s : Az elnök ur kétfelé 
osztotta a kérdést. {Zaj. Ellenmondás.) Bocsá
natot kérek, bár nem oszthatta volna, de két
felé osztotta. Én nagyon jól hallottam, hogy az 
elnök ur azt mondotta, hogy miután az inter
pelláló sem megelégedését ki nem jelentette, sem 
ellenkezőleg nem felelt, hanem a viszonosságnál 
fogva ezen kérdésre, mely még más kérdéssel is 
hozatott kapcsolatba véleményét a legközelebbi 
napok, valamelyikén nyilváníthatni jogát fentar-
to t ta és arra időt kér t kitüzetni, az elnök ur 
azt méltóztatott mondani: hogy erre a végzést 
ebben az értelemben kimondotta ; de másfelől, 
mivel az ellenoldalról egy indítvány jött , mely
ben az mondatott, hogy a miniszterelnök ur nyi
latkozatával azon ellenoldali képviselő meg van 
elégedve, s indítványozta, hogy a miniszterelnök 
ur nyilatkozata tudomásul vétessék, elnök ur azt 
mondotta, hogy ez az utóbbi indítvány tárgyal
ható ; én pedig azt mondom, hogy mivel a ház
szabály 120. §-a azt tartja, hogy ily tárgyalásra 
utal t esetekben a napirendre kitűzött tárgy fö
lött a tanácskozás megkezdetvén, az első szó az 
interpellálót illeti: az indítvány nem tárgyal
ható : mert annak, a ki napirendre kíván áttérni 
és tudomásul veszi a választ, ez elnapoló végzés 
kimondása után meg kell, hogy engedje, hogy 
Tisza Kálmán képviselőtársam előbb az első szót 
megtehesse. Minthogj^ pedig ő azt nem teheti, 
mert a végzés ki van mondva, hogy nem tar
tozik addig felelni, míg a feleletre kitűzött nap 
el nem jő, vélekedésem szerint a jobb oldal sem 
szólhat e tekintetben a ház határozata ellen, 
mely a tudomás vételt mellőzve tárgyalást ren
delt el. {Helyeslés a hal oldalon.) 

T ó t h V i l m o s : Nézetem szerint a kér
dés igen egyszerű; de kénytelen vagyok még 
egyszer felolvasni a házszabály illető szakaszát, 
mely azt mondja: „az interpellatiókra az illető 
miniszter, vagy mindjárt, vagy máskor felel. Vá
laszát, valamint a hozzá intézett kérdést a ház 
tudomásul veszi, vagy külön leendő tárgyalására 
időt tűz ki, mely alkalommal az interpellatio 
beadóját illeti az első szó." A miniszterelnök urat 
interpellálta Tisza Kálmán a múltkori ülésben a 
törvénymagyarázatot illetőleg te t t nyilatkozatára 
nézve; erre a miniszterelnök ur válaszolt: a ház
nak már most tökéletes jogában áll, kimondani 
azt, hogy ezt a választ tudomásul veszi-e, vagy 
pedig annak tárgyalását napirendre tüzi-e Id. 
Tehát ezen kérdés tiszta: t. i. a fölött kell 
szavazni, hogy: tudomásul veszi-e, vagy pedig 

napirendre tüzi-c kii A miniszterelnök ur egy 
más kérdést is intézett Tisza Kálmán t. képvi
selő úrhoz, hogy t. i. hogyan értelmezi a kor
mány jogát akkor, midőn pl. több törvényhatóság 
különféleképen magyarázza egyik vagy másik 
törvényt? és milyen joga van a kormánynak, 
akkor e tekintetben intézkedni? Tehát ez egy 
másik kérdés. Ha Tisza Kálmán t. képviselő ur 
arra felelni kivan, igen helyesen teszi, s napot 
kérvén magának a feleletre, a ház beleegyez, 
nézetem szerint szintén igen helyesen cselekszik, 
midőn t. i. ezen kérdés tárgyalására időt tűz ki. 
De ez egyáltalában nem zárja ki azt, hogy mi
niszterelnök ur nyilatkozatára nézve a házszabályt 
vegyük tekintetbe; Tisza Kálmán képviselő ur 
feleletére nézve pedig az elnök kimondotta vég
zését alkalmazzuk; és akkor, ha majd Tisza Kál
mán felelni fog, a háznak jogában áll kimondani, 
hogy az ő feleletében mondott elveket magáévá 
teszi-e vagy nem? E szerint a 120. §. a Jtninisz-
terelnök ur szavaira, az elnök végzése pedig 
Tisza Kálmán feleletére egyszerre alkalmazható. 
(Helyeslés jobb felől) 

L a t i n o v i c s V i n c z e : Az ügy mostani 
állása, a t. ház elnökének határozott nyilatko
zata után, egészen tisztán áll. Azt tagadni, hogy 
a miniszterelnök ur a hozzá intézett interpella-
tióra felelt , felesleges , hallottuk mindnyájan. 
Hogy ha ma arról kellene szólni, vajon a mi
niszterelnök urnák felelete kielégitett-e ? én nyíl
tan és határozottan azt mondanám, hogy igenis. 
(Helyeslés jobb felől.) Máskép áll a dolog, az el
lenzékhez intéztetett kérdésre nézve, mert valósá
gos, hogy erre felelni kell, s Tisza Kálmán t. 
képviselő ur sem kivan egyebet, mint, hogy arra 
felelhessen, határidő tűzessék ki. Ezt az elnök 
ki is mondotta, az tisztán áll, s azért ezen állás
pontot én is elfogadom, és a mellett maradok. 
(Helyeslés.) 

Ü r m é n y i M i k s a : T. ház! Azon kétely 
támadt bennem, vajon a Tisza Kálmán t. képvi
selő úrhoz intézett kérdés tárgyalására jobb czi-
met nem fogunk-e találni, mint, ha ma ezen kér
désre szavazunk? mert én azt hiszem, hogy a 
vita azért ágazott szét, mert egy szó körül téve
dés t ámadt ; t. i. interpellatiónak neveztetett a 
miniszterelnök urnák, Tisza Kálmán t. képviselő 
úrhoz intézett kérdése. Ezt ma még legalább in
terpellatiónak nem lehet nevezni, ez csak kérdés. 
Azonkívül áll az is, a mit Szontagh Pál t. kép
viselő ur mondott, hogy egy része a miniszter
elnök ur válaszának épen magában a kérdésben 
áll, s a miniszterelnök ur kinyilatkoztatta azt, 
hogy nem az a különbség köztünk, hanem a kü-
lömbség e kérdés. Én azon nézetben vagyok, hogy 
a válasznak egy része azon kérdésben fekszik. 
{Helyeslés bal. Ellenmondás jobb felől.) Azért azt 
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hiszem, először a miniszterelnök ur kívánságának, 
másodszor a méltányosságnak eleget kell tenni, s 
Tisza Kálmán képviselő urnák alkalmat njaijtani, 
hogy felelhessen e kérdésre. (Helyeslés bal felől.) 
Miután én azt hiszem, hogy erre a feleletre al
kalom nem lehet máskép, minthogy e kérdésnek 
tárgyalása későbbre tűzessék ki; a mellett vagyok, 
hogy erre nézve határidő tűzessék ki. (Helyeslés 
bal felől) 

N y á r y P á l : En egy értelemben fagyok 
Tóth Vilmos képviselő úrral arra nézve, hogy ez 
a világon a legegyszerűbb kérdés. A kérdés t. i. 
az, hogy miután a miniszterelnök úrhoz interpel-
latio intéztetett, és a miniszterelnök ur ezen in-
terpellatióra felelt, meg van-e azon felelettel elé
gedve az interpelláló? Midőn a felelet a minisz
terelnök ur részéről elmondatott, az interpelláló 
részéről az jelentetett ki. hogy ő arra nézve nyi
latkozatát egy kitűzendő napon ki fogja, jelenteni. 
Elnök „ur a ház határozatát kimondotta. Kimon
dotta pedig követve azon számtalan példát, a mely 
hasonló esetekben e házban előfordult. Később 
jött azon megkülömböztetés, hogy ezen tárgynak 
két oldala van, és vélekedésem szerint, ezen so-
phistikai okoskodás volt oka, hogy a t. ház most 
két részre osztja az egymástól el nem választható 
tárgyat. A miniszter urakhoz interpellatio intéz
tethetik a ház minden tagja által, mert a minisz
ter urak felelősek. De a miniszterelnök úrról nem 
teszem föl azon alkotmányellenes gondolatot, hogy 
neki is akár az egész ház, akár annak egyes 
tagja felelős, ennél fog általa tett kérdést 
tisztán indokolásnak tekintem. Mindenkor jogo
sítva van, feleletének és állításának indokolására, 
ugy, a mint azt tenni akarja. Igenissok indokolás 
van, a mely kérdésben folytattatik. A miniszter 
ur pro super abundanti válaszán kívül még kér
dést is intézett Tisza Kálmán képviselő úrhoz. 
Ha ő igjf látta jónak indokolni a maga állítását, 
ez szabadságában állott; de ebből korántsem kö
vetkezik az, hogy arra Tisza Kálmán ur feleljen, 
ha nem akarna rá felelni. A dolog tehát egy
szerűen igy áll: Midőn Tisza Kálmán az interpel-
latióra nem azt mondta, hogy megnyugszik vagy 
nem, hanem azt nyilatkoztatta ki, hogy a legkö
zelebbi időben valamelyik napon fog felelni: ekkor 
senki sem mondván ellen, az elnök kimondta a 
határozatot. Kérdeni most ezek után, áll-e ez a 
határozat vagy nem? én ugy vélekedem, hogy 
igenis áll. Ezen kérdést tehát ne toldjuk meg 
olyan kérdéssel, mely e házban nem is jöhet elő, 
hanem maradjon azon határozat, melyet az el
nök kijelentett egészen érvényben. 

Andrásy Gyula gr. miniszter
e l n ö k : Több oldalról az mondatott, mintha 
én interpellatiót intéztem volna Debreczen város 
t. képviselőjéhez. E tekintetben kénytelen va

gyok nyilvánítani, hogy interpellatiót nem in
téztem hozzá, nem is intézhettem; hanem egy
szerűen kérdést tettem, és igy az interpellatio 
értelmezéséből folyó következtethetóst nem is
merhetem el. En ugy értem és tudom, hogy 
mi vagyunk felelős kormány, azon képviselő urak 
pedig — ha ugy tetszik — jelenleg nem felelős 
ellenzék; e viszony változhatik ugyan, de jelen
leg igy van. (Helyeslés.) 

Mondatott továbbá az is, hogy az én vála
szom tulajdonképen a kérdésben áll. Ezen kérdé
semnek ilynemű értelmezését én nem fogadhatom 
el. En azon kérdésre, hogy miképen értelmezen-
dők a múltkor általam mondott szavak, nyíltan, 
és tőlem telhetőleg világosan igyekeztem felelni. 
Egyszersmind azzal kapcsolatban kérdést is in
téztem Debreczen városa tisztelt képviselőjéhez, 
mely kérdés azonban nyilatkozatomtól független. 

Mindamellett, megvallom, lovagiassági érze
temmel nem tudom megegyeztetni, hogy midőn 
kérdés intéztetik valakihez, attól eltagadtassék 
a jog, miszerint arra válaszolhasson; és igy mél-
tánylom az aggodalmat is, midőn arról van szó, 
hogy az interpelláló urnák legyen-e vagy ne le
gyen alkalma kérdésemre nyilatkozni. En tehát 
a magam szempontjából semmi kifogást nem te
hetek az iránt, hogy a kérdés elhalasztassék. 
Azok, kik a felelettel meg vannak elégedve, nem 
foszthatják meg azoka/t, a kik a kérdésre nézve 
nyilatkozni akarnak, attól, hogy a házszabályok 
értelmében nekik e nyilatkozatra alkalom adas
sék. (Helyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Ugy 
látszik, szavaim félreértettek sokak által oly mó
don, mintha én csakis a miniszterelnök ur által 
tett kérdésre kívántam volna felelni; pedig én 
az egész ügynek a szabályok értelmében napi
rendre leendő tűzését értettem, a mint ezt nem 
is érthettem máskép. Különben a t. háznak tel
jes hatalmában áll, a mint ezt ismételve kije
lentettem, kimondani, ha tetszik, hogy a felelet
tel meg van elégedve, és azt tudomásul veszi. 
(Felkiáltások jobb felől: Ki is kell mondanunk!) 
Hanem, habár én véghetetlenül nagyra becsülöm 
a miniszterelnök urnák lovagiasságát, mégis oly 
jogot, melyet nekem a házszabályok nem adnak, 
az ő lovagiassága folytán, nem élvezhetek. A 
házszabályok jogot adnak nekem, hogy az egész 
interpellatióra feleljek, de arra, hogy a minisz
terelnök urnák speciális kérdésére én, vagy bárki 
más is felelhessen, a házszabályok jogot nem 
adnak, és igy én ily joggal élni nem is akarok. 
(Helyeslés bal felől, Szavazzunk! jobb felől.) 

E l n ö k : T. ház! Végre ezen kérdésen tul 
kell esnünk. (Halljuk!) Kétség kivül a kér
désnek két része van. Egyik az volt, hogy Tisza 
Kálmán képviselő ur nyilatkozni kivánt a mi-
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niszterelnök ur válaszára nézve. Én azon czélből, 
hogy a képviselő ur ezen jogával élhessen, ki-
mondám, hogy ki fog tűzetni a határidő arra, 
hogy a képviselő ur nyilatkozhassak. Fontosán 
mondtam ki e határozatot: mert nem mondtam, 
hogy ki fog tűzetni a nap a miniszterelnök vá
laszának tárgyalására, hanem csak azt, hogy ki 
fog tűzetni a nap arra, hogy a t. képviselő, ur 
nyilatkozatát előterjeszthesse; (Helyeslés) mond
tam pedig ezt azért így, mert a tárgyalás kife
jezése magában foglalná azt, hogy a ház a mi
niszterelnök feleletével nincs megelégedve, (ügy 
van!) Az igy kimondott határozat tehát, nézetem 
szerint, megállhat. Tétetett azonban egy más 
indítvány is, t. i.: nyilatkozzék a ház, hogy vajon az 
adott magyarázattal megelégszik-e vagy nem? 
Ha a t. ház kivánja, ezen indítványt szavazásra 
bocsátom. (Helyeslés.) E szerint fogom tehát a 
kérdést feltenni. 

V u k o v i c s S e b ő : Igen röviden kívánok 
magához a tárgyhoz szólani, és nincs szándékom 
a házszabályokra hivatkozni, (Halljuk! jobbról) 
melyekre nézve mindig kész vagyok, az elnök
ségnek igazat adni. (Zaj.) Mi a tárgy, t. ház? 
Minapában igen t. miniszterelnök űr egy nyilat
kozatot tett, mely ezen ház számos tagjában, 
az alkotmány egyik legfőbb elvére nézve, igen 
mély és komoly aggodalmakat szült; és e tekin
tetben, ezen aggodalmaknak kifejezést adott De-
breczen város igen érdemes képviselője akkor, 
midőn interpellátióját beadta. Ma a miniszter
elnök űr feleletét adta az interpellatiőra, és most 
annak következése az, hogy ki kell jelentenie a 
t. háznak, vajon meg van-e elégedve a felelettel, 
vagy nem ? Én azt gondolom, kisebb fontosságú 
dolgokban egyszerű hallomásra is el lehet in
tézni az esetet; de midőn oly nagy horderejű 
tárgyról, oly fontos elvről van sző, melyet a 
magyar nemzet mindig a legfontosabb kérdésnek 
tekintett : ezen háztól el lehet várni, hogy rög
tönözve nem fog határozni és kijelenteni azt, 
hogy az igen t. miniszterelnök urnák feleletével 
meg van-e elégedve vagy nem? (Helyeslés a 
bal oldalon.) Én magam lelkiismeretesen sem 
azt nem mondhatom, hogy megelégszem a mi
niszter ur feleletével, sem azt, hogy nem elég
szem meg. Ha valamely tárgyban, mindenesetre 
ily nagy kérdésben, kívánatos, hogy a minisz
teri felelet írásban, vagyis inkább nyomtatásban 
terjesztessék elénk. Majd ha előttünk lesz, ak
kor azt higgadtan és nyugodtan megbíráljuk és 
kimondhatjuk rá azt, ha ugy tartjuk, hogy meg
felelvén az minden megkivántatóságnak, mi abban 
meg is nyugszunk ; holott most számosan a több
ségből hirtelen akarják ezt kijelenteni, kinyilat
koztatván, hogy a ház a feleletet tudomásul 
veszi. A mi azon kérdést illeti, hogy a t. mi

niszterelnök szintén interpellatiőt (Felkiáltások: 
Kérdést!) tehát kérdést intézett Debreczen városa 
igen tisztelt képviselőjéhez: én megvallom, én 
ezen kérdést külön tárgynak nem tekinthetem. 
Ezen kérdés csak ugy képezi feleletének egy 
részét, mint beszédének akármely más része, én 
tehát nem látom át, mily sérelem van abban, 
ha a ház időt enged arra, hogy megfontoljuk a 
a miniszter válaszát, és ha megnyugtatónak 
találjak általa kebelünket, ezt annak idejében 
kijelentsük, ha pedig nem, ebbeli aggodalmunkat 
is kinyilatkoztassuk. (Szavazzunk!) 

G h y c z y K á l m á n : A kérdéshez kívá
nok szólani. 

Arra, a mit tisztelt barátom Vukovics Sebő 
nyilvánított, hogy a ház a miniszteri válaszszal 
megelégedését most mindjárt kijelentheti; kény
telen vagyok megjegyezni, hogy a szabályok 
tizerint a ház nem azt teheti, hanem csak tudo
másul veheti a miniszter válaszát.. (Fdlkiáltások 
jobb felől: Egyebet nem is akarunk!) 

A mi elnök urnák a kérdésre nézve tett 
nyilatkozatát illeti: ő azt monda, miszerint oly-
képen mondotta volna ki a ház határozatát, hogy 
Tisza Kálmán urnák az adandó nyilatkozatra 
idő tűzessék ki. T . elnök ur az én véleményem 
szerint a ház határozatát igy nem mondhatta 
k i : mert a szabályok ellen határozatot nem 
mondhat k i ; az ő kötelessége levén leginkább a 
szabályokat épségben fentartani. (Halljuk!) 

E l n ö k : Melyik azon szabály ? 
G h y c z y K á l m á n : A szabályoknak 

annyiszor idézett 120. §. ez. Ebben világosan 
elő van adva az eljárás, melyet az interpella-
tiókra adott válasz alkalmával követni kell: a ház 
ugyanis „a miniszteri választ tudomásul veszi, 
vagy külön leendő tárgyalásra időt tűz k i : " 
Arról — a mint a t. elnök ur a házszabályt 
értelmezi — hogy a miniszter által tett külön 
kérdésre a képviselőnek válaszadásra határnap 
tűzessék ki, semmiféle szabályok nem szólnak. 
(Fölkiáltások jobb felől: Hiszem maya kérte ) Az 
mondatik, hogy „maga kérte." Ezt tagadom: 
mert ő azt kérte, hogy a házszabályok szerint 
az interpellatió külön leendő tárgyalására idő 
tűzessék ki. 

Deák F e r e n c z : Ez nem áll! 
G h y c z y K á l m á n : Csak ezt kérhette, 

s ha egyebet kért volua is, elnök urnák lett 
volna kötelessége, őt a házszabályok megtartá
sára inteni. {Helyeslés bal felől) Az, hogy a 
miniszternek, vagy a háznak joga legyen, vala
mely képviselőt a válaszra kényszeríteni, sőt a 
válaszra határidőt kitűzni: (Derültség jobb felől) 
az nem áll. Ismétlem, hogy a miniszter által 
feltett kérdésre a képviselőnek joga van válaszolni, 
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ha akar, de nincs joga a háznak a válaszra 
határidőt kitűzni. 

Ezen kijelentésem nem azt jelenti, mintha 
akár én, akár mások a választ ki akarnók kerülni, 
(Felkiáltások jobb felöl: De igen! Bal felöl: 
Nem áll! nem áll!) hanem azt jelenti, hogy mi 
a tárgyra egész terjedelmében akarunk, ha kell, 
válaszolni: nem pedig úgy, hogy in principio 
már el legyen döntve a házban a kérdés, midőn 
mi arra válaszolunk. 

Én a házszabályok szerint csak egy kérdést 
látok lehetségesnek: tudomásul veszi-e a ház a 
választ, vagy pedig annak külön tárgyalását 
napi rendre tűzi? (Helyeslés bal felM). 

D e á k F e r e n c z : T . ház ! Én is a kér
déshez szólok. 

Mindenek előtt előre bocsátom, hogy úgy, 
a mint Ghyczy Kálmán képviselő ur a kér
dést formulázta, azt feltenni nem lehet: mert 
épen a házszabályok szerint úgy kell e kérdést 
feltenni, hogy igennel vagy nemmel lehessen rá 
felelni. Vagy egyiket vagy a másikat kell ma
gában kérdésül feltenni, de a kettőt összetéve 
felállítani nem lehet. (Helyeslés jobb felől) A 
házszabályokhoz kell magunkat tartani akkor, 
midőn épen a házszabályokra hivatkozunk. 
(Helyeslés, derültség.) 

A mi a dolog lefolyását illeti: az a követ
kező. A miniszterelnök ur felelt az interpella-
t ióra: mert némely képviselők aggodalmokat fe
jezték ki némely kijelentésére nézve, a törvény 
magyarázatát illetőleg. Én megvallom, a tárgynak 
oly nagy fontosságot nem tulajdonítottam, mint 
sokan tulajdonítottak. Mert, tegyük fel, hogy 
a miniszter azt mondotta volna — ugy most 
mint az első alkalommal — hogy igenis, ö bír 
azon joggal, miszerint a törvényeket magyarázza: 
akkor is igen egyszerű lett volna az eljárás. Én 
részemről, és valószínűleg az egész ház, azt 
mondotta volna, hogy a miniszter nem bír azon 
joggal, hogy a törvényeket magyarázza, és ha 
egyes esetekben tette volna ezt, ezen egyes ese
tekben feleletre vontuk volna őt; ha pedig nem 
tudott volna felelni, a háznak joga lenne őt vád 
alá helyezni, (Helyeslés a jobb oldalon) ha a tör
vényen túl megy. 

Azért tehát az interpellatiónak semmi más 
czélja nem volt , mint az, hogy alkalmat adjon 
a miniszternek, miszerint azon kijelentését, melyet 
netán félre lehetett volna érteni, Ő magyarázza 
meg, azon czélből, hogy azok i s , a kiknek ez 
iránt aggodalmok volt, meg lehessenek nyugtatva. 

Erre a miniszter felelt. Azt felelte pedig lényeg
ben, hogy concret esetben az, a ki végrehajtja, 
köteles a törvényt annak valódi értelmében vég
rehajtani és így köteles azt értelmezni is. 

Vannak köztünk elegen, kik bírák voltak. 

Ezek mindnyájan végrehajtották a törvényt annak 
valódi értelmében. A concret esetben tehát az 
alsó tisztviselő, az alsó biró magyarázza a tör
vényt a maga értelmében. Ha helytelenül ma
gyarázta, akkor a felsőbb birőság vagy hatóság 
megváltoztatja az ítéletet, és más értelmet ad 
annak a törvénynek, mint az első biró. Ép így 
cselekszik ezen másod ítélettel a törvénykezési 
ügyekben a legfelső biró, kitől aztán felebbvitel 
nincs. A politikai igazgatásban pedig minden 
egyes tisztviselő, a ki a végrehajtással meg van 
b ízva , magyarázza a törvényt. Ha ő concret 
esetben ugy magyarázta a törvényt, hogy sé
relmet okozott valakinek, az illető lépéseket tesz 
azon hatóságnál, mely alatt azon tisztviselő áll. 
Ez ismét azt mondja: helyes vagy nem helyes 
volt a magyarázat. Végre az egész kormány
zásra nézve a minisztérium köteles végrehajtani 
a törvényt azon értelemben, melyben azt helyes
nek látja. Haroszul magyarázta, feleletre vonathatik. 

Ezen concret esetben való magyarázat 
egészen más dolog, mint azon magyarázása a 
törvénynek, melyet az 1790. törvény a törvény
hozásra bizott. A legnagyobb fonákság volna, 
ha az idézett törvény azt értette volna, hogy 
mihelyt kétség támad valamely törvény értelme 
felett, az mindaddig függőben maradjon, mig a 
törvényhozás meg nem magyarázza. Ha ez állana, 
egyetlenegy peresesetet sem lehetneeldönteniésaköz-
igazgatásban számos dolog elintézetlenül maradna. 

A miniszter ur felelt az interpellatidra. Ezen 
feleletre nézve a háznak joga van nyilvánítani, 
hogy tudomásul veszi-e azt, vagy nem ? mert ha 
nem veszi tudomásul, akkor majd tárgyalásra 
fog az kitüzetni. Vannak, a kik nem akarják csu
pán tudomásai venni a feleletet, hanem tárgya
lásul akarják kitűzni; vannak, a kik a felelettel 
meg levén elégedve, azt csupán tudomásul veszik. 
Azt pedig, bogy a ház többsége mit akar, vajon 
tárgyalni akarja-e a feleletet, vagy tudomásul 
veszi-e? ezt csak szavazás utján lehet kitudni. 
A correct kifejezés ugyan az, mely a házsza
bályokban is foglaltatik, t. i hogy tudomásul 
veszi-e? de azért ne csináljunk magunknak illu-
siót: mert a ki azt mondja, hogy tudomásul veszi 
a feleletet, az azt is mondja, hogy meg van nyug
tatva általa* mert ha nem volna megnyugtatva 
a felelet által, kötelessége volna megmondani, 
hogy miért nincs, s akkor azt tárgyalni kellene. 
(Helyelés a jobb oldalon.) 

Ez a dolog lényegére vonatkozik. 
A mi már most a miniszterelnöknek beszéde 

végén oda vetett kérdését illeti: arra nézve, és 
az egész tárgyalásba belebocsátkozni minden kép
viselőnek joga van, és igy Tisza Kálmán képvi
selő urnák is. O azonban nem ereszkedett bele, 
hanem azt mondta a miniszter nyilatkozatára, 
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hogy utdbb fog felelni. (Helyeslés a jobb oldalon. 
Felkiáltások: Igaz! Úgy van! Ellenmondás a bal 
oldalon. Nem úgy van!) Jelen voltam, figyelem
mel kisértem a vitát és ugy tudom, hogy a do
log így volt. A t. képviselő ur azonnal felelhe
tett volna, mind magára az interpellatióra, mind 
az interpellatió után oda vetett kérdésre. A ház 
nem akarta elütni Tisza Kálmán képviselő urat 
attdl, hogy arra a kérdésre utóbb is felelhessen • 
senki sem kényszeríti, hogy feleljen, nem is 
aze'rt akarja a ház többsége a .haláridőt kitűzni, 
hogy akkor tartozik Tisza képviselő ur felelni: 
mert az csak tőle függ. 

Ha azonban Tisza Kálmán képviselő ur 
ugy tekinti a miniszterelnök ur kérdését, mint 
uj tárgyat, akkor arra felelhet; ha nem akarja 
azt ugy tekinteni és nem akar rá felelni, ke'ny-
szereteni bizony nem lehet, nem is akarja ezt 
senki. 

Hanem akár most, akár máskor felel a t. 
képviselő tír, és akár felel a miniszteri nyilatko
zatra, akár nem, végre mégis csak azon kérdést 
kell feltenni: vajon a ház tudomásul veszi- e a 
miniszter urnák az interpellatiőra adott feleletét 
vagy nem? Ha a többség azt határozza, hogy 
tudomásul veszi, akkor természetesen az inter
pellatió további tárgyalásának nincs helye. Ha 
ellenkezőt határoz, akkor minden esetre tárgya
lási napra tűzi azt ki. Tehát azt kell kitudnunk: 
hogy azok vannak-e többségben a kik tudomásul 
veszik a miniszter űr feleletét, vagy azok, a kik 
azt tárgyalni kívánják? 

A kérdés tehát e szerint lenne felteendő és 
ezen kérdést kell eldönteni mindenek előtt. (He
lyeslés jobb felől.) 

R o m á n S á n d o r : T. ház! (Nagy Zaj.) 
Hogy a vélemények ennyire elágazok és a vita 
ily hoszadalmassá lett, ennek okát ugy hiszem 
abban kell keresnünk, hogy itten átalános elvről 
van szó. A t. miniszterelnök ur maga okozta 
ezt felelete által, mert a mit ő felelt, az áta
lános elvre vonatkozott, (Nagy zaj) mit sem nem 
kérdezett, sem kétségbe nem vont senki: hogy 
t. i. a törvény-magyarázás joga a törvényhozást 
és a koronát illeti. Midőn miniszter ur felelt, 
nem szándékozott e jogot magának vindikálni, 
s ez nagyon természetes, mert Európának min
den alkotmányos államában ugy van elfogadva. 
(Nagy zaj.) Méltóztassanak figyelemmel kisérni, 
rövid leszek. 

E l n ö k : Méltdztassék a kérdéshez szőlni. 
Román S á n d o r : Miniszterelnök ur a 

kérdésre nem csak hogy nem felelt, hanem Tisza 
Kálmán úrhoz egy kérdést intézett: mivel azt 
nyilatkoztatta k i , hogy szeretné a ház véle
ményét e tekintetben tudni. Én az interpellatióra 
adott feleletet egyátalában megnyugtatónak nem 
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találom : azért abban a véleményben vagyok. . . . 
(Nagy zaj, mi Mzben szónok eláll. Ujabb felkiál
tások: szavazzunk!) 

E l n ö k (csenget:) Még többen vannak fel
jegyezve. Szavazni tehát nem lehet. (Zaj. Szavaz
zunk! Elállanak!) 

D i e t r i c h I g n á c z : T. ház! (Eláll! Sza
vazzunk!) Nem állok e l ! (Folytonosan növekvő 
zaj. Elnök csenget.) Ismételve megjegyzést kell 
tennem azon örökösen mindig hangző ,,szavaz
zunk "-ra. (Rendre! Eláll!) Tartozunk egymás
nak jogát becsülni és egymást meghallgatni. 
(Zaj. Szavazzunk!) A szavazás sürgetésének most 
nincs helye. Megmondom okát, miért. Az elnök 
előbb kijelentette, miszerint a ház elhatározta, 
hogy Tisza Kálmán árnak, ki az interpellatiót 
tette, s kihez kérdés intéztetett, joga van a 
jövő napok valamelyikén nyilatkozni. Ezen ha
tározat ki van mondva; ma tehát nem lehet 
azon kérdés felett szavazni, vajon tudomásul 
veszi-e a ház a választ, vagy nem: mert mihelyt 
tudomásul veszi e választ, akkor elesnék azon 
jogától, (Felkiáltás jobbról: Nem esik el!) hogy 
az interpellatiőra adott válaszhoz hozzászőlhasson, 
holott ez határozatilag ki van mondva. Azt gon
dolom, függeszsze fel a ház a mai szavazást és 
várja meg a nyilatkozatot. (Zaj. Elnök csenget. 
Szavazzunk ! Szavazzunk!) 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! (Zaj. Sza
vazzunk!) Röviden csak a kérdéshez akarok 
szólni. (Szavazzunk! Zaj. Elnök csenget.) Várok, 
a mig a zaj lecsendesül. 

E l n ö k : Méltóztassanak béketűréssel lenni 
és egymást kihallgatni. 

B o b o r y K á r o l y : Azóta már elvégeztem 
volna. (Halljuk! Zaj!) 

I v á n k a I m r e : En a házszabályok 144. 
§-a értelmében (Zaj. Halljuk! Elnök csenget.) 
kérem az elnök urat , méltóztassék csendet 
előidézni vagy az ülést felfüggeszteni. (Ugy van! 
ügy van!) 

E l n ö k : Én már töbször kértem, s most 
ismételve kérem a képviselő urakat, legyenek 
szívesek csendben lenni. 

I v á n k a Z s i g m o n d : Torturán vagyunk 
i t t ! (Halljuk! Halljuk!) 

B o b o r y K á r o l y : En röviden csak azt 
kivánom megjegyezni, hogy a miniszterelnök ur 
által adott válaszra nézve nincs más teendője a 
háznak, mint : vagy kijelenteni, hogy azt tudo
másul veszi, vagy (Fölkiáltás jobb felől: Ugy 
van! Ugy van!) hogy időt tűz ki a tárgyalásra. 
A ház elé mindenesetre ugy kell feltenni a kér
dést, hogy, vagy igennel, vagy nemmel lehessen 
rá felelni: ebben tökéletesen igaza volt Pest bel
városa érdemes képviselőjének; ámde, t. ház, a 
tudomásul vételen már túl vagyunk, mert maga 
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Deák Ferencz képviselő ur belement a dolog tár
gyalásába , a miniszterelnök ur válaszának vita
tásába. A kérdést most már nem lehet máskép 
feltenni, mint igy: akar-e a ház a külön tárgya
lásra időt kitűzni, vagy nem? {Helyeslés a szélső 
bál oldalon, ellenmondások jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Igen sajnálom 
hogy Deák Ferencz képviselő ur ismét nincs je
len, mert annak, hogy te t t nyilatkozatom alkal
mával sem volt jelen, kell tulajdonítom szavaim
nak általa félre magyaráztatását. (Felkiáltások 
jobbról: Jelen volt!) En nyilvánítottam már az 
imént, és nyilvánítom most, midőn a helyett, hogy 
a tárgyalásba bocsátkoznám, a szabályok értel
mében a felteendő kérdéshez szólok, hogy én soha 
sem kértem azt, hogy a miniszterelnök ur fele
letében foglalt kérdés, mint elkülönített tárgy 
tűzessék ki. Hihetőleg nem mondottam, hogy 
együtt tűzessék k i ; de ezt akkor csak azért nem 
mondottam, mert, midőn szólottam, azon tan, 
hogy kétfelé lehessen elválasztani e tárgyat, még 
nem volt felállítva. 

Egy tárgy van csak szőnyegen: ez a mi
niszterelnök urnák az interpellatióra adott fele
lete. Ezen feleletet vagy egészen kell tudomásul 
venni és akkor mindennek vége van, vagy egé
szen kell tárgyalás végett napirendre kitűzni. 
A szabályok tiszta értelme szerint, ez máskép 
nem is lehet: mert ugyan kérem, mit mondaná
nak önök, hogyha egyik vagy másik miuiszter 
ur, vagy egyes képviselő, a mint sokszor meg
történik vita közben, kérdést intéz valakihez, ha 
az akkor jogot követelne, hogy. rá felelhessen? 
Ez a jog sem a gyakorlatban, sem a szabályokban 
nincs, ezt én nem is követeltem; és igy én a 
házszabályok nevében mind a kérdés ellen, mind 
a végzés ellen, mely azt mondaná, hogy: a mi
niszter feleletét ugyan nem lehet tárgyalni; de 
a feleletének egy részét tevő kérdést igen, én 
részemről szavaimnak minden ilynemű magyará
zata ellen tiltakozom. 

Méltóztassanak a kérdést feltenni és eldön
teni. En természetesen meg fogok hajolni a ház 
többségének akarata előtt, és nem fogom azokra 
nézve, a miket a miniszter ur kérdezett, vála
szomat oly módon előadni akarni, a mely a ház
szabályokkal meg nem egyeznék. De legyenek 
megnyugtatva afelől, hogy fogok a házszabályok 
szerint oly alkalmat találni, a midőn felelhessek 
azokra, a miket a miniszterelnök ur mondott és 
a mikre felelni nem nehéz. (Helyeslés bal felöl. 
Jobb felől: Elvárjuk! Felkiáltások: Szavazzunk!) 

E l n ö k : E szerint tehát a t. ház az előbbi 
elnöki kimondásomat megsemmisíti. {Ügy van! 
a szélső bal oldalon.) Ez megtörténvén, a több
ség kívánságára uj kérdést kitűzni kötelességein 

t . i . : a miniszterelnök ur válaszát a képviselő
ház tudomásul veszi-e vagy nem? 

I r á n y i D á n i e l : A kérdéshez kívánok 
szólani. (Zaj. Szavazzunk! jobb felől.) Miután 
maga az elnök ur csak az imént méltóztatott 
kijelenteni, hogy ő a határozatot már kimondotta, 
én azt gondolom, a felett méltóztassék legelőször 
kérdést intézni a házhoz, ha, az elnök kijelenté
sét kivánja-e megtartani vagy nem? (Zaj.) 

G a j z á g ó S a l a m o n : T. képviselőház! 
{Zaj. Halljuk!) Több képviselőtől halottam, sőt 
magától az elnök úrtól is, hogy i t t határozat 
volt kimondva. En hivatkozom a t. ház emléke
zetére, hogy midőn a t . elnök ur mindjárt a ta
nácskozás kezdetén Tisza Kálmán képviselő ur 
nyilatkozatára az ő saját véleményét kimondotta, 
ezt határozat kimondásnak már csak azért nem 
vehetni, mert ugyanazon elnök ur rögtön i t t a 
képviselő urnák szót adott. {Helyeslés a jobb ol
dalon. Zaj. Halljuk! halljuk!) T. ház! Ha az 
elnök ur azon véleményt, melyet ő elfogadás vé
gett a t . ház előtt elmondott, határozatnak te
kintette volna, ugy én felteszem, de hiszem is 
elnök úrról, hogy többé azon tárgyhoz hozzá 
szólni épen a szabályok értelmében senkit sem enge
dett volna. (Ugy van !jobb felől.) Miután pedig ez 
megtörtént nem csak , hanem Buday Sándor 
képviselő ur épen az ehiök felhívására szólott a 
tárgyhoz, ez nem határozat, hanem az elnök oly 
véleménye lehet csak, melyet a ház elé épen 
határozathozatal végett terjesztett. Ennek követ
keztében egyátalában nem látom helyét azon kér
désnek, melyet Irányi képviselő t e t t : hogy t. i. az 
első határozatot semmisítse meg a ház, mert határo
zat nem is létezett. (Zaj. Felkiáltások jobb felől: 
Létezett!) 

S z a l a y S á n d o r : T. ház! Én ugy hiszem, 
miután az elnök ur a discussio megkezdése után 
mindjárt kimondotta a ház határozatát; (Közbe 
szólás jobb felől: Nem mondotta!) annálfogva a 
kérdés most az volna: vajon a ház meglevő ha
tározatát helyben hagyja-e, vagy nem? (Ugy 
van! bal felől. Ellenmondás jobb felől.) 

E l n ö k : Könyörgök, ne méltóztassanak a 
forma dolgokról annyit beszélni. En kimondot
t a m a határozatot, arról szó sincs ; {Ugy van! 
bal felől. Közbeszólás jobb felől: Nem jól tette!) 
hanem a mint kimondottam, rögtön fölállottj 
Buday képviselő ur, és ezen határozat ellenében 
módosítást ajánlott. Méltóztassanak fölvenni, mi
lyen önkény lenne az elnök kezében az, hogy mi
helyt valamit kimondott, ahhoz már szólani ne 
lehessen. (Zaj. Elnök csenget.) Tehát az általam 
kimondott határozat nem levén helyes, és egy 
részről megtámadtatván, a t. háztól függ, azt 
érvényre emelni, vagy nem; de én határozatom-
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tói el nem állok. (Helyeslés bal felől. Zaj jobb 
felől.) 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő : A kérdés 
tehát igy állíttatnék fel: A miniszterelnök vála
szát a ház tudomásul veszi-e vagy nem? (Köz
beszólás bal felől: Nem az a kérdés! Atalános 
zaj.) Név szerinti szavazást kivannak (olvassa): 
Irányi Dániel, Mocsonyi György, Babes Vincze. . . 
(Közbeszólás jobbról: Es a többi!) 

E l n ö k : A házszabályok azt mondják, hogy 
a névszerinti szavazást kívánók nevei fölolvasan-
dók; tehát méltóztassanak meghallgatni a ne
veket, 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa to
vább) : Dietrich Ignácz, Hodosiu József, Csanády 
Sándor, Rákóczy János, Sréter Lajos, Vidacs Já
nos, Bobory Károly, Csiky Sándor, Kabos Imre, 
Deáky Lajos, Kis János, Varga János, Gonda 
László, Sehwarz Gyula, Clementis Gábor. 

E l n ö k : Öt perezre felfüggesztem az ülést, 
azután_ megkezdjük a szavazást. 

(Öt pereznyi szünet múlva): A név szerinti sza
vazást R betűnél kezdjük. Széll Kálmán olvassa 
a neveket, az igennel szavazókat Mihályi Péter , 
a nemmel szavazókat Jámbor Pál fogja jegyezni. 
A kérdés még egyszer fel fog olvastatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa): A 
miniszterelnök válaszát a ház tudomásul veszi-e 
vagy nem? Igen vagy nem? 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a név
sort, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Radó Kálmán, Radvánszky 
Károly, Raisz Szilárd, Rannicher Jakab, Rima-
nóczy Ferencz, Rónay Jáczint, Rónay Lajos, Röth 
László, Rudics József b., Rudnay István, Rauch 
György báró, Semsey Albert, Simay Gergely, Si-
monis Ferencz, Splényi Béla báró, Stoll Károly, 
Simics Ignácz, Szabó Imre (pápai), Szabó Imre 
(zalai), Szabó József, Szabó Miklós, Samassa Jó
zsef, Szeniczey Ödön, Szentiványi Károly, Sze-
pessy Gyula, Széll Kálmán, Szilvay Károly, Szir-
may Ödön, Szitányi Bernát, Szontagh Pál (göm.), 
Szögyény László, Szuppan Zsigmond, Szüllő Géza, 
Szathmáry László, Tanárky Gedeon, Teleki Do
mokos gróf, Térey Pál, Tóth Vilmos, Török Dániel, 
Török Sándor (göm.), Török Sándor (sopr.), Tur-
csányi Ede, Tomasics József, Ugrón Lázár, Uhlárik 
János, Urbanovszky Ernő, Urházy György, Urményi 
Miksa, Wáchter Frigyes, Wass Sámuel gr., Vay 
Béla b., Wahrmann Mór, Várady János, Wesse-
lényi József báró, Wlád Alajos, Vodiáner Albert 
báró, Vodiáner Béla, Wirkner Lajos, Zalay Ist
ván, Zeyk József, Zeyk Károly, Zichy-Ferraris 
Viktor gr., id. Zichy József gr., ifj. Zichy József 

gr., Zichy Manó gr., Zichy Nándor gr., Zmeskál 
Zoltán, Zsedényi Ede, Zweier Frigyes, Zuvics Jó
zsef, Antalfy Károly, Ányos István, Anker Hugó, 
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Barcsay Kálmán, Bánfy János báró, Bánó József, 
Benkő József, Berde Mózes, Berényi Ferencz gr., 
Betegh Kelemen, Bethlen Farkas gr., Bethlen János 
gr., Bezerédj László, Binder Mihály, Boér János, 
Bogdán Vincze, Bohus Zsigmond, Buday Sándor, 
Bömches Frigyes, Bömches Gyula, Brogyányi Vincze, 
Buttler Sándor gr., Buzinkay Pál, Bittó István, 
Buttyán László, Benedikly Albert, Barabás Sándor, 
Bedekovtcs Kálmán, Ciotta János, Császár Bálint, 
Csörghe László, Czaar János, Dániel Márton, Dániel 
Pál, Deák Ferencz, Eitel Frigyes, Eötvös József Báró, 
Ernuszt Kelemen, Eszterházy Pál gr., Eszterházy 
Pál herczeg, Éber Nándor, Erkövy Adolf, Fekete 
József, Fest Imre, Fillenbaum Ferencz b., Fluger 
Károly, Földváry Miklós, Fodrőczy Sándor, Gál 
János, Gajzágó Salamon, Gál Miklós, Gecző Já
nos, Gorove István, Gránzenstein Gusztáv, Ha-
lassy Gyula, Halmossy Endre, Harkányi Károly, 
Házmán Ferencz, Hertelendy Kálmán) Hollán Ernő, 
Horvát Boldizsár, Horváth Döme, Horváth Já
nos, Horváth Péter, Hosszú József, Högyészy 
Gyula , Hrábár Manó, Huszár István, Hácz 
Vilmos, Hervoics István , Ihász Rezső, Ivánka 
Zsigmond, Janicsáry Sándor, Jankovics Antal 
Jeszenszky Lajos, Joannovics György, Jonesku Döme 
Jurka Vazul, Justh József, Justh Kálmán, Jancsó Ist
ván, Jurkovics János, Kautz Gyula, Kazinczy István, 
Kálnoky Pál gr.^Kemény Gábor báró, Kemény István 
báró, Kendeffy Árpád, Kerkapoly Károly, Kethelyi 
József, Késmárky József, Királyi Pál, Klobusiczky 
Ágoston, Kossuth Pál, Kovách László, Krajcsik 
János, Kuba János, Kuhinka Ferencz, Kvassay 
László, Kugler István, Khuen Henrik gróf, Láng 
Gusztáv, Latinak Rudolf, Lázár Dénes, Lehoczky 
Egyed, Leonhardt Károly, Lónyay Menyhért, Ló
nyay Gábor, Lábas Antal, Madocsányi Pál, Maj
láth István, Maniu Aurél, Máday Lajos, Mihályi 
Péter, Mikó Imre gr., Molnár István, Molnár 
Pál, Muzslay Sándor, Melas Vilmos, Maller Miksa, 
Nagy Sámuel, Nedeczky István, Nehreheczky Sán
dor, Ócskay Rudolf, Olgyay Zsigmond, Ónossy 
Mátyás, Ordódy Pál, Ormos Sándor, Orosz Mi
hály, Orsics Ferdinánd gr., Paczolay János, Paszt 
Vilmos, Patrubány Gergely, Pásztélyi János (beregi), 
Pásztélyi János (márm.) Perczel Béla, Petri Ádám, 
Petrovay Ákos, Plachy Lajos, Pribék Antal, Pri-
leszky Tádé, Pulszky Ferencz, Pejacsevics László 
gr., Pejacsevics Nándor gróf; 

Nemmel szavaznak: Ragályi Gyula, Rákóczy 
János, Salamon Lajos, Sárközy Béla, Schvarcz 
Gyula, Simonyi Ernő, Simonyi Lajos báró, So
mossy Ignácz, Sréter Lajos, Szakácsy Dániel, 
Szalag Sándor, Szaplonczay József, ^P. Szathmáry 
Károly, Széky Péter, Szilády Áron, Szilágyi 
Lajos, Szilágyi Virgil, Szluha Ignácz, Szontagh 
Pál (csan.), Szunyoghy Albert, Táncsics Mihály, 
Tassy Miidós, Tisza Kálmán, Tóth Kálmán, Vajda 

54* 



428 26. országos ülés június 1t. 1869. 

János, Varga Károly, Varró Sámuel, Várady 
Gábor, Vidacs János, Vidlicskay József, Vitolay 
József, Vukovics Sebő, Zahornáczky Bálint, Zá
mory Kálmán, Zlinszky György, Andrássy Gyula, 
Babes Vincze, Beliczey István, Beniczky Ödön, 
Berecz Ferencz, Berke József, Bobory Károly, 
Boczkó Dániel, Bogyó Sándor, Borlea Zsigmond, 
Csanády Sándor, Csernatony Lajos, Csernovics 
Péter, Csiky Sándor, Clementis Gábor, Deáky Lajos, 
Dezső Szaniszló, Dietrich Ignácz, Dobsa Lajos, Dőry 
János, Drágfy Sándor, Eordögh Frigyes, Eöry Sán
dor, Ercsey Lajos, Eder István, Farkas Elek, Faze
kas Alajos, Fehér Miklós, Fráter Imre, Gál Endre, 
Gábriel István, Gál Péter, Gáspár András, Ghyczy 
Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gonda László, Gromon 
Dezső, Gubody Sándor, Győrffy Gyula, Grueszcu 
Lázár, Hajdú Ignácz, Henszlmann Imre, Hevessy 
Bertalan, Hodosiu József, Horváth Elek, Horváth 
Sándor, Irányi Dániel, Ivánka Imre,Jankovics 
Gyula, Jankovics Miklós, Jámbor Pál, Kabos Imre, 
Kállay Emánuel, Kerkapoly Mór, Kis János, Kis 
Lajos, Kiss Miklós, Kollár Antal, Konyovics An
tal, Kóos József, Kun János, Kürthy István, La-
tinovics Vincze, Ludvigh János, Luksics Bódog, 
Majoros István, Makray László, Matkooics Tivadar, 
Máriássy Béla, Máttyus Arisztid, Mednyánszky 
Sándor, Milkovics Zsigmond, Mocsáry Lajos, Mo
csonyi György, Móricz Pál, Mukics Ernő, Nagy 
János, Nagy Károly, Nicolics Sándor, Nyáry Pál, 
Oláh Miklós, Orczy Elek b., Pap Lajos, Patay 
István, Paulini-Tóth Vilmos, Pécsy Tamás, Pétery 
Károly, Pilaszanovics József, Pilisy Lajos, Plachy 
Tamás, Podmaniczky Frigyes b., Popovics Zsigmond, 
Prónay József; 

Nincsenek jelen: Román Miron, Román Sándor, 
Semsey Pál, Sipos Orbán, Siskovics Tamás, Suhaj 
Imre, Sulyok Eduárd, Szentiványi Adolf', Szentpályi 
Jenő, Szirmay Ferencz gr., Szlávy József', Szluha Be
nedek, Szőcs Sándor, Sztratimirovics György, Theil 
István, Thury Gergely, Thury Sámuel, Tisza László, 
Vay Mihály gr., Wagner Frigyes, Vályi János, Vuko-

vics István, Zichy Jenő gr., Aczél Péter, Almásy Sán
dor, Andrásy Gyula gr., Barcsay Ákos, Bartha Lajos, 
Bay Ferencz, Benedek Gyula gr., Berzeviczy Tivadar, 
Bethlen Sándor gr., Binder Lajos, Boros Pál, 
Brezovay László, Bujanovics Sándor, Batagliarini 
Pál, Csáky Tivadar gr., Degenfeld Béla gr., 
Dienes József, Domahidy Ferencz, Drottlef Tamás, 
Degenfeld Gusztáv gr., Fabritius Károly, For-
gách Antal gr., Filippovics Simon, Gr'ázer Fri
gyes, Hoffmann Pál, Horváth Mihály, Huszár 
Imre, Ivacskovics György, Joanesku Lázár, Jókai 
Mór, Jozipovics István, Káldorovics Andor, Kapp 
Gusztáv, Károlyi Ede gr., Keglevich Béla gr., Ke
mény fi János, KendeKanut, Klapka György, Krascse-
nics Ferencz, Kuk Jenő, Keresztury Eduárd, Kral-
jevics Benő, Lindner Gusztáv, Madarász József, 
Mednyánszky Dénes b., Miletics Szvetozár, Mo
csonyi Antal, Mocsonyi Sándor, Molnár András, 
Németh Albert, Papp Zsigmond, Papp József, 
Perényi Zsigmond báró, Perczel István, Pethes Jó
zsef, Prick József.) 

E l n ö k : A képviselők összes száma 422 : 
ezek közöl igennel szavazott 212, nemmel sza
vazott 124, távol volt 85, 1 pedig, az elnök, nem 
szavazott. E szerint a miniszterelnök urnák nyi
latkozatát tudomásul veszi a ház. 

E pillanatban vettem a miniszterelnök ur 
levetet, melyben felszólít, szólítsam fel a képvi
selő házat a delegatióba választandó tagok lajst
romának elkészítésére, miután ő felsége Julius 
4-ére szándékszik összehíni a delegatiót. Fel
kérem a t. házat, hogy a jövő hétfőn reggel 
10 órakor tartandó ülésre e czélból szavazó je
gyeiket behozni méltóztassanak. 

Ma d. u. 5 órakor az osztályok tanácskozásai
kat folytatni fogják. 

Holnap reggel rendes ülés, melynek tárgyai 
a mai napirendről elmaradt tárgyak. 

Az ülés végződik d. u. ll/a órakor. 
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29. országos ülés 
1869. június 12-én 

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

Tárgyai s Kérvények s hivatalos okmányok bemutatása. Schvarcz Gyula külön föidmivelési miniszteriura 
s szegényügyi közeg fölállítása iránt interpellálja a kormányt. A kormány felel Szirmay Ödön, Bobory Károly és 
Jankovics Miklós interpellátióira. Az idei ujonczozásról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban 
név szerinti szavazás utján elfogadtatik. Miletics Szvetozár perbe foghatása kéretik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Bedelcovics Kálmán, Eötvös József b., 
Gorove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik Í01/i órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglal
ni, és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a jun. 
11-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, (Nincs:) a 
jegyzőkönyvre, hitelesítve van. 

Mai napon az elnökség részéről nincs előter
jesztés, de több képviselő ur részéről kérvény je
lentetett be. 

C l e m e n t i s G á b o r : T. képviselőház! 
Van szerencsém benyújtani Somogy megyében ke
belezett Szőlős-Györk mezőváros egyesült czéh-
tagjainak kérvényét, melyben ez iparosok a fen-
álló iparrendszer módosítását és a hazai kézmű
iparnak a külföldi gyártmányok hátrányos befo
lyása elleni megóvását kérelmezik. {Felkiáltások: 
Szabad ipar;) 

R a d ó K á l m á n : T. ház! A hetedik bí
ráló bizottság annyira befejezvén működését, 
hogy a hozzá beosztott hét kérvény közöl ha
tot tökéletesen elintézett, a hetedikre nézve pedig 
vizsgálat kiküldését rendelte el : van szerencsém 
a befejezett tárgyalások jegyzőkönyveit, öt darab
ban, a ház asztalára tisztelettel letenni, megje
gyezvén, hogy az eredeti ügyiratok és az ezer
ezer forintról szóló nyugták a ház irodájában 
vannak elhelyezve. 

H e n s z l m a n n I m r e : A czéhrendszert 
pártoló mohácsi iparosok részéről van szerencsém 

egy kérvényt benyújtani, melynek tartalma meg
győződésem ellen levén, csak postakép nyújtom 
be. (Derültség.) 

N i c o l i c s S á n d o r : T. ház! Yan szeren
csém bemutatni Torontálmegyében fekvő Újvár 
és Otelek, a párdányi kincstári urodalomhoz tar
tozó örök szerződéses községeknek kérvényét, 
melyben e községek azt panaszolják, hogy habár 
szerződéses községek és a földadót e szerint fizet
ni kötelesek nem volnának,- és habár ezen föld
adót 1850—1860-ig nem is fizették: most az 
1860-tól folyó időre követeltetik tőlük a földadó, 
sőt annak erőszakos behajtásával is fenyegettet-
nek, és pedig épen a kincstár által, mely a föld
nek tulajdonosa; tehát biró és tulajdonos egy 
személyben. Ajánlom ezt szabályszerű elintézés 
végett a t. háznak figyelmében. 

S z é k y P é t e r : Van szerencsém bemutat
ni hevesmegyei Kenderes község elöljáróinak és 
képviselő bizottmányának kérvényét, melyben a 
f. évi késői fagyások és aszály, szárazság által 
gabona veteményeikben okozott rendkívüli károk
nak , adóelengedés tekintetéből leendő felvizs
gáitatása és becslésének elrendeléseért alázatosan 
esedeznek. Ajánlom egyszersmind a t. ház figyel
mébe és kérem a kérvényi bizottsághoz áttétetni. 

P l a c h y L a j o s : T. ház! Van szerencsém 
bemutatni szabad kir. Korpona város kérvényét. 
melyben a felállítandó törvényszék székhelyéül 
Korpona sz. kir. városát kéri a benirt fontos 
okoknál fogva kijelöltetni. Kérem a kérvényezési 
bizottsághoz áttétetni. 

E l n ö k : A benyújtott kérvények a kérvé
nyi bizottsághoz fognak utasíttatni. 
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Schvarcz Gyula képviselő ur interpellatiót ki
van a miniszterelnök úrhoz intézni. 

S c h v a r c z G y u l a : Ámbár a múlt héten 
beadott interpellatiómra feleletet még nem nyer
tem, szükségesnek érzem mégis további interpel-
latiókat tenni az összes minisztériumhoz, illetőleg 
annak jelen nem levő elnökéhez, az i rán t : szán
dékozik-e az összes minisztérium a földmivelési 
minisztériumnak az ipar- és kereskedelmi minisz
tériumtól elkülönítése, tehát külön földmivelési 
minisztérium felállitása, másrészt pedig a többi 
művelt államok példájára a szegenyügyet állami
lag támogatandó közegek felállitása tárgyában a 
ház elé törvényjavaslatot terjeszteni? Most, midőn 
Magyarországnak, mint kitünőleg földmivelő or
szágnak, ez iránybani szükségleteit, azt hiszem, 
mindnyájan átérezzük, midőn másrészről, daczára 
a fővárosban, vagy talán helyesebben a társada
lom egyik rétegében felhalmozódó csillogó tőkék
nek a szegénység és nyomor milliókra annyira 
ránehezülnek: sem egyik, sem a másik interpel-
latiómat közelebbről indokolni nem tartom szük
ségesnek, hanem kérem egyszerűen a jegyző urat, 
szíveskedjék azt felolvasni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (felolvassa 
Schvarcz Gyula mfer]pellatíóját): „Szándékozik-ea 
minisztérium a földmivelési minisztériumnak az 
ipar-kereskedelmi miniszteriumtóli elkülönítésére, 
azaz egy külön földmivelési minisztérium fölállí
tására, nemkülönben a művelődési államok pél
dájaként a szegenyügyet támogatandó állami kö
zeg fölállítására vonatkozólag, a ház elé törvény
javaslatot terjeszteni?" 

E l n ö k : Az interpellatió a miniszterelnök 
úrral és ez által az egész minisztériummal közöl
tetni fog. 

Lónyay miniszter ur kivan felelni több rend
beli interpellatióra. (Halljuk!) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! Ha méltóztatnak megengedni, 
válaszolni fogok a három képviselő ur által hoz
zám intézett interpellatiókra. (Bálijuk!) 

Az első interpellatidnak , melyet Szirmay 
Ödön képviselő ur intézett hozzám, tartalma a 
következő: ,.Az ország több részében a fagyok 
a rozsvetésekben és különösen a szőlőkben na
gyobb károkat okoztak; tett-e a minisztarium 
ezen károk felvétele iránt intézkedéseket és 
szándékozik-e ezen károk folytán aránylagos 
és méltányos adóelengedést eszközölni1?" Bo
bory képviselő urnák interpellatiója e tárgyban 
hasonló érteimii. 

E két interpellatióra van szerencsém a kö
vetkező felvilágosítással szolgálni. 

A földadó elengedése elemi csapások által 
okozott károk eseteiben szabályozva van a pénz
ügyi törvények és szabályok hivatalos összeállí

tásának első füzetében az V. fejezet 109— 
124. §-ai által. Irányadó pedig e tekintetben 
mindenekfelett az 1868 : XXI. t. czikk 11. §-a, 
mely azt rendeli, hogy az elemi csapások által 
okozott károk rendkivüli eseteiben adóelengedés
nek van helye. Ennélfogva csupán a rendkivüli 
károsodások eseteiben engedményezhet a minisz
térium, illetőleg a pénzügyi igazgatóságok arány
lagos adóelengedést. 

Az elébb emiitett szabályoknak 110. §-a elő
sorolja részletesen azon eseteket, melyekben 
adóelengedésnek van helye, megemlítvén a jég
esőt, árvizet és tűzvészt; továbbá a 111. §. ki
vételes esetekben ide sorozza még a nagyobb ki
terjedésű, egész dűlőket magában foglaló terüle
ten rovarok által okozott károsodások eseteit is. 
A többi szakaszok szabályozzák azon módot, 
mely szerint eljárni kell ily károk felvételénél. 
Mint az idézett szakaszból kitűnik, a fagykár 
esete nincsen felvéve azon esetek közé, melvek-
ben a kárfelvétel azonnal eszközlendő és adó
elengedés adandó ; és miután az emiitett pénzügyi 
szabályok 123. §-ában az áll, hogy minden 
egyéb elemi vagy más csapás esetében, mely a 
birtokost önhibáján kívül érte, adóelengedésnek 
helye ugyan nincs, de kérelmére az 1868: XXI 
t. czikk 18. §-a értelmében adófizetési halasztás en
gedélyezhető: ebből következik, hogy fagykár 
esetében adóelengedésnek nem lenne helye. Mi
után azonban ezen XXI. t. czikknek 11 . §-a ele
mi csapásokról átalánosságban szól , és elemi 
csapások közé sorozható a rendkivüli fagy
kár i s : a méltányosság azt követeli, hogy a 
rendkivüli fagykárok is tekintetbe vétessenek. 

Egyébiránt meg kell itt említenem : hogy az 
1866-ik évi fagykárok folytán, melyek minden
kép a rendkivüli esetek közé sorozhatok, miután 
ilyen általános károsodás csak hosszú évtizedek 
alatt szokott előfordulni, a minisztérium az adó
elengedéseket nagy mérvben vitte keresztül, 
ugy hogy Magyarország összes területén, a hol 
t. i. fagykárok voltak, mitől azonban Erdély 
megkiméltetett, az elengedett adóösszeg tett ösz-
szesen 6,697.141 írt. 47 krt, mely összeg az 
egyes pénzügyi igazgatósági kerületekre kerek
számokban szólva következőkép oszlik el: az 
aradira 753.000 forint, a beszterczebáiryaira 
227.000 frt, a budaira 1,467.000 frt, a debrecze-
nire 147.000 frt, agyőrire 473.000 frt, a kassaira 
66,000 frt, a pécsire 424,000 forint, a pestire 
27,000 frt, a pozsonyira 518.000 frt, a sopronyi-
ra 342.000 frt, a szatmárira 16.000 frt, a szege
dire 1,316,000 frt; a temesvárira 846,000 forint, 
végre az ungvárira 68,000 frt. 

Ezen adatokat annak tanúságául idézem, 
hogy ezen még az előbbi időben elrendelt, fagy
kár folytán való adóelengedés megállapításánál a 
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magyar minisztérium következetesen és az ár 
nak teljes mérve szerint igyekezett az adőzók 
terhén könnyíteni. A folyó év april utolsó és 
május első napjain bekövetkezett fagyás azon
ban az eddig nyert értesítések szerint nem so
rozható a rendkívüli fagykárok esetei közé, mi
ntán a fagyás leginkább csak a gyenge kerti 
növényekben és gyümölcsben okozott kárt, de 
gabonanemüekben csak némely vidéken, és 
azoknak is csupán egyes részeiben fordultak 
elő nagyobb károsodások, leginkább pedig ott, 
a hol a fagyás után szárazság következett be, 
melynek következtében — de csak is az ország
sak aránylag csekély részében — különösen Bé
kés megyében, a kikindai kerületben s néhány 
homokosabb talajú rozstermelő vidéken, a 
gabona vetések lekaszáltattak. A hol ezen két 
körülmény egyesült, ahol a fagy folytán az őszi 
vetések lekaszáltattak és a szárazság nem en-
gedé, hogy az utánna történt veteményezés kellő 
eredményt hozzon : ott a fagyás a törvény 11 . §. 
értelme szerint bizonyára azon elemi rendkí
vüli csapások közé sorozható, melyeknél az adó
elengedés iránti eljárásnak megindítása telje
sen indokoltnak latszik. (Tetszés.) 

Atalában véve Magyarország égalji viszo
nyai mellett , melyeknél fogva majdnem minden 
évben csekélyebb vagy nagyobb mértékben, 
egyik vagy másik vidéken april utolsó és május 
első napjaiban még mindig lehet fagytól tartani, 
az ilyen fagy ásókat rendkívülieknek, tehát olya
noknak, melyek miatt a törvény értelme szerint 
adóelengedésnek van helye, tekinteni nem lehet. 

Az eljárás, mely az adóelengedések eseteiben 
követendő, az idézett pénzügyi szabályokban, és 
különösen a 114. és következő §§-okban meg 
van határozva; ennélfogva a pénzügyi igazga
tóságok mindenütt, ahol rendkívüli csapásnak 
esete forog fen, ahol t. i. a fagy és száraz
ság következtében az évi termés is megsemmisült, 
a szerint fognak eljárni; azonban csekélyebb ká
rosodások eseteire ezen kedvezmény, nézetem sze
rint, nem alkalmazható. (Helyeslés.) 

S z i r m a y Ö d ö n : Köszönettel veszem a 
miniszter ur válaszát és jelenleg megelégszem 
azzal. A törvény világosan rendelkezik arról, 
hogy az adó alapja a jövedelem , hol tehát a 
jövedelem csökkent, ott az adónak is csökkenni 
kell, és miután a t. pénzügy miniszter ur e 
részben intézkedéseket tett , és lehetővé tette, 
hogy azok , kik valósággal kárt szenvedtek, 
adóelengedésben fognak részesülni, be érem a 
válaszszák 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Egész átalánosságban nem fogadhat
nám el a t. képviselő ur által felállított elvet, 
mert ha abból , hogy valakinek jövedelme 

csökkent, az következnék, hogy adójának is 
csökkenni kell : viszont abból, hogy valakinek 
jövedelme nagyobb mérvben növekedett, mint az 
adó alapjául felvett tiszta jövedelmi kiszámitás, 
annak kellene következni, hogy aránylag több 
adót fizessen; mit azonban alkalmazásba venni 
nem lehet. 

A harmadik interpellatió, melynek benyújtá
sakor nem voltam jelen a házban, különben tán 
mindjárt feleltem volna reá, Jankovics Miklós 
uré. Tartalma ez : 

„l-ör. Van-e tudomásom arról , hogy az 
adószázalék- és bélyegcsonkitásérti hátralékosaktól, 
a végrehajtásra kiküldött pénzügyi közegek min
den egyes forint után 10 krajczárt azaz 1 0 ^ 
szednek be önmagok részére, eljárási di jul , a 
késedelmi kamatokon fölül ? 

„2-or. S ha van, mi alapon engedtetik meg 
az emiitett pénzügyi közegeknek ezen eljárás? 
és végre 

„3-or. Szándékozik-e a tisztelt miniszter ur 
e törvénytelen zsarolás megszüntetése iránt in
tézkedni ?" 

Ezen interpellatióra mindenekelőtt megjegy
zem, hogy az adóvégrehajtásra vonatkozó költsé-
gek kiszámításánál és beszedésénél általam a 
pénzügyi közegeknek az 1868. XXI. tvczikk 52. 
és 53. §§-inak szoros megtartása hagyatott meg. 
Ezen törvény 52. §-a ugyanis azt rendeli el, 
hogy „a zálogolásért, becslésért és árverésért 
bélyeg vagy illeték felszámításának nincs he
lye ; a végrehajtási költségek tehát a becsüsök
nek és az árverésnél közreműködő községi elöl
járóknak a megye közönsége által megszabandó 
dijaiból és a pénzügyi közegeknek, ha a zálo-
golás, becslés, vagy árverés nem hivataluk szék
helyén hajtatik végre, napdij- és fuvarilletmé
nyeiből, ugy a tárgyak szállítási költségeiből ál
lanak." 

Az 53. §. pedig azt rendeli , hogy „ezen 
költségek, midőn több hátralékos ellen intéztetik 
a végrehajtás, ezek között, illető adóhátralékaik 
arányában felosztandók." 

Én ugy vagyok értesülve, hogy a pénzügyi 
hatóságok kiküldöttei ezen törvénynek rende
leteit pontosan megtartották; de ha egyes ese
tekben visszaélések miatt történnének panaszok, 
mely eset azonban még nálam elő nem fordult, 
ugy kezeskedem képviselő urnák, hogy azokat 
szorosan megvizsgáltatni fognám, és ha a vizs
gálatból az tűnnék k i , hogy valamely, az adó
végrehajtás végett kiküldött tisztviselő ezen tör
vényt meg nem tartotta, az ily tisztviselővel a 
a hivatali szabályok értelme szerint szigorúan 
fognék elbánni. Tehát a mi az első kérdést illeti, 
hogy van-e általában tudomásom oly költségek 
beszedéséről, melyek törvénytelenek, miután a t. 
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képviselő ur egész átalánosságban tesz említést, 
s nem egyes esetet idéz, azt válaszolhatom, hogy : 
nincsen! 

A második kérdésre is a felelet igen egyszerű: 
a törvény ezen rendeletén túlterjeszkedő kiadá
soknak felszámitása a minisztérium részéről nem 
engedtetett meg és nem is fog megengedtetni. 

A harmadik kérdésre pedig természetszerű
leg a válasz az, hogy miután előttem törvényte
len, mint képviselő ur kifejezni méltóztatott, zsa
rolás esete tudva nincsen: tehát annak megszün
tetése iránt sem intézkedhetem. 

Azonban, ámbár képviselő urnák, ha ilyen ál
tala zsarolásnak nevezett törvénytelen eset tudo
mására jutott, kötelessége lett volna nem átalá
nosságban, de az egyes eseteket és egyéneket 
megnevezve a pénzügyminisztériumnál orvos
lást keresni, mi bizonyára nem maradt volna el: 
gyanítván mégis, hogy képviselő ur inter-
pellatiojának valamely oka lehet, azonnal meg
tettem a szükséges intézkedéseket, hogy a Duna-
Vecsén kinlevő adóhátralékok behajtásának ese
tei és körülményei hozzám feljelentessenek, s 
különösen, hogy az illető pénzügyi kiküldöttek 
adjanak számot arról, hogy a törvény által meg 
engedett költség-felszámitás mi módon tétetett. 

A budai pénzügyi igazgatóság jelentéséből 
az tűnik ki, hogy a dunavecsei adókerületben a 
hátralék behajtása végett kiküldött pénzügyi tiszt
viselő szabályszerűen járt el, de egyszersmind az 
is kitűnt, hogy ezen kerületben a hátralékok ne
vezetes összegre rúgnak, az adóbehajtás nehezen 
megy, sok időt s igy költséget igényel. 

A törvény értelme szerint a végrehajtásnak 
három stádiuma van: az első a megintés; ezt az 
illető községi elöljárók tartoznak teljesíteni, és 
ha az adózók a megintésben kitett határidőben 
adótartozásaikat befizetik, semminemű költséggel 
nem terheltetnek. A második stádium: a z á W o -
lás. A zálogolás már a pénzügyi hatóság kikül
döttei által eszközöltetik és ez már bizonyos 
költséggel is j á r : a költségekbe azonban nem 
vehető egyéb fel, mint a kiküldöttnek napi dijai, 
utazási költségei, ha a zálogolás nem a hivatal 
helyén teíjesittetik, és a mennyiben a zálogolás-
nál becsüsök is alkalmaztattak, azoknak a ha
tóság által megállapított illetményei. Ezen költ
ségek kivettetnek mindazokra aránylag, kik ellen 
a zálogolás eszközöltetik. Természetes tehát, hogy 
oly esetekben, hol régibb hátralékok behajtásáról 
van sző és igy azoknak megállapítása, illetőleg 
a záíogolásnak véghezvitele több időt és nagyobb 
munkát igényel, és ha a behajtott összeg arány
lag csekély, a költség mely a zálogolásnál meg
állapíttatik, aránylag nagyobb; más esetekben 
pedig, hol kevesebb idő alatt eszközölhető a zá
logolás és a befizetett összeg nagyobb, a zálo-

golási költség aránylag csekélyebb lesz. Igy 
ugyancsak a budai pénzügyi igazgatósági kerü
letből idézhetek egy példát. Midőn például Dé-
va-Ványán a végrehajtó tisztviselő jelentése 
szerint minden befizetett SÁÓ forint után végre
hajtási költség fejében 1 kr.-nál nem szedetett 
be több; addig a dunavecsei kerületben, hol a 
fizetési készség sokkal csekélyebb, és a végre
hajtásnak eredménye alig van, miután 39 napi 
működés alatt csak 8878 frt. egyenes és közve
tett adó fizettetett be, az ottani adóhivatal kiszámí
tása szerint, azon nyilvános kikötéssel, hogy, ha 
a végrehajtási költségek annyira nem mennének, 
a felülfizetés az illetőknek adójába be fog szá
míttatni, minden forint után előlegesen 10 kr. 
költség vétetett számításba. Tehát a kiküldött 
tisztviselő nem önkényesen állapította meg a 
költségeket, hanem mindig az adóhivatalnak kiszá
mítása szerint; az arány pedig, mely megálla
píttatik, az általam idézett törvény értelme szerint 
a valóságos költségeknek megfelelőleg vétetett fel. 

Zsarolásról tehát szó nem lehet, midőn csak 
annyi számíttatik véglegesen fel, mennyit a tör
vény rendel; hozzájárul még, hogy ilyen költsé
gek mindig a számvevőségek által szoktak végle
gesen megállapittatni. 

Arról nem tehetek, hogy képviselő ur épen 
oly kerületet képvisel, melyben a régi adóhátralé
kok annyira felszaporodtak, a fizetési hajlandó
ság pedig oly csekély, hogy 39 nap alatt esak 
az általam emiitett csekély eredményt lehetett 
eszközölni. 

A 3-dik stádiuma az adóvégrehajtásnak: az 
árverés, midőn t. i. a lezálogolt tárgyak elárve
reztetnek; mi természetesen ismét ujabb költség
gel jar. Ha tehát az emiitett kerületben az ön-
kénytes adóbefizetés ismét oly csekély eredmény
nyel fog folyni, mint eddig: ngj valószínű, hogy 
a szabályszerű végrehajtási költségek még 
nagyobb összegre fognak felszaporodni. 

Egyébiránt emlithetnék egy birtokos urat 
épen azon kerületben, ki a vadasi pusztán levő 
birtoka után (Felkiáltások: Halljuk! Halljuk! 
A vadasi birtokos maga az interpelláló!) az 1868-
ik évről 1361 fr. IIV2 kr. egy-enes adóhátralék
kal tartozik, mihez hozzájárulván az 1869-ik évi 
I. és II . negyedévi adó 922 írttal, adóhátraléka 
jelenben tesz 2283 frt. HV2 krt, melyre, a du
navecsei adóhivatalnak f. é. június 5-éről kelt 
kimutatása szerint, a zálogolás foganatosítása 
daczára is egy krajczárt sem fizetett l e ; ennél
fogva ha az árvevés határnapjáig adótartozását 
le nem fizeti, a zálogolási költségen felül — saj
nálom ugyan — még az árvezési költségeket is 
fizetni fogja, és a mennyiben az árverés helyben 
meg nem történhetnék, még a lezálogolt tárgyak-



27. országos ülés június 12. 1869. 433 

nak elszállítási költsége is meg fog rajta vé
tetni. 

Ennélfogva azon kérést vagyok bátor intézni 
a tisztelt képviselő árhoz: méltóztassék kerületé
nek választőit, különösen azon vadasi birtokost, 
felhívni, igyekezzenek adóhátralékaikat a zálogok! s 
előtt lefizetni; akkor semmi behajtási költségek 
sem fogják őket terhelni. De kivált nagyon saj
nálnám, ha még az árverésnek költségei is reájuk 
nehezednének, melyek a törvény értelme szerint 
kiszabva az eddiginél még súlyosabb terheket 
rónának reájok. 

Egyébiránt biztosithatom a képviselő urat, 
valamint mindazokat, kik végrehajtás alatt álla
nak, hogy mindenkor meggyőződést szerezhetnek 
maguknak arról, hogy a rajtok beszedett zálo-
golási költségek mikép számíttattak fel. 

Egyébiránt indokolni kívánom, miért volt 
szükséges ezen vidéken a hátralékok behajtása 
iránt a szükséges intézkedéseket megtenni. 

Azon súlyos teendők között, melyek felelős
ség mellet a pénzügyminiszter vállaira nehezed
nek, bizonyára a legkellemetlenebb az adó behaj
tásának eszközlése, illetőleg az állam jövedelmé-
nek biztosítása, s a tapasztalás bizonyította, 
hogy az adóbehajtás iránt mindenütt a lehető 
kímélettel jártam el; de vannak viszonyok és 
vannak bizonyos vidékek, melyekre nézve a 
törvény szigorú teljesítését elhalasztani tovább 
nem lehet, különösen pedig azon vidéken, mely
ben a dunavecsei kerület fekszik. Ez a budai 
pénzügyi igazgatóság területéhez tartozik, hol 
akkor, midőn a minisztériumot átvettem, az összes 
egyenes adóhátralék 6,232.599 frt. 75 kr. volt, 
mely hátralék egy év alatt 1868. január elsejéig 
5,605.796 frt 34 krra olvadt le. Azonban utóbbi 
időben oly hanyagul folytak be az adók. hogy 
május 31-én az egyenes adóhátralék ezen pénz
ügyi-igazgatósági területen 7,210.985 frt 2 krra 
emelkedett. Tehát az eljárást tovább elhalasztani 
nem lehet. 

Dunavecse fekszik Pest-Pilis megyében. Mi
dőn a pénzügyi-minisztériumot átvettem 18 67-
ben Pest-Pilis megyében az összes egyenes adó
hátralék 2,486.274'frt 51 kr. volt, mely összeg 
1868. január elsejéig 2,097.128 frt 9 krra ol
vadt le; azonban május 31-ig felemelkedett 
2,901.360 frt 75 krra, tehát majdnem fél miiló
val többre. 

Ily körülmények között, midőn viszont van
nak az országnak egyes vidékei, melyek vagyo
nosság és termékenység tekintetében korántsem 
versenyezhetnek ezen vidékkel, de a hol az adó
fizetési készség megvan oly mértékben, mint 
péld. Erdélyben a szász földön, hol alig van adó
hátralék : a pénzügyminiszter csak akkor tel
jesiti kötelességét, ha a hátralékok behajtására 
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nézve a törvény által adott végrehajtási eljárást 
foganatosítja. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Végre még bátorkodom a t. képviselő urat 
felkérni, hogy ott, ahol a pénzügyi közegek a 
törvény végrehajtásával, még pedig a törvény 
által körülirt korlátok közt foglalkoznak, az ily 
eljárást zsarolásnak nevezni ne méltóztassék. Meg
járta ez azon korszakban, midőn tőlünk törvé
nyesen meg nem szavazott adók követeltettek; 
most — ha ezen szó méltatlanul használtatik 
azok irányában, kik a szentesitett törvény vég
rehajtásával vannak megbízva —- ilyen kilételek 
használata csak a törvény iránti tiszteletet in
gatná meg a népnél. (Elénk, hosszas tetszésnyil
vánítások a jobb oldalon.) 

J a n k o v i c s M i k l ó s : T. ház! Meg fog 
bocsátani a t. pénzügyminiszter ur, ha most adott 
válaszában nem nyughatom meg. (Derültség a 
jobbon.) Nem lehetek megnyugtatva, mert meg
nyugtatva csak akkor lehetnék, ha az interpel-
latiómra adott válasz az lett lett volna csupán, 
s nem egyéb, hogy a pénzügyminiszter ur oly 
esetekben, melyeket átalánosságban elmondtam. 
a mint az egyes speciális esetek tudomására jut
nak, az intézkedéseket meg fogja tenni. Ha csu
pán az lett volna a felelet, s nem egyéb, kész 
lettem volna megnyugvásomat kijelenteni. De 
miután a t. pénzügyminiszter ur sok egyébre 
tér t át, nem lehetek megnyugtatva feleletével. 

Először a t. pénzügyminiszter ur azon fele
letére, hogy én nem adtam elő speciális eseteket: 
feleletem az, i t t van egy kérvény, mely speciális 
eseteket tartalmaz. 

A többire nézve bátorkodom azon kérdésekre 
felelni, melyeket a t. pénzügyminiszter ur hoz
zám intézni méltóztatott. (Felkiáltások jobb felől: 
Az nem volt kérdés!) Igenis volt, még pedig 
három. 

Es bocsánatot kérek, ha először a legutolsó 
kérdésre válaszolok, nevezetesen arra, hogy én, 
interpellatióm 3. pontjában megsértettem volna a 
törvény iránti tiszteletet. Bocsánat: én nem a 
törvényesen megszavazott adó ellen használtam 
e kifejezést, hanem a hátralékok behajtására 
számított 10°/0-ra, a mely nem csak a duna-ve-
csei adó kerületben, hanem az egész vidéken föl-
számittatik, és a mely törvényesen megszavazva 
nincs. (Felkiáltások jobb felől: De meg van!) 
így tehát én nem a törvény ellen szólaltam fel. 
s nem a fenálló törvényt neveztem zsarolásnak. 
Igen sajnálom, hogy ezen adókerület hátraléká
nak, a mely 400 ezer irtot fölülhalad, 40 ezer 
frtba fogna kerülni behajtása. Azt kérdem: van-e 
joga a kormánynak, vagy a kormány közegének a 
végrehajtáshoz'? Joga-e neki az executió? Felelet 
r á : igenis joga. 

I v á n k a Z s i g m o n d : Kötelessége is! 
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J a n k o v i c s M i k l ó s : Igaza van Ivánka 
Zsigmond képviselő urnák: kötelessége is; de a 
kormány közegei e kötelességöket nem teljesitik. 
Megmondom, miért 1 Kijön az adóexequens közeg, 
bejön a községhez és a község házához leül 9, 
10 óra után és azt mondja: az adóhátralékosak 
jöjjenek és fizessenek. A ki jön és fizet, fizet 
minden egyes adó forint után az adóbehajtó kö
zegnek, anélkül, hogy foglalás vagy árverés tör
tént volna, vagy arra szükség lett volna, 10 krt . 
Ezek a speciális esetek. (Felkiáltás a szélső hal 
oldalon: Es már zsarolás!) 

Bocsánat, ha kissé hosszas leszek. 
Azt méltóztatot mondani miniszter ur, 

hogy ha én küldőim, megbízóim javát akarom 
előmozdítani, kérjem fel őket, hogy fizessék adó-
jokat, akkor nem lesznek túlságos adó végrehaj
tási költségeknek kitéve. Én fölkértem őket, és 
föl fogom kérni a vadasi birtokost is, (Magára 
mutat) hogy fizessen, és hiszem, ha az ur Isten 
elérnünk engedi azon időt, midőn termésünk 
kezünkben lesz s a midőn azt eladhatjuk — és 
nem ugy leszünk mint jelenleg vagyunk termé
nyeinkkel, gyapjúnkkal—meg fogjuk fizetni a pénz
ügyminiszter rendeletére és a kormánynak a kö
teles adót. 

Annak, hogy az illető egyének és adóhátra
lékosak ily tetemes költségeknek vamiak ki
téve , nem önmagok az okai egyedül, hanem a 
végrehajtásra kiküldött pénzügyi közegek: mert, 
mint előbb mondám, van-e joga és vajon köte
lessége azon pénzügyi közegeknek, az adót behaj
tani? Feleletem az, hogy kötelessége és joga. 
Kérdem, ha valaki, mint a múlt években is tör
tént, két három hónapig ott időz, húzza a napi 
dijat, húzza a 10 krt., és nem hajtotta be az 
adót, kérdem, ő-e a hibás, vagy az, a ki nem 
birja fizetni az adót? Feleletem az, hogy ő a 
nagyobb hibás, miért nem teljesiti kötelességét, 
miért nem foglal és miért nem árverez? Es épen 
azért, mivel, e közegek igy járnak el, azért van 
az, hogy oly keveset hajtanak be az adóból. 

Nem. lehetek ennélfogva megelégedve a pénz
ügyminiszter ur válaszával, és kérem a tisztelt 
házat, legyen szíves azt tárgyalás alá kitűzni, 
(Derültség a jobbon. Helyeslés a bal oldalon.) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Sajnálom, de a tiszt, képviselő ur ta
lán nem méltóztatott figyelni, midőn a törvényt 
felolvastam, mert épen a törvény állapítja meg, 
hogy a költségek mindig az illető felek által 
viselendők: ennélfogva állításának első része 
nem áll. 

Az eljárás pedig más nem lehet, mihelyt a 
megintés ideje lejárt és az illetők nem fizettek, 
mint az, hogy minden hátralékosra a költsé
gek egyenlően vettetnek ki. 

Egyébiránt megjegyzem, hogy a behajtással 
foglalkozó pénzügyi közegek önhatalmúlag nem 
járnak el, nem járhatnak el; mert ugy méltóz
tassék a dolgot tekinteni— mit a szóban levő ke
rületre nézve is bebizonyíthatok—hogy csupán a 
napi dijak és az uti költségek számittatnak fel. 
A költségek nagysága pedig függ azon készség
től, melylyel az adófizetés eszközöltetik. Ha hosz-
szú idő igényeltetik a behajtásra, a költségek 
nagyobbak: s igy nem a tisztviselőkben, hanem 
másutt rejlik a hiba, melyről a t . képviselő ur 
szólott. Fölemlítem, hogy ugyanazon közegek, 
melyek 39 nap alatt 8000 frtot voltak csak ké
pesek a dunavecséi kerületben behajtani, másutt , 
mint emiitettem az esetet, miután az adófizetési 
készség megvolt, tehát a végrehajtás rövid ideig 
tar tot t , 1 frt. után csak 1 kr. költséget számí
tottak fel. 

Ezen körülményt, és azt, mit még egyszer 
megjegyzek, méltóztassanak tekintbe venni, hogy 
az illető tiszviselők liquidatióját a pénzügyigaz
gatóság állapítja meg, és a számvevőség is re
videálja. 

Ha tehát a tiszt, képviselő ur panaszt ki
van emelni, oly eset megnevezése szükséges, hol 
ezen szabályszerű törvényes eljárás meg nem tar
tatott . (Helyeslés jobb felől.) 

E l n ö k : A házszabályok értelmében a kér
dést olykép kell feltennem: vajon tudomásul ve
szi-e a t. ház a miniszter ur által az interpella-
tióra adott választ vagy nem? (Felkiáltásokjobb 
felől: Tudomásul!) A kik tudomásul kívánják 
venni, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A 
ház többsége a miniszter ur felelét tudomásul 
veszi. 

A képviselő urnák most beadott kérvénye 
pedig a kérvényi bizottságnak adatik ki. 

J a n k o v i c s M i k l ó s : A kérvényt nem 
a képviselőházhoz, hanem egyenesen a miniszter 
úrhoz kívántam benyújtani. (Helyeslés.) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Magam is egyenesen hozzám kérném 
a kórvényt utasí t ta tni . (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát egyenesen pénzügyminiszter 
urnák adatik át. 

Következik a napirenden levő tárgy. Több-
felől kérdés té te te t t : vajon melyik tárgy fog elő
ször fölvétetni? Némelyek az ujonezállítást kí
vánják; (Helyeslés) tehát legelőször az ujonczo-
zási törvényjavaslat fog fölvétetni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a sor-
hadbeJi magyar ezredek és a tengerészeihez szük
séges évi ujonczjutalék megállapítása és 1869-tk 
évre való megajánlásáról szóló törvényjavaslatot. x) 

l) Lásd az Irományok 20-dik számát. 
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U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A központi 
bizottságnak ezen törvényjavaslatra vonatkozólag 
átalánosságban nincs észrevétele. Ajánlja azt a 
részletes tárgyalás alapjául, az egyes szakaszok
nál előadandó módosításokkal. 

E l n ö k : Méltóztatnak átalánosságban a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadni ? (Jobb felől: 
Elfogadjuk! Bál felől: Igen.' Nem!) 

T i s z a K á l m á n : Hol van a jegyző? 
I v á n k a I m r e : Jámbor Pál jegyző ol

vassa fel a felirt szónokok neveit. 
M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő : Clementis 

Gábor! 
C l e m e n t i s Gábor: T. képviselő ház ! 

Az előttünk fekvő törvényjavaslat egyike azoknak, 
melyek fontosság tekintetében kétség kivül az 
elsők közé sorolandók. Mert az évenkinti had
jutalék megajánlási , vagy megtagadási joga az 
alkotmányos élet sarkalatos biztositékainak egyi
két képezi. Ezen törvényjavaslathoz szándékozom 
némely átalános észrevételt tenni, s habár elis
merem, hogy épen rendkívüli fontosságánál, rop
pant horderejénél fogva beható megvilágítást, 
részletezett elemezést igényel; mindazáltal figyel
memet oda fogom irányozni, hogy tisztán objec-
tiv nézpontból teendő észrevételeim a lehető leg
szűkebb keretet vegyék igénybe. 

Daczára ezen szándékomnak, czélszerünek, sőt 
szükségesnek látom, hogy mielőtt e törvényjavas
lattal tüzetesebben foglalkoznám, az azzal szoros 
kapcsolatban álló vederéről egész átalánosság
ban némi észrevételeket tegyek. 

Hazánk véderejének viszonylatait az ország 
és királyhoz az 1867-dik évi XII. t . ez. 11. és kö
vetkező §-ai, be]szervezetét pedig az 1868. XL-dik 
t. czikk állapítja meg. Az első t . czikk ellen, 
illetőleg az abban foglalt intézkedések ellen elvileg 
semmi kifogást nem emelhetek. Helyeslem, hogy 
Magyarország véderejének vezérlete és vezénylete 
Magyarország koronázott királyának kezébe legyen 
letéve; helyeslem azt, hogy a belszervezetre nézve 
szintén a magyar király intézkedjék; helyeslem, 
sőt fontosnak tartom, hogy az ujoncz megszavazás! 
jogot s egyéb, az általam érintett törvényczikkben 
jelzett jogokat — miként ott mondatik — az 
ország fentartotta magának. 

Ámde nem helyeselhetem, hogy a múlt or
szággyűlés a nemzet aspiratióit, sőt az utóbbi idők
ben határozottan nyilvánított akaratát figyelembe 
nem vévén, véderőnknek 1868-ban törvényileg 
oly szervezetet ado t t , mely már az által is, 
hogy véderőnket idegen hatalom alá helyezi, te
hát idegen érdekek szolgájává teszi, a hazára 
nézve üdvös nem lehet. Nem helyeslem, hogy 
ugyanazon országgyűlés az emiitett védrendszer-
ben foglalt intézkedések elfogadása által, az al
kotmányosság egyik palládiumát, az ujoncz meg-

szavazási jogot roppant aagy horderejű prestig-étől 
megfosztván, azt köznapi tárgyalások értéktelen 
tárgyává tette. Károsnaktartom, hogy ugyanazon or
szággyűlés mindkét alkalommal elmulasztotta, a ma
gyar véderőnek az országba való behozatalát, és 
itt egy szerves egészszé tömörítését törvényileg 
kimondani. Azzal, hogy mi indíthatta a múlt 
országgyűlést ezen hátrányos intézkedés megtéte
lére, illetőleg e mulasztására, (Jobb Jelöl: Nem 
tartozik ide!) mivelhogy a felvett tárgyhoz nem 
tartozik, tüzetesebben foglalkozni nem kívánok. 

T. ház! Sokan elmondották már, és elvitáz-
hatlan tény, hogy egy önmagát külső megtáma
dás ellen megvédni nem tudó állam függet
lensége, valamint népeinek szabadsága bizony
talan, sajátkép csupán csak az események, 
vagy helyesebben mondva, egyes emberek szeszé
lyétől függ; tagadhatlan bár, miszerint a mind
inkább terjedő polgárosodás pálczát tör, s mind
inkább meg hiúsítani igyekszik a nagy hatalmas
ságok occupatiókra, vagy compensatiókra tövekvő 
vágyait; de tény az is, hogy ezen vágyak kielé
gítése ma is csaknem ép oly gyakori, mint ré
gen volt, csak a kivitelben, csak a scenirozásban 
van némi különbség. Régen roppant harczok, vi-
lágrenditő események kíséretében, ma kevesebb 
zajjal, sokszor a diplomatia halk suttogásai és 
nyájas mosolya közt létesül; de mindkét esetben 
nem egyéb az, mint az erőnek visszaélése, önké
nye, a gyöngeség, védtelenség irányában. 

Miután tehát a meghódítás veszélye ma is 
csaknem ép oly könnyen érheti az államok leg
többjét mint régen: azon kérdés merül fel: vajon 
hazánk e tekintetben meg van-e jelen állapotában 
védve az ilyes veszélytől? E kérdésre nézve, fáj
dalom, nem vagyok azon helyzetben, hogy meg
nyugtató választ adhassak. 

Nem szándékom itt az osztrák-magyar had
sereg hiányos szervezetét hosszasan commentálni, 
sem elemeinek repulsiv jellemét, sem az abban 
mély gyökeret vert, s minden rangot áthatott 
azon elégületlenséget, mely az állam, zilált 
viszonyaiban veszi eredetét, melynek a hadsereg
ben annyira ismert makacs ragaszkodás a régi 
formákhoz adott életet, s mely adandó al
kalommal tán szomorú katastrophákat fog elő 
idézni. Csak azon körülmények földerítésére szo
rítkozom, melyek a közismeret elől épen termé-
szetöknél fogva inkább elvonvák, s melyek hátrá
nyosságát csak a szakember képes kellőleg mér
legelni. Ilyenek, hogy többet ne említsek, a nem
zetiségek egymás iránti antipathikus érzelmei, az 
ön ós a hadsereg physikai és erkölcsi erejében he
lyezendő bizalomnak csaknem teljes hiánya, fö
löttébb nyomasztó tudata annak, hogy minden, a mi 
a hadsereg érdekében és körében történik, a tö
kéletlenség, az ingadozás és ideiglenesség jellegét 
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viseli magán, (Igaz! a szélső hal felől) a jó akarat 
képtelensége a viszonyok mostohasága és a gyar
lóság felett diadalmaskodni és mind végig való
sulhatni, és végre az ezen körülményekből különö
sen a lelkesebb és felvilágosodottabb résznél 
származott bizalmatlanság és lehangoltság. 

Constatáltatván ezen tényeket, azt kérdem 
most már: vajon remélheti-e az, a ki kellő szak
ismerettel bir, hogy véderőnk képes lesz egy vele 
egyenlő számmal szemben álló támadó erőnek a 
győzelem biztos reményével ellent állhatni? 

T. ház! Azok a kik az utolsó évtizedben, 
lezajlott hadjáratokat és az azokban működésre 
hivatott tényezők természetét figyelemmel kisér
ték, kénytelenek bevallani, mikép e tekintetben 
biztonságunk nem a legjobb alapon nyugszik. 
Az utóbbi hadjáratok roppant tanulságosak vol
tak különösen hadászati szempontból. A mi első 
pillanatra figyelmünket leköti, az a hadászatnak 
azon roppant mérve, melyet az rögtön s mintegy 
varázspálcza által érintetve öltött: mert mig 
eddig szerény körökben forgott, most egyszerre 
az induetiv tudományok nagy tömegét, az erőműtant, 
a géptant és vegytant szolgálatába vévén, magát 
rögtön a tudományok elsejévé küzdötte fel. Es 
ily roppant előhaladás után meg nem állapodik, 
miként megállapodott, valahányszor nagy mérvű 
alkotásaival a csatatérre lépett; hanem folytono
san fejlődik és titkon bár, de szakadatlanul oda 
működik, hogy uj felfedezéseket alkalmazzon czél-
jainak elérésére. Ebből bizonyos verseny keletke
zett az államok közt. Azon hadsereg, mely ezen 
versenyt győzedelmesen megállja, vagy benne 
legalább távol el nem marad, rendeltetésének 
tökéletesen megfelel. Ellenben veszve van az, mely 
értelmi erejének megfogyatkozása, szerelvényének 
hiányossága vagy pedig a szabadság és honszere
tet — mint a lelkesedés leghatalmasabb emeltyűjé
nek — a sorokból való száműzetése által ezen ver
senyre képtelenné válik. (Helyeslés a bal oldalon.) 

T. ház ! En ifjú korom óta a katonai pá
lyán működtem, (Halljuk! Halljuk!) a hadászat
nak imént jelzett fejlődését is éber figyelemmel 
kisértem, s folytonos érintkezés folytán a had
seregnek jelenlegi e tekintetben nem épen ked
vező dispositióját is ismerem, s én nem látom ma
gamat azon kedvező helyzetben, hogy e tekintet
ben a kételyeket eloszlathassam. Lehetnek bár 
többen, kik velem e tekintetben egyet nem érte
nek és lehetnek, kik, valamint a közjog feletti vi
ták alkalmával, a delegatiók alkalmával, ugy itt 
is, azt hajlandók tanácsolni, hogy várjunk, mig 
a jövendő események vagy igazolandják, vagy nem 
igazolandják ezen nézeteket. A mit a delegatio 
érdekében, talán épen jobb érvek hiányában 
némi plausibilitással mondani lehetett, nem lehet 
azt a hadügyre alkalmazni. A hadügy ily expe-

rimentatiókat nem tür meg. Mert ha bekövet
keznék — a mitől Isten óvjon, mitől azonban 
tartanunk kell — ha bekövetkeznék ismét egy 
Königgrátz, Magyarország határai ismét nyitva 
állnának az ellenség megtámadásának, (Ugy van! 
a baloldalon) és" az eseményekből merítendő ta
nulság hasznunkra többé nem válhatnék. (He
lyeslés. Igaz! a baloldalon.) 

Mit tegyünk tehát, hogy ezen közelgő ve
szélyt hazánktól eltávolítsuk 1 (Halljuk! a jobb 
oldalon.) Erre az adott körülmények közt csu
pán csak egy ut vezet. (Halljuk!) 

T. ház ! Régi alkotmányos szokás volt a ha
zában, hogy valahányszor az országgyűlés bizo
nyos kedvezményeket tett, melyeket jogában ál
lott volna megtagadni is, ezen kedvezményeket 
mindig viszon kedvezményektől tette függővé; 
vagy alkalmat vett magának arra, hogy bi
zonyos elveket, bizonyos nézeteket fejezzen ki, 
melyeknek kifejezését más időben és más körül
mények között talán nem látta eléggé ildomosnak ; 
vagy végre sérelmeit sorolta elő, és ezeknek or
voslását sürgette. En ezen szokást kívánom jelen
leg is fentartatni, t. ház! midőn azon kérelemmel, 
illetőleg inditványnyal lépek a ház elé, /Halljuk!) 
hogy tiszteletben tartván a fenálló törvényeket, 
mindaddig, mig módosításuk törvényszabta utón 
nem eszközöltetnék: elfogadván illetőleg megsza
vazván a ház a szőnyegen levő törvényjavaslatot, 
azon kérelemmel járuljon a trón elé, hogy ő fel
sége a hazánkban levő idegen hadak helyébe 
a magyar seregek behozatalát, azoknak egy ön
álló, önmagában kiegészített s a kor igényeinek 
minden tekintetben megfelelő hadsereggé tömö
rítését kegyelmesen elrendelni méltóztassék. (He
lyeslés.) T. ház! Nincs férfi, nincs ember széles e 
hazában, kit ezen intézkedés a lelkesedés legma
gasabb .fokára ne ragadna, azt tartom nincs em
ber, kit ennek kivihet őségére nézve is legkisebb 
kétely szállhatna meg. 

Azon egyetlen egy ellenvetés, a mit ez el
len felhozni szoktak •— szabad legyen mondanom 
— tisztán csak az avatatlanok előtt látszik némi 
nyomatékkal birni: azon ellenvetés t. i., hogy az ál
landóhadsereg taktikai egységének állítólagos szük
ségessége követeli a mostani állapot fentartását. íme, 
t. ház! oly absolutnak látszó mondat ez, melyet a po
litika állított fel s azt bizonyos hatalommal veszi kö
rül, de melyet az események vajmi gyakran meg 
szoktak dönteni. Igenis a taktikai egység az ac-
tióban — mely alatt nem értetik egyéb, mint 
öszhangzatos működés a harcztéren — elkerülhet-
len és életfeltétel; de a taktikai egység nem kö
veteli az egybeolvadást a felszerelés, a ruházat, a 
vezényszó, a jelvények ugyanazonosságát. A mai 
értelemben vett taktikai egység nem is oly elke-
rülhetlen kellék. Hiszen combinált hadak léteztek az 
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ős idők óta és létezni fognak, mig csak harez 
lesz. Erre nézve történelmünk is tömérdek ta
núságot nyújt. Vajon 1260. körül, midőn egy 
tekintélyes magyar lovascsapat a stillfriedi már 
elveszett csatát ismét hebyreállitotta s győzel
mesen kivívta és I fíudolf trónját, koronáját 
biztosította'? vajon 1849-ben, 1853-ban, 1859-ben, 
a dán expeditióban, az 1866-ki hadjáratokban 
megkivántatott-e, hogy a szövetséges részek egy
séges vezényszó alatt, egységes jelvények alatt 
harezoljanak 1 Korántsem ! Azok tehát, kik un
talan a hadsereg egységességének szükségessé
gét hangoztatják, bárha megnyitnák kebleket 
azon meggyőződés előtt, miszerint az általam 
szorgalmazott elkülönzése és önállósítása a ma
gyar hadseregnek korántse fogná az állam nagy
hatalmi állását megingatni, hanem igenis azt 
erősbitené. 

A két rész kielégedve és megnyugtatva, az 
összetartozás és a kölcsönös védelem eszméjétől 
áthatva, bizonyára nagyobb lelkesedéssel és több 
kitartással küzdend, mint a mostani gyűlölt össze 
olvasztás mellett. (Helyeslés a bal oldalon.) 

T. ház! Közéletünkben a bizalmatlanság
nak úgyis annyi nyoma van. Kérjük fel kor
mányunkat, miszerint oda törekedjék, hogy azon 
okok, melyek a népek és az uralkodók közti 
egyetértést, szeretetet, tiszteletet megingatják, 
mielőbb eltávolíttassanak; s ezen okok élére soro
zom azon absolut uralmi maximát, a mely sze
rint egyik népet a másik nép által kell leigázva 
tartani, (ügy van! a szélső bal oldalon.) Oppres-
siót a polgárisodás és tudomány nem tür többé, 
s az állambölcseség kétségkívül abban culmmál, 
hogy a közelgő veszélyt eleve felismerni és bizton 
elhárítani tudja. El tehát az idegen haddal! Jő-
jenek vissza saját testvéreink! (Helyeslés.) A t. 
kormány pedig legyen meggyőződve arról, hogy 
ezen intézkedésből az államra nézve megmérhet-
len haszon háramolnék; mert hisz mind addig, 
mig saját önálló hadunk nincsen, az államfügget
lensége, a népszabadsága, az alkotmányosság, sőt 
még bizonyos tekintetben oelső ügyeink rendezése 
is merő illusio. (Igaz! a bal oldalon.) Legyen sza
bad kimondanom a reményt, hogy az igen t. kor
mány ez irányban a lépéseket haladéktalanul meg 
fogja indítani, és ha sikerülend neki — a mi felett 
nem is kételkedem — a czélt elérnie, legyen 
megg}7őződve, hogy az egész nemzet szeretettel, 
tisztelettel, és hálával fogja őt körülvenni. 

Ajánlom javaslatomat a t. ház figyelmébe. 
(Élénk helyeslés és éljenzés a bal oldalon.) 

M á r i á s s y B é l a : T. ház! Az ujonczok 
megszavazása a legfontosabb országgyűlési jogok 
egyike,"s épen azért, mert igen fontos, az ország
gyűlésnek óvatosan kell eljárnia. A hazát nem 
szabad védelem nélkül hagyni, mert különben a 

szomszédoknak martaléka lesz; de más részről 
nem szabad a haza lakosságától oly áldozatokat 
kívánni, melyek a haza erejét kimerítik, és me
lyek az államkapesolatot elviselhetetlen teherré 
teszik. 

T. ház! Szerintem tehát mindenekelőtt meg
fontolandó: vajon kötelesek vagyunk-e teljesíteni 
ezen törvényjavaslatot? vajon ezen törvényjavas
lat szükséges-e, mellőzhetetlen-e ? 

Ezen törvényjavaslatban 39433 ujonez kö
veteltetik az országtól. Az 186 S-ki honvédelmi 
törv, azonban az ország hadjutalékát 32900 em
berben állapítja meg. Ezen hadjutaléknak "10 ré
sze évenkint a hadseregből kilép, e szerint Ma
gyarország csak ezen Vio részt köteles pótolni 
ezen Vio rész pedig nem 39 ezer; hanem 32 ezer 
embert tesz. Igaz ugyan, hogy az indokokban meg 
van említve a fogyaték, de a honvédelmi tör
vényben a fogyatékról szó téve nincs, tehát Ma
gyarország csakis ezen Vio részt köteles kiállí
tani. E szerint tehát meggyőződésem szerint e 
törvényjavaslat nem felel meg a törvény kívánal
mainak, mert ez a hadseregnek valóságos emelése. 
Kétségtelenül ott, hol a szükség parancsolja, a 
nemzet vérével nllérkedni nem szabad; de én a 
jelen esetben egyátalán vérpazarlás szükségét 
nem látom: mert hiszen békében vagyunk, s a 
legmagasabb trónbeszéd, is biztosított bennünket, 
hogy senki által sem fény égettetünk. Ezen meg
szavazandó illeték nélkül is 700,000 főre megy 
Magyarország és az osztrák birodalom hadserege, 
ez pedig sokkal több, mint a mennyi a bel béke 
föntartására szükséges, sokkal több, mint a meny
nyivel hirtelen, rögtöni megtámadást feltartani 
ne lehetne. Magyarországnak ezélja terjeszkedés 
egyátalában nem lehet, mert az ország kiterje
dése elegendő nagy, földünkön megélhetünk, de 
nem terjeszkedhetünk, különösen pénzügyi tekin
tetben nem : mert az utolsó busz évi uralom 
Magyarország erejét teljesen kimerítette, sem hi
telünk, senl pénzünk nincsen; de érdekünk sem 
kivánja a kiterjeszkedést, mert nincsenek fajro
konaink a határon kivül, kik tőlünk védelmet 
kívánnának. Ennélfogva én a hadsereg-felemelést 
sem czélszerünek, sem kívánatosnak nem tartom. 

Nem osztozhatom a korosztályokra nézve 
te t t változtatásban sem. Az 1868-ki törvényben 
három korosztály van megállapítva, jelenleg pedig 
öt kői-osztály kívántatik, vagyis: ezen törvény
javaslat kettőt előlegezni akar. 

Ha minden évben kettőt előlegezünk, akkor 
az ország védelmi ereje ki lesz merítve, s midőn 
talán legszükségesebb lenne, nem lesz hadképes 
katonánk. 

Nem tartom helyesnek az ujonezozás idejé
nek megváltoztatását sem, mert átaláaosantudva 
van, miszerint a magyar katonaság nagy része 
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munkásokból áll, kik egész évi keresetűket a 
nyári idényben keresik meg, vagyis Julius, au
gusztus és szeptemberben. Az 1868-ki törvény épen 
ezen indoknál fogva, de az azelőtti eljárás is, az 
ujonczozás idejét a téli hónapokra szabta, s a 
jelenlegi törvény azt a nyári hónapokra szab
ván, nagyon sok családot megfoszt kereset mód
jától, s igen soknak lehetetlenné teszi, a drágán 
megadóztatott jövedelmi termékek betakarítását. 
Es igy én magát ezt is igen helytelennek tar
tom, s megvallom, nem tudom: miért te t te a 
közpoti bizottság — talán csak azért, hogy látszas
sák, hogy vele foglalkozott—miért te t te , az időt 
első augusztusról 15-kére? Hiszen az tökéletesen 
mindegy, két héttel előbb vagy később. 

T. ház! Miután mi egyátalában nem fé
ny égettetünk; miután ha körül nézünk Európá
ban, a legközelebbi államok készülődései sem 
bennünket nem érintenek, sem a politikai moz
galmak ránk nézve nem veszedelmesek, mert 
Németország egysége, mely leginkább előtérben 
van, nem csak érdeke ellen nincs Magyarország
nak, sőt inkább óhajtanunk kell, mert az egysé
ges Németország Magyarországnak, legbiztosabb 
szövetségese lesz; (Ugy van! a szélső lal olda
lon) de nem avatkozhatunk be az aldunai 
ügyekbe sem, mert végre mint szabad nemzet
nek nekünk örülnünk kell, ha a szabadság esz
méi mindenütt terjednek, örülnünk kell, hogy 
azon tartományok, melyek kiegészítő részét ké
pezték Magyarországnak századokon keresztül, 
szabadok és önállók lesznek; miután tehát it t 
azon szurony okra, melyek hazánkban a kény
uralmat 20 esztendeig fentartották, szükségünk 
többé most nincs, mert ugy látszik honvédelmi 
miniszterünk is van; miirfcán kül megtámadástól 
egyátalán nem félhetünk: én ez előterjesztett 
törvényjavaslatot tárgyalási alapul részemről el 
nem fogadhatom. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

I v á n k a I m r e : T. ház! Ha valamit ki 
kell vinni és végrehajtani, mindig a főczélt te
kintem, mely felé törekszem, s igyekszem azon 
főczélt a lehető legjobb és legközelebbi utón el
érni, habár ez ut néha kellemetlenségeken is 
vinne keresztül. P. o. Budára akarnék menni az 
arénába ott a tunnelen venném keresztül utamat, 
mely ut a kellemetlenségekben bővelkedik, sem
hogy felmászszam a hegyre és onnan kerüljek le 
a Horváth-kertbe. Az ón czélom, melyet el aka
rok érni, az, hogy nemzeti, kevés költséggel el
tar tható hadseregünk legyen. Ezen főczél eléré
sére irányzott minden törekvésem; és valahány
szor e tekintetben alkalmam volt nyilatkozni, 
minden nyilatkozatom ugyanez irány felé volt in
tézve. (Helyeslés.) 

A jelen működés, a mely szintén kitűzött 
czélom felé vezet, a honvédségnek minél előbb 

és minél számosabb felállítása. Mert azon meg
győződésben élek: ha majd alkalom fog nyílni, 
a mely bebizonyítja azt, hogy a magyar szellem
ben felállított honvédség mindazon kellékeknek 
megfelel, a melyekkel rendesen szervezett had
seregnek birnia kell, és a kételyekre alapos ok 
nincsen, akkor elfogjuk érni az időt, midőn egész 
védrendszerűnket a honvédség alapjára vezethes
sük vissza és leszünk ott, hogy olcsó és nemzeti 
hadseregünk lesz. (Aialános helyeslés.) 

Ezen irányeszméből kiindulva a jelen tör
vényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául el
fogadom; elfogadom néhány észrevételem mellett, 
melyeket bátor leszek előadni. (Halljuk!) 

A törvényjavaslatban öt korosztály van fel
véve a jelenlegi ujonczozáson, a védtörvény 
szabta három korosztály helyett. Meggyőződé
sem, hogy az átalános védrendszer fentartására 
három korosztály rendesen elegendő, mert hiszen 
ha nem volna igy, akkor jövőben az egész rend
szer magában összeroskadna. Tehát a két fölös 
korosztály, a melynek felvételét az ujonczozásba 
én igen is helyeslem, felfogásom szerint nem arra 
van hivatva, hogy annak hadképes tagjai a sor
had kiegészítésére szolgáljanak, hanem azokat 
kik ott a szolgálatra alkalmatosaknak találtat
nak, kizárólag a honvédségbe kívánom alkalmaz
tatni. Meggyőződésem szerint, ha ezen két kor
osztály tagjai a honvédségbe soroztatnak; ha a 
másik három korosztály feleslege szintén — a 
mint a törvény ezt rendeli — a honvédsereg
hez jön, és ha ehhez még veszszük azokat, a kik 
a hadseregből — szintén a törvény értelmében 
— át fognak jönni, továbbá ha a védtörvény 57. 
szakaszának értelmét a közönséggel meg fogjuk 
értetni, ugy a mint azt bátor leszek ismételve 
elmondani: a kormánynak — meggyőződésem 
szerint — mindazon eszköz meg lesz adva, hogy 
czélszerü utasításokkal és az ujonczozási eomis-
siók helyes összeállításával a honvédséget még 
ez évben legalább 60,000 emberre felviheti, és 
ha ez megtörtént: a honvédelmi miniszter ur és 
állam t i tkára előtt tisztelettel fogok süveget 
emelni. (Helyeslés. Felkiáltások jobbról: Meg is 
lesz!) 

A védtörvüny 57-ik szakasza, mely a nagy 
közönségben elegendőleg értelmezve nincs, azt 
jelenti, hogy azon esetben, ha háború találna 
lenni, a 25 éven fölül levő egyének mind köte
lesek 30 éves korukig a sorkatonaság kiegészí
tésére, 30 éves koruktól fogva a 32-ikig pedig 
a honvédség kiegészítésére belépni; az egyedüli 
kivételt azok képezik, a kik önként a honvédse
regbe már is beléptek. A közönséggel meg kell 
értetni: mi a különbség? A kik a honvédségbe 
lépnek be fognak fegyverbe gyakoroltatni 8 hét 
alatt, minden évben 3 hétig hadgyakorlatra kö-
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teleztetnek, a többi időre itthon maradnak, és a 
honvédség számát szaporítják. Ha pedig ezt nem 
teszik, és háború lesz, akkor már késő a hon
védségbe lépni, hanem a sorezredekbe besoruz-
tatván, ki kell menniök oda, a hová a sorezred 
rendeltetni fog. 

Erre a közönséget figyelmeztetni és ez által 
a honvédség számát felemelni kell, mert azt ta
pasztalom, hogy a lapokban a védtörvény ma
gyarázata nem talált elég figyelemre. 

Igen sajnálom, hogy azt a tapasztalást is 
kellett tennem némely lapoknál, hogy az uj hon
védség fölállítása majdnem ellenséges hangulattal 
találkozott, {Ugy van!) és ez — megvallom — 
én reám igen sajátságos hatással van. (Halljuk!) 

Ámbár én sem találom mindazt a véderő 
szervezésére vonatkozó törvényekben, a mit azok
nak magukban foglalniok kellene, ha a tökélyt 
érnék el, sőt mondhatom, hogy mikor e törvé
nyek hozattak, igen sok oly kívánságot fejeztem 
ki, a mely bennök helyet nem találhatot t ; de 
én a honvédséget majdnem azon szentírás- vagy 
mesebeli almához hasonlítom, a melynek meg
emésztése — a mint mondják — a földön min
den roszat okozott, mely rosztól mégis megválni 
képesek nem vagyunk, és az ebből fakadó sze
retet és fajfentartási ösztön származtatja a leg-
nemesb tetteket. Én a felállítandó honvédségben 
benne látom magvát és csiráját azon terebélyes 
fának, mely alatt a nemzet erősbödni, századokig 
élni és annak gyümölcseit élvezni fogja, bármi 
roszat költsenek is rája: és az ezen fa magvát 
magában foglaló almát nem akarom magamtól 
most elutasítani azért, mert sárga tányéron és 
fekete nyelű késsel servirozzák. {Derültség. He
lyeslés.) En azt tartom, ha a honvédség hivatá
sának, a mint teljes meggyőződésem — meg
felel, akkor azt, a mit elérni akarunk, és a mint 
azt t. előttem szólott Clementis Gábor barátom 
is fölemlítette — elérni a nemzetnek átalános 
óhajtása, — azt el is fogjuk érni, és lesz nem
zeti alapon szervezett hadseregünk. 

Miután pedig a jelen törvényjavaslat utján 
látom a lehetőséget arra, hogy már ez évben 
nagy mértékben állapithatjuk meg azt, a mire 
eljutni akarok, az előterjesztett törvényjavas
latot a részletes tárgyalás alapjául elfogadom. 
{Átalános helyeslés.) 

C s a n á d y S á n d o r ; T. képviselőház ! 
Megelégedéssel fogadta, sőt örömmel üdvözölte a 
nemzet a trónbeszéd azon részét, mely a külvi-
szonyokra vonatkozólag, a béke tartósságát he
lyezte kilátásul; örömmel üdvözölte, mert alig van 
nemzet a föld területén, melynek nagyobb szüksége 
volna a béke áldásaira, mint e sokat szenvedett, 
ez elárult magyar nemzetnek, (Zaj jobb felől. 
Elnök csenget) azon nemzetnek, melynek fiai kö

zöl a legközelebbi időkben, az elviharzott évtize
dek alatt reszszerint megtámadott alkotmányos 
szabadságunk megvédéseért, reszszerint az oszt
rák birodalom nagyhatalmi állásaért küzdött 
meddő harezokban, százezrenkint estek véráldo
zatul; (Ugy van! a szélső bal oldalon) azon nem
zetnek, mely az osztrák államadósságok elfoga
dása következtében rárovott terhes adók miatt 
máris az anyagi megsemmisülés szélére ju to t t ; 
örömmel üdvözölte — mondom — a nemzet a 
békéről szóló biztosításokat: mert azt hitte, azt 
remélte, miként a békés körülmények között, 
nem csak ujabb véráldozatot nem fognak köve
telni e nemzettől, sőt hitte, remélte, hogy a 
tűzhelyeiktől elhurczolt ifjak vissza fognak adatni 
családjaiknak, vissza fognak adatni önmaguknak. 
Azonban alig hangzottak el a trónbeszédnek bé
két hirdető szavai, a honvédelmi miniszter ur a 
ház asztalára letett, jelenleg tárgyalás alatt levő 
törvényjavaslatban a nemzettől 43416 ujjonczki-
állitását kéri. 

En, t . képviselőház, miután a fegyveres bé
kének, mely a nemzetek életét elsorvasztja, a 
mely szellemi ós anyagi fejlődésünket lehetet
lenné teszi, miután ezen békének barátja nem 
vagyok: az 1868-ikévi XL-ik t . czikk 13. §-a ér
telmében, mint képviselőnek adott jognál fogva, 
kinyilatkoztatom, miszerint a t. honvédelmi mi
niszter ur által előterjesztett törvényjavaslat el
len nyilatkozom. 

Nyilatkozom pedig azon oknál fogva, mert 
nem akarok a már szentesitett, bár beleegyezé
sem ellen hozott törvény ellenére járni el. Ily 
hibába esném azonban akkor, ha a t. honvé
delmi miniszter ur által előterjesztett törvény
javaslat mellett nyilatkoznám. A törvényjavaslat 
ugyanis — daczára annak, hogy az 1868. évi 
XL. t. ez. 13. §. az ujonczok kiállításának idejét 
január—márczius hónapokra teszi, a törvényja
vaslat, mondom, az ujonczok kiállításának határ
idejét augusztus—september hónapokra kívánja 
áttenni. Továbbá daczára annak, hogy az álta
lam emiitett törvény czikk 32. §-a csakis három 
osztály behívását rendeli; a t. honvédelmi mi
niszter ur által előterjesztett törvényjavaslat pe
dig öt osztály előállítását követeli. 

Ellene nyilatkozom a törvényjavaslatnak to
vábbá azon oknál fogva, mert a jelenlegi békés 
körülmények közt egyátalában nem látok okot 
arra: miért kelljen nekünk a különben is nagy
számú hadsereg létszámát szaporítani. 

Ellene nyilatkozom azért, mert nem akarom 
azt, hogy a nemzet ereje, az iíjuság, idegen ér
dekért sárga-fekete zászló alá hurezoltassék. (Zaj. 
Elnök csenget.) Nem akarom, hogy épen azon 
időszakban, midőn a legsürgősebb dolgaink van
nak, a haza a legerősebb munkás kezektől fősz-
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tassék meg. Nem akarom azért, mert nem kívá
nom, hogy a 43,416 ujoncz kiállítása következ
tében a felszerelési és élelmi költségekkel a már 
különben is elviselhetlemié vált adó szaporít-
tassék. 

En tehát, t. ház, az általam elmondott 
okoknál fogva, a t . honvédelmi miniszter ur ál
tal előterjesztett törvényjavaslatot még a részle
tes tárgyalás alapjául sem fogadom el. (Helyeslés 
a szélső bal oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. képviselő h á z ! Azt 
gondolom, midőn legközelebbi teendőinket va
gyunk meghatározandók, legelőször is a helyzet
tel kell tisztába jönnünk. A helyzetet számunkra 
megállapítja aXII . és XL-ik t. ez., melynek elseje 
1867-ben, másika 1868-banalkottatott. E t . ezikkek 
alkotásakor, különösen az utóbb emiitettnek ho
zatalakor, magam is küzdöttem az ellen, hogjr 
az országgyűlésnek kezei az ujonczmegajánlások 
szempontjából megköttessenek. Azonban ezen küz
delmem eredmény nélkül maradván, szerintem ma 
már a megajánlott ujonezoknak számát illetőleg, 
nem lehet egyébhez jogunk, mint vizsgálni : ha 
vajon az azon törvénynek értelmében állapitta-
tott-e meg? 

A mi pedig nekünk, képviselőknek jelenlegi 
helyzetünket illeti: én azt tartom, most legkö
zelebb nem arról van szó, hogy azon törvényja
vaslatot, mely a ház asztalán fekszik, ugy a mint 
van, elfogadjuk-e vagy nem? hanem arról van 
szó, hogy elfogadtassék-e az a részletes vita alap
jául ? azaz most arról van szó: vajon az mondas-
sék-e ki, miszerint a képviselő ház akar intéz
kedni a jelenleg fenálló törvények mellett az 
ország biztosságáról? vagy pedig az mondassék 
ki, hogy nem akar 1 (Helyeslés.) Most még csak 
ez a kérdés. Azután, ha a részletekre is átté
rünk, és így magának a törvénynek elfogadásá
ról lesz szó: leszünk azon helyzetbe helyezve, 
hogy határozzunk a felett: vajon ezen törvény, 
ugy, a mint az megállapittatott, a többség által 
el fog-e fogadtatni vagy sem ? 

En tehát, miután azt akarom, hogy Magyar
ország — a mennyire ez a jelen törvény szerint 
egyátalában lehetséges — biztosittassék; nem 
mondhatom azt, hogy tanácskozni sem akarok a 
haderőnek kiegészítéséről; és így én az ujonezo-
zásra vonatkozó törvényjavaslatot vissza nem uta
síthatom a tekintetben, hogy az a részletes tár
gyalás alá vétethessék. 

En ép oly kevéssé, mint előttem szólott kép
viselő társam, vagyok barátja a fegyveres béké
nek; azonban mégis igen furcsa eljárásnak tar
tanám, ha mi kezdenők el azon állapotot, hogy 
védelem nélkül hagynék magunkat és leszállíta
nék az egész hadsereget akkor, midőn mások 
haderejüket emelik, (Helyeslés) és midőn csaknem 

mindenki azt is állítja, hogy még a meglevő erő 
mellett sem vagyunk képesek magunkat teljesen 
biztosítani. (Helyeslés.) 

Nekem is van e törvényjavaslatra nézve ész
revételem; de én azt tartom, hogy nekünk köte
lességünk, tanácskozni az ujonezozási törvényja
vaslat fölött, vizsgálni: megfelel-e azon törvény 
az 1S67. XII. és az 1868. XL. t. ezikkek föltéte
leinek és ha megfelel azon föltételeknek, részem
ről el fogom azt fogadni; ha pedig nem felel meg, 
én is ellene fogok szavazni; de nem szavazok 
annak a tárgyalás alá vétele ellen: mert meg
győződésem szerint, a tárgyalás alá vétel ellen
zése azt jelentené, hogy mi nem akarunk intéz
kedni a haderő fentartása mellett. (Helyeslés.) 

A mi a Clementis t . képviselő ur által mon
dottakat illeti,, én magam is helyeslem és aláírom 
azokat; és remélem, hogy ha nem is ezen alka
lommal, de más alkalommal lesz még módunk, 
együtt küzdenünk és talán nem sikertelenül, hogy 
teljesüljön azon ezél, mely iránti óhajának a t. 
képviselő ur kifejezést adott. (Helyeslés.) 

En tehát a javaslatot — mint mondám — 
a részletes tárgyalás alapjául elfogadom, fentart-
van magamnak annak elhatározását: vajon azon
túl is elfogadom-e azt vagy nem, akkorra, midőn 
meglátom, hogy azon módosítások, melyek szük
ségesek arra, hogy'azon javaslat a XH-ik és XL-ik 
t. czikknek megfeleljen,kőrösztül vitettek-e vagy 
nem. (Helyeslés és felkiáltások: Szavazzunk!) 

M a j o r o s I s t v á n : T. képviselő ház! Min
den alkotmányos államnak legszentebb és leg-
megbecsülhetlenebb kincse a pénzadó megszava
zása után a véradó megszavazása. (Zaj. Hall
juk! Elnök csenget.) Alkotmányos hadügyminisz
terünk véradót kér a nemzettől. Véradót tarto
zunk ugyan az 186 8-iki törvények értelmében adni; 
ámbár nem eléggé roszalható azon intézkedés, hog}% 
fájdalom! tíz évre szabatott meg azon arányta
lanul nagy ujonezmennyiség, mely a nemzetibe 
rovatik. (Zaj. Elnök csenget) A mennyiben pe
dig a katonaságnál a népesedésnek 4°/0-a vétetik 
a halandóság alapjául: az nyilván tanúsítja azt, 
hogy nem a leghumánusabb bánásmódban része
sülnek a katonák az ezredekben. (Ugy van! a 
szélső' bal oldalon.) 

Hogy ennyi tenger áldozatot hozzon a nem
zet évenkint, az már magában véve eléggé ter
hes ós súlyos feladat; ha pedig már meghozza 
ezen áldozatot, és ha már a közös hadsereg esz
méje valósittatot, akkor meg is várhatni azt, 
hogy mégis emberileg bánjanak azokkal, kiket 
oda besoroznak. Különösen tudomásom van arról 
(Halljak!) hogy, a hadseregnek bizonyos helyekre 
átszállásolása, mely részint büntetésből j ré
szint pedig néha más okokból történik, nagyon 
is. vigyáztalanul eszközöltetik, ugy, hogy a ha 
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landóság a hadseregben ennélfogva tetemesebb, 
mintsem az különben lenne. E tekintetben a dal
mátországi várakban és egyátalában a tenger-
melléken fekvő ezredek alig birják három hóna
pig kiállni a nélkül, hogy sárga lázba vagy más 
súlyos betegségbe ne essenek. Daczára pedig an
nak , hogy — tudomásom szerint — a rend azt 
hozza magával, miszerint az ezredek ott gyor
san váltandók fel: mégis némely, különösen ma
gyar ezredek, évekig is ott feledtetnek. Jelenleg 
is vannak Kattaróban és Zárában ily ezredek. 

Továbbá ezen véráldozatnak megszavaztatá-
sát ez út tal nem látom ezélszerünek és szüksé
gesnek, miután Európa szerte tudjuk azt, hogy 
minden fejedelem és minden állam a béke fön-
tar tását óhajtja, a mint ez a trónbeszédben is 
nagyon nyíltan ki volt fejezve, hogy ő felsége 
minden szomszéd fejedelemtársával békés viszony
ban van. Szükségtelennek tartom tehát az ez évi 
ujonezozást már csak azért is, mert ha az el
maradt a kitűzött időben, és ha az állam gaz
dálkodni akar — a mi csakugyan ráfér, mert a 
mint pengettetik, ez évben deficittel gazdálko
dott — nagyon kívánatos lenne, hogy az ujon-
czok besorolásánál gazdálkodjék. Gazdálkodik pe
dig az által, hogy nem kívánja a fegyveres békét 
fentartani. Nincs az államnak szüksége béke ide
jén azon sok, azon nyolczszázezer katonára, és ez 
volna legjobb alkalom, hogy a nagyszámú had
sereg megkevesbittessék, ha t . i. az ujonezozás 
ezen évben végkép elmaradna, más években pedig 

• csak fele adatnék meg. Nem mulhatlan köteles
sége az államnak, hogy minden évben teljesen 
kiszolgáltassák a terhünkre megalapított contin-
gens; a körülményekhez képest lehet alkalmaz
kodni, lehet többet vagy kevesebbet megajánlani; 
de itt ugy látszik, hogy nem csak az arányos 
rész, hanem azonfelül 4000-el több követeltetik. 

T. ház! Ezen indokaimnál fogva én egyáta
lában már azt is, hogy közös hadsereget szava
zott meg az^ 1868-iki törvényhozás, nem tudom 
helyeselni. Én inkább kívánnám azt, hogy a nem
zet saját hadereje által tar tsa fel saját magá t ; 
hogy ezen haderő neveztessék honvédségnek, és 
hogy az ne sárga-fekete, hanem nemzeti lobogó 
alatt védje a hazát. Elég szomorú állapot az, 
melyről a kormány, különösén a honvédelmi mi
niszter ur igen könnyen szerezhet magának tu
domást, hogy t. i. a mostani ujonczállitásnál is 
annak jelei mutatkoznak: mit fog a mostani syste-
matizált honvédsereggel elérni az ország. A fő
tisztek ugyan naponta neveztetnek, szaporittat-
nak, de altisztekből egy-egy városban alig kap a 
kormány kettőt hármat; a közlegények pedig 
csak oly sepredéke a népnek, mely már más élet
módot egyátalában nem találhatott. 

En kívánnám, hogy a honvédsereg azon ala-
KÉPV. H NAPLÓ. 18ffi. 

pon mint az 1848-ban elfogadtatott, állíttassák 
ki és a közösséget a hadseregre nézve -mondja 
fel a nemzet. 

En a mostam ujonezozást ezen indokoknál 
fogva nem pártolom; nem pártolom azért sem, 
mert az által a legnagyobb dolog idejében sok 
munkaerő vész el, ha az ujonezozás augusztusban 
és szeptemberben fog megtörténni; pedig azt tud
juk, hogy ezen idő a hazai földmivelésre a leg
fontosabb. Ám de az is elég baj, hogy most nem 
csak három korosztály, hanem öt korosztály fogna 
besoroztatni, és igy a besorozandókon kívül a 
szülők is elvönatnak a munkától. Tudjuk, a ta
valyi aratásról, hogy a munka mily drága, sőt 
hogy drága péazen sem kaphatni munkást. Szá
mos nagyobb gazdaságban ezer meg ezer kereszt 
ott csírázik a földön a munkáshiány, a munkás 
kéz hiánya miatt . 

Azért is, mondom, az ez évi ujonezozást el 
nem fogadom, és kívánom, hogy r az a részletes 
tárgyalás alá ne bocsáttassék. (Állva marad, de 
nem szól.) 

E l n ö k : Vége van? 
M a j o r o s I s t v á n : Vége. (Derültség.) 
C s i k y S á n d o r : T. ház! Igaz ugyan 

hogy az 1867-ik évi XL. t. czikk 11-dik pontjá
ban az foglaltatik, miként az ország 10 évre 
800,000 katonának kiállítását vállalja el magára, 
már mint közös hadseregnek kiállítását. Fájda
lom! vérző lélekkel kelletik elismerni, hogy ez 
igaz. De ha a 13-dik pontját tekintem ugyanazon 
törvénynek a melyhez való ragaszkodása azok
nak, a kik alkotói voltak, igy a többségnek — 
vélekedésem szerint is — legfőbb kötelessége. 
mivel én ugy nézem, ugy találom, hog3T abban 
a 13-dik pontban az mondatik, miként az ujon-
ezoknak évenkinti megajánlási joga a törvény
hozásnak fentartatik. Bizonyítéka annak, hogy 
ezen jog máig a képviselő testülettől és igy a 
nemzettől el nem vétetett, az, hog}^ most is a 
honvédelmi miniszter ur e törvényjavaslatot az 
ujonezok megajánlása iránt e házhoz intézte: 
mert ha nem volna ezen joga a törvényhozás
nak és igy a képviselőtestületnek — nemcsak a 
képviselő testületnek, de az összes törvényhozás
nak — azon esetben bizonyosan nem terjesztette 
volna ide e törvényjavaslatot, hanem ugyanazon 
meghozott törvény alapján megrendelné maga 
hatalmából az országtól, hogy azon ujonezok 
ennyi meg ennyi számmal állíttassanak ki. Ha 
tehát, t. ház! ezen háznak jogához tartozik, hogy 
megajánlja, jogához tartozik az is, hogy meg ne 
ajánlja, ós hogy ha jogához tartozik hogy meg 
ajánlja : jogához tartozik az is, hogy meg ne 
adja, és igy megtagadja az ujonczállitást. Ez eset
ben pedig azt kérdezem : ha vaj on a mostani 
helyzetben a mint állunk, a mint a mostani hely-

56 
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zetben áll országunk, miféle körülmények azok, a 
melyek a megajánlásnak szükségét javasolják? 
Vannak-e ellenben olyanok, a melyek ennek meg
tagadását igénylik? 

Ha ezt taglalás alá veszem: ugy találom, 
hogy minekünk ezen ujonczozási kérelmet vagyis 
ujonczi törvénynek meghozatalát nem lehet mos
tan megállapítanunk azért — mert hiszen tud
juk azt, t. ház! hogy 1867-ben, 1868-ban, mi
dőn ujonczoknak kiállítását kivánta a kormány, 
mielőtt ezt teljesítette volna a t. ház — okát 
adta, hogy miért kívánja az ujonczokat — fel
tárta, felderítette a képviselőház által kineve
zett küldöttség előtt, hogy micsoda indokok azok, 
a melyek szükségessé teszik az ujonezoknak ez 
évben kiállítását. Ez most nem történt. 

Másik, t. ház! azon körülmény, hogy az ujon-
czok mi módon történendő kiállítása iránti nor-
mativum is — úgy volt legalább régibb időben 
1830—40-ben és előbb is, később is, t. i. hogy a 
normativum, azaz szabály, a melyet az illetőknek 
az ujonczok kiállításánál szem előtt kell tartaniok, 
a ház elé terjesztetett, jóváhagyás és megrozstá-
lás végett. Ez is elmaradt most. A harmadik 
pedig az, hogy a honvédelmi miniszter ur indo
kolásában nem mondja ki azt, hogy nagy szük
ség van az ujonczok kiállítására, hanem azt 
mondja, hogy „sem a világhelyzetben, sem a 
monarchia bei-életében nem mutatkozván semmi 
oly változás, a mi a sorhadnak (haditengerészetnek) 
törvényileg szabályzott létszámra emelése végett 
évenkint szükséges ujoncz illeték ez évben is ki
állítását elengedhetővé tenné, ezen illeték kimun
kálandó volt." Tehát nem mondja, hogy oly 
szükség merült lel, melynélfogva ezen évben is 
ujonczokat kiállítani kell, ezen iszonyatos teher
rel járó véradót, mely egyszersmind a nemzet
nek mind anyagi mind szellemi tekintetben el-
szegényitését és eltehetetlenitését vonja maga 
után. Mert ha évenkint ily mérvben vétetnek ki 
az ujjonezok a nemzet testéből, itthon nem ma
rad más, mint a csonkák, bénák, öregek, asszo
nyok és gyermekek, (Derültség) a többiek 
pedig, mint, most történik, idegen nemzetek jogai
nak, szabadságának, alkotmányos követeléseinek 
elnyomására használtatnak idegen földön, ha a 
hatalom érdeke azt követeli, aminthogy a hatalom 
érdeke nagyon gyakran követeli; tehát, t. ház, 
miután a honvédelmi miniszter ur nem adott az iránt 
felvilágosítást, hogy kívülről oly veszély mutat
koznék, a melynél fogva hajlandóvá tenné a 
magyar nemzetet ezen nagy véradó megajánlá
sára: én nem látom szükségét, hogy ezen tör
vényjavaslatba bele bocsátkozzunk és azt tárgyaljuk. 
Nem pedig, annál kevésbé, mert az 1868-diki 
ujonczmegajánlások feltételei közt ott áll, hogy 
a magyar hadseregbe kizárólag magyar tisztek 

fognak beosztani. (Egy szó jobbról: A mmnyiben 
lehet!) A mennyiben lehet ? Hiszen akkor ez nem 
volna egyéb, mint szemfényvesztő szójáték. (Derült
ség.) Lehet; csak akarni kell. (Helyeslés a szélső' 
bal oldalon.) Hogy tehát lehet, arra nézve aka
dály nincs, akadály csak a nem akarás. Mondom 
tehát, csak azon feltétel alatt ajánlotta meg a 
törvényhozás az ujonczokat, hogy a magyar 
hadseregnél egyedül magyar tisztek alkalmaztas
sanak. A másik feltétel az volt, hogy a magyar 
ezredek a külföldről ide a hazába behozassanak, 
az idegenek pedig innen kivitessenek. (Ugy van!) 
Meg is igértetett ez szép szavakkal. (Igaz!) De 
teljesittetett-e? Itt van-e a magyar hadsereg? 
Nem hogy a magyar hadsereg itt volna, hanem 
— ugy látom — hogy a honvédelmi miniszter 
ur az 1868. XII. t. ezikket a közösügyes tör* 
vényt, melynek alkotása mellett annyira buzgól
kodott, (Derültség) azon a mi ellenzésünkkel 
létrejött törvényt megtartani sem látszik most 
már jónak előtte. 

A törvényjavaslatban arra sem érdemesiti, 
hogy — midőn ujonczokat kér — magyar had
seregről tegyen említést, hanem valami magyar 
hadcsapatról, vagy mi az ördög, (Atalános de
rültség.) azaz csak magyar csapatokról tesz 
említést. Hát ez már micsoda tarka növény? 
(Kaczagás) miért nem kereszteli a gyermeket 
ugy a mint kell ? Vagy miért nem adja meg a tör
vényes nevét, melyet a Xll-ik t. czikk megadott: a 
magyar hadsereg ! Hát már azt is meg akarják ta
gadni, azt is el akarják ily módon a nemzettől 
sajátítani, a mit még egy év előtt nagy szűk
markúsággal mégis legalább elméletileg elismerni 
jónak láttak? 

Én azt mondom, már csak ez is elegendő 
a gondolkodó magyar főben (Nevetés) oly aggo
dalmakat idézni elő, hogy a többiekkel egybe
vetve, egy csoportba foglalva, a törvényjavaslatot 
tárgyalás alapjául el ne fogadjuk, és pedig je
lesen, miután az ujonczozási szabályok szükségé
nek minősége feletti felvilágosítás, idegen földről 
a magyar hadseregnek ezen hazába beszállítása, 
magyar tiszteknek magyar ezredekhez alkalma
zása, és azután egy szóval a mi a magyar had
sereg fogalmához megkívántatik, hogy az egy
szersmind az alkotmányra is esküdjék fel, (Han
gok jobb felöl: Hiszen nincs alkotmány! Hiszen 
eladtuk az alkotmányt!) — mert a magyar hadse
reg idegenre csak nem esküdhetik — mind ezek 
bevéve nincsenek én addig, a migbevéve nem lesz
nek, ezen törvényjavaslatnak tárgyalásába való 
menetelt nem látom szükségesnek. (Derültség és 
helyeslés.) 

S c h v a r c z G y u l a : T. ház! Részemről 
• elvártam volna, hogy mielőtt a kormány a tör-
j vényjavaslatot a ház asztalára teszi, a honvé-
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delmi miniszter azon örvendetes tudósítással lepte 
volna meg a tőrvényhozást, hogy beváltotta vala 
azon igéretét, melyet a múlt évben tőn; elvár
tam volna, hogy értesített volna bennünket, hogy 
ime már a magyar ezredek mind haza érkeztek, 
hogy a magyar ezredekben ezentúl kizárólag ma
gyar tisztek alkalmaztatnak; elvártam volna, 
hogy ezentúl a magyar ujonczok nem csak gya
log és lovas, hanem tüzér és mérnöki ezredekbe 
is fognak soroztatni, mert ez szintén igéret volt; 
elvártam volna, hogy ime most már a XII. t. 
ez. értelmében valóságos magyar hadsereg van: 
van gyalogság, lovasság, tüzérség, mérnöki kar, 
vezéri kar, és mind ezek szervesen magyar dan
dárokba, hadosztályokba, hadtestekbe vannak cso
portosítva, magyar tábornokok vezérlete alatt. 
Minden inkább történt, t. ház! csak ez nem. 

A kormány, a hatalom újra áldozatot kér 
tőlünk. Nem mondja meg, hogy miért. A trón
beszéd békéről beszél, és tőlünk annyi ezer ujon-
ezot kérnek, mintha foglalási vagy reconpensa-
tionalis, vagy nem tudom, miféle háborút akar
nánk kezdeni. 

Igen t. képviselőtársam, Tisza Kálmán ur, 
ugy tévé fel a kérdést: vajon akarjuk-e bizto
sítani a hazát a megtámadás ellen? En azt hi
szem, igen. De azt kétségbe merem vonni, 
hogy csak az által biztosítjuk a hazát, a magyar 
hazát, a magyar haza ellenségei ellen, ha e 
törvényjavaslatot, a mely előttünk van, a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadjuk. {Helyeslés 
a szélső bal oldalon.) En azt hiszem, a magyar 
hazát, a magyar haza ellenségei ellenében sokkal 
jobban biztosithatnók magyar hadtestek által, 
nem csupán szervezetlen magyar gyalog s lovas 
ezredek által," beosztva osztrák hadtestekbe, had
osztályokba, osztrák tábornokok, zászlók alatt. 
(Igaz! a szélső bal oldalon.) 

Nagyon rövid az, a mit előhozok, és e te
kintetben igen t. barátom Clementis Gábor fel
szólalásához járulok. En csak annyit mondok, 
hogy épen a jelen pillanatot látom a legalkal
masabb pillanatnak arra, hogy a magyar kor
mány a trón elé járulva, a nemzet óhaját tol
mácsolja; ép ezen jelen pillanatot látom legal
kalmasabbnak erre: mert e perezben még béke 
van, de meddig fog a béke tartani a Szajna 
partjain ? ' — En, mint igaz, loyalis hazafi, azt 
akarom, hogy most, midőn még béke van, en
gedjen a hatalom a nemzet törvényszerű óhajtá
sának, és nem akarhatom, hogy a hatalom csak 
majd akKor adja meg ismét ezen általa úgyne
vezett engedményeket, midőn Európa lángba lesz 
borulva, de azután, mihelyt a vihar ismét lezú
gott, a nemzetnek azt mondhassa, hogy kicsi
karta azokat. 

Tehát ismételve mondom, azt akarom, hogy 

a nemzet törvényszerű óhaját a kormány a leje
delem előtt épen most hathatósan tolmácsolja, 
és épen azért nem lehetek oly szerencsés, hogy 
e törvényjavaslatot részletes vita alapjául elfo
gadhassam. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

R á k ó c z y J á n o s : Tisztelt képviselőház! 
Tisza Kálmán képviselőtársam azt monda: kell, 
hogy a t. ház a haza megvédéséről gondoskod
jék: mert látjuk, hogy Európa minden nemzete 
egyaránt gondoskodik, és mert kell, hogy a 
haza megvédéséről gondoskodva legyen, azért fo
gadta el ő a törvényjavaslatot részletes vita 
alapjául. Igaza van Tisza Kálmán t. képviselő
társamnak tökéletesen; de mi épen abban kétel
kedünk, hogy ezen törvényjavaslat életbe lépteté
sével a haza megvédve legyen. En arról vagyok 
meggyőződve, hogy ezen törvényjavaslatnak élet
beléptetésével épen az ellenkezője fog annak tör
ténni , a mit a haza megvédésének kell tarta
nunk és hinnünk. 

Olyaténképen hiszem én, hogy meg lesz védve 
e haza, ha ily törvényjavaslat lép életbe a ha
zában, mint meg volt védve a königgratzi és 
szadovai csaták alkalmával, (Két csata volt az?) 
midőn itt a megsebesült magyar katonák a csa
tatérről visszajővén, és kérdeztetvén, hogy hát 
idáig jutott a magyar huszár, hogy ilyen álla
potban, a hátán sebekkel jön haza a csatatérről, 
magát tönkre veretni engedvén, hát futni is tud 
már a magyar huszár? Es a sebesült huszár azt 
feleié rá — élünk sokan saját füllel halló ta
núi — : „Hát miért verekedjem én, uram ? ezért a 
provisoriumért V (A szélső bal felől: Ugy van! 
Derültség jobb felől.) 

Már, t. ház ! a magyar meg tudta hazáját 
védeni ezredév óta. Mutasson a történelem nem
zetet hasonlót, mely koronás fejedelmének és 
hazájának védelmére áldozatkészebben állott volna 
a csatasikra, mint a magyar! Nem tud felmu
tatni egyet sem. De a magyarnak tudnia kell, 
hogy hazáját védi és ezredéves alkotmányát, és 
védi szellemét, ősi hagyományait és szokásait : 
mert ha nem igy védi, Szadova és Königgratz 
lesz belőle; a sebesült huszár egy szó változta
tással ugyanazon feleletet fogja adni, ez egy 
szó: a provisorium helyett: a delegatió. En meg 
vagyok győződve, hogy ha Magyarországban ki-
mondatik, mint Clementis t. barátom meg
jegyezte, hogy a magyar nemzetnek önálló had
serege van, és kell ujoncz, nem 43,000, 32,000 
helyett, hanem kell háromannyi, lesz háromannyi 
is, és ezen ujoncz örömmel, ha tudni fogja, hogy 
hazáját védi, minden áldozatra készen menend a 
csatatérre, de ezredéves háromszínű lobogója s 
nem a feketesárga szín alatt. A 43 ezer ujoncz, 
ezen érzelem, ezen lelkesülés nélkül nem fogja 
megvédeni a hazát, hanem felelni fog, mint a 
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szadovai huszár. Es Tisza Kálmán t. képviselő
társam legjobb akarattal sem fogja czélját elér
hetni, t. i. hogy a haza megvédve legyen, ha 
ezen törvényjavaslat ugy léptettetik életbe, a 
mint szándékoltatik; ha a magyar katona német 
tábornokok vezénylete és feketesárga zászlók alatt 
kényszerülve, és nem lelkesedésből megyén a csata
térre; ha nem azon tudat, hogy hazáját védi, de 
a nagyhatalmi állás, ábrándjai után kapkodó kor
mány által kényszerítve áll a tűzben: bizony nem 
megvédeni, sőt veszélybe fogja dönteni a hazát. 
S meg lesz a közösügyek drága gyümölcse, a ve
reségnek közös szenvedése. 

Mégis különös az, t. ház, hogy a trónbe
szédben világosan megmondatik, miké]? a külál-
lamok irányában fenálló barátságos viszonyaink 
biztos kilátást engednek az iránt, hogy a bel re
formok keresztülvitelére szükséges béke és nyu
galom nem fog megzavartatni. Már, kérem szí
vesen, ha a béke biztos: nem tudom felfogni, 
mire való ily mértékben és ily időben annyi 
ujoncz, mint a mennyi a törvényjavaslatban 
mondatik % ha pedig nem biztos a béke, ismét 
nem látom át, miért rózsaszínben festeni a dol
gokat, ha azok feketék? 

Méltóztassanak meggondolni, három korosztály 
helyett ötöt vonni kötelezettségbe egyszerre: az 
1868-iki törvénynek világos rendelete ellenére, 
és tenni az ujonczozást augusztus és szeptember 
hónapokra, ismét ama törvénynek világos rende
lete ellenére, ez, t. ház! nem oly csekélység, ez 
nagy dolog. Méltóztassanak meggondolni, hogy 
egész felső Magyarországon az aratás, alsó Magyar
országon a betakarítás és nyomtatás kezdete ezen 
hónapokra esik; azon munka tehát, melynek al
kalmas időbeni gyors bevégzésétől a termelő egész 
évi jövedelme, mindennapi kenyere van feltéte
lezve. Itt milliókról van kérdés: mert azon hó
napokban, ezen legnagyobb munka folyama alatt, 
43,000 ujonczot, s igy ugyanannyi munkára 
legképesebb kezet vonni el a munkától, első 
sorban, de elvonni második sorban még három
négyannyi ezerét a szülők, rokonok és barátok 
kezeiben, kik a besorozott ujonczot nem csak a 
besorozás helyére, hanem odáig kisérik, a med
dig leiét; mert nem tudják, fogják-e az ujonczot 
ismét viszontláthatni; és igy a 43,000 ujonczhoz 
még ezt is hozzá kell venni; tessék már most 
felszámítani, mennyi kéz vonatik el azon mun
kától, melynek alkalmas időben bevégzésétől függ 
az egész évi jövedelem ? És hogy lehet ezt tenni 
Magyarországon, hol, megvallják önök mindnyá
jan, hogy az adó már annyira hágott, miszerint 
a vagyontőke van megtámadva ? miként lehet 
igy és ily időben ujonczozni, és a trónbeszédben 
kimondani, hogy a béke biztosítva van ? engedel
met kérek, én ezt felfogni nem tudom. 

r 

En, mint képviselő, kötelességemnek tartom 
azoknál fogva, -melyeket elmondani szerencsém 
volt, és a mik előttem elmondattak, e törvény
javaslatot részletes tárgyalás alapjául el nem fo
gadni. (Elénk helyeslés a szélső bal oldalon.) 

S i m o n y i L a j o s b . : T. ház! Azon el
veket, melyeket igen t. képviselőtársam Clementis 
ur előhozott, osztom én is. Óhajtom én, hogy 
béke idején minél kevesebb honpolgár viselje a 
fegyvert; óhajtom azt, hogy az idegen seregek 
az országból vitessenek ki, és a magyar sereg
nek azon részei, melyek külföldön vannak, mielőbb 
hozassanak be; óhajtom azt, hogy béke idején a 
hadsereg a lehető legkisebb mennyiséget képezze; 
de egyszersmind óhajtom azt is, hogy az ország
nak harczképessége megmaradjon. S ép azért, 
mivel óhajtom, e törvényjavaslat részletes tár
gyalásába belenyugszom, és pedig azért: mert 
nem tartom elfogadhatónak azon okot, hogy mi
vel béke van, tehát ujonczozás ne eszközöltes
sék. Mert mit jelent ez? Ha béke idején ujon
czozás nem történik, akkor azoknak, kik je
lenleg fegyver alatt állanak, folytonosan ott 
kellene maradniok. Mi pedig ezt nem akarhat
juk ; hanem mindenesetre akarjuk azt, hogy a 
fegyverszolgálatnak, még béke idején is, nehéz fel
adatát felváltva teljesitsék a polgárok, s egy-egy 
polgár, a lehető legrövidebb ideig álljon fegyver 
alatt, és ép ezért fogadjuk el e tőrvényjavaslatot, 
részletes tárgyalás alapjául. 

Az átalános hadkötelezettség, s azon uj véd-
rendszer következtében, mely a múlt évben el
fogadtatott, kell minden esztendőben ujonczozás-
nak történni. Mert ha nem történnék, az csak 
azon honpolgároknak esnék terhére és kárára, 
kik jelenleg a hadseregbe be vannak sorozva. 
Ezen oknál fogva, azt hiszem, hogy igen téves 
és hibás értelmezés az, hogy mi e törvényjavas
latnak átalánosságban való elfogadása által a 
hadsereget szaporítani akarjuk, mert igen jól 
tudjuk, hogy a hadsereg szaporítása érdekünkben 
nem áll, hanem érdekünkben áll az, hogy a fegy
ver alatt álló nép felváltassék. 

Történt még azon nyilatkozat, hogy, miután 
mi többen ezen törvényjavaslatot részletes tár
gyalás alapjául elfogadjuk, tehát elfogadjuk már 
magát a törvényjavaslatot minden tekintetben. 
Bocsánatot kérek, ez nem áll; mert ha bárki 
részletes tárgyalás alapjául egy törvényjavaslatot 
elfogad, még mindig nyitva áll az ut előtte, 
hogy azon változásokat, és az illető pontokra 
nézve észrevételeket tegyen. Epén e tekintetben 
nekem is lesz észrevételem, s ha az illető pont 
előforduland, én arra észrevételemet és indítvá
nyomat meg fogom tenni. 

De miután azt nem akarhatom, hogy azok, 
kik jelenleg fegyver alatt állanak, mindig ott 
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maradjanak, hanem mivel óhajtom, hogy azok 
másokkal váltassanak fel: azért a törvényjavas
latot a részletes tárgyalás alapjául elfogadom. 
(Helyeslés.) < 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Nem emeltem 
volna szót azok után, miket t. barátaim elmon
dottak, ha Tisza Kálmán t. barátom feszólalása 
nem kényszerítene, hogy én is elmondjam néze
temet. 0 t. i. avval látszik vádolni minket, a 
kik ezen törvényjavaslatot a részletes vita alap
jául elfogadni nem akarjuk, mintha mi a hazát 
védtelenül hagyni szándékoznánk. Hogy mi, ha 
kel), a hazát megvédeni készek vagyunk, azt ugy-
hiszem, megmutattuk a múltban (Mozgás a jobb 
felől) és ha kell, mit Isten ne adjon, meg fogjuk 
mutatni a jövendőben is. (Felkiáltások a szélső 
bal oldalon: Jobban, mint talán a túlsó oldalon!) 
Terjeszszen elő a kormány oly törvényjavaslatot 
a haza védelmére, mely a mi, a nemzet várako
zásának megfelel és arról meg lehet győződve 
Tisza Kálmán t. képviselőtársam, s meglehet 
győződve az egész ház, hogy mi arra két kézzel 
fogunk szavazni, (Derültség) hogy azt örömmel 
fogjuk elfogadni. 

Ugyanezt az észrevételt teszem t. barátom 
Ivánka Imre úrnak, ki úgy látszik reám czélzott, 
midőn azt monda, hogy mi, a helyett, hogy a 
honvéd sereg szaporodását, gyarapodását előmoz-
ditanók, ellene gyanút költeni meg nem szűnünk. 
(Jobb Jelöl: Igaz! BalfelŐl: Halljuk! halljuk!) 
Ha azon honvédség valóban nemzeti honvédség 
lenne: (Zaj. Elnök csenget) méltóztassanak meg
győződve lenni, hogy mi, valamint az állandó se
reget, ha nemzeti, ugy ezen honvédséget is öröm
mel fölkarolnék. 

Különben én azt hiszem, t. ház, hogy azáltal, 
ha valamely törvényjavaslatot a részletes vita 
alapjára venni nem akarunk, az által egyátalán 
fogva nincs az kimondva, hogy azon törvényja
vaslatot, ha más formában adatik elő , mellőzni 
akarjuk. 

Azonkívül arra figyelmeztetem a t. házat, 
hogy van alkalma, van joga a háznak kimondani, 
hogy valami törvényjavaslatot nem akar elfo
gadni épen azért, hogy a kormányt kénysze
rítse, hogy olyan politikát kövessen, a minőt a 
ház többsége kivan, minőt azon párt kivan, a 
melyhez én magamat szerényen számítom. Elő
fordul igen gyakran t. ház, hogy valamely par
lamentben meg akarják tagadni a kormánytól, a 
költséget és akkor azon párt, mely ezen szándék
kal van, ellene szavaz a költségvetésnek, a költ
ségvetés részletes vita alá vétetésének, hogy a 
kormányt más útra térítse: hogy a kormányt 
eltérni kényszerítse az eddig követett politikai 
tértől. 

En annálfogva azt gondolom, eléggé indo-
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kolva van a mi fellépésünk és magunktartása, 
midőn kijelentjük, hogy ezen törvényjavaslatot 
a részletes vita alapjául el nem fogadjuk. (Éljen
zés a szélső bal oldalon.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő : Tisza Kálmán 
képviselő ur személyes kérdésben kíván szólani. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! (Zaj, Halljuk!) 
Á házszabályok 128. §-a értelmében akarok egy 
pár szót mondani. Szorítkozni fogok egyedül arra, 
a mire azon szakasz értelmében jogom van, azaz, 
félremagyarázott szavaim helyreigazítására. Töb
ben, de különösen Rákóczy János képviselő úr, 
jónak látta azt állítani: először, hogy én azt mond
tam, hogy ezen törvényjavaslatot ugy a mint 
van elfogadom és hogy én ez által a hazát biz
tosítottnak tekintem. Sem egyiket, sem másikat 
nem mondtam, hanem mondottam először, hogy 
elfogadom a részletes vitatás alapjául, mert ez
által csak azon elvet mondottam ki, hogy a haza 
biztosításáról, védelméről gondoskodni akarok. 
Mondottam továbbá, hogy az, vajon elfogom-e 
az egészet fogadni a végleges szavazás alkalmá
val, attól függ, hogy ezen törvény meg fog-e 
felelni az 1867: XH-ik és az 1868: XL-ik törv. 
czikkek igényeinek: mert ha azoknak megfelel, 
miután azok törvények, kötelesnek érzem maga
mat elfogadni: (Átalános helyeslés) ha nem felel 
meg azoknak, épen azért, mert én a törvénye
ket tiszteletben akarom tartani, kötelességemnek 
fogom tartani ellene szavazni. Ezt, és nem töb
bet mondottam, és szemben azon insinuatióval, 
mintha én azok által akarnám a hazát meg
menteni, miket ő fölhozott, hogy a törvény né
met generálisok alá akarja adni a magyar ujon-
ezokat stb., hivatkozom arra, hogy Clementis t. 
barátom előadásáról helyeslőleg szólottam, és 
mondottam, hogy reményiem: együtt és nem si
ker nélkül fogunk egykor azon elvekért, miket 
elősorolt, küzdeni. (Elénk helyeslés.) 

I v á n k a I m r e : En is személyes kérdés
ben kérek szót. Előttem szólott t. képviselő úr 
Irányi Dániel azt mondotta volt, hogy ő akkor 
fogja a honvédséget pártolni, ha az nemzeti lesz. 
Ez ellenében szorítkozom csak a honvédelmi tör
vény néhány szakaszának fölolvasására. (Hall
juk!) A 16. §. egyik része így szól: „minden 
honvédtisztnek a magyar korona országain belül 
állampolgári joggal kell birnia, vagy meg kell 
azt szereznie." A 18. §. egyik része pedig igy 
szól: „a honvédség vezénynyelve a magyar; zász
lója, ő felsége nevének jelvényei mellett, az or
szág színeit és a magyar állam czimerét viseli.* 
Végre a 28. §. egyik része azt mondja, hogy „ő 
felsége a honvéd törzstiszteket a honvédelmi mi
niszter meghallgatása után közvetlenül, a többi 
tiszteket ellenben, béke idején a honvédelmi mi
niszter, háború idején pedig a parancsnokló főve-
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zér előterjesztésére nevezi ki." Ha ez nem ma
gyar hadsereg, akkor nem tudom, mi a magyar 
hadsereg. (Elénk helyeslés.) 

"Vidacs J á n o s : T. ház! Sajátságosnak 
látszik előttem az, hogy a mélyen t. kormány 
ily fontos kérdésben még nem emelte föl szavát. 
(ügy van! a szélső bal oldalon.) Igen szerettem 
és kivántam volna a t . kormánytól ma is vala
mit tanulni, mert én tanulásnak és haladásnak 
embere vagyok. 

T. ház! Ma nem nekem, de a kormánynak 
és a képviselőház többségének tanulnia kellett volna 
egy-két szót, mely abból áll, mit igen t. képvi
selő társam Clementis mondott, hogy az ország
ban az idegen katonaság minél előbb eltávolit-
tassék. Ezt szeretném, ha nemcsak a képv. ház 
többsége, hanem az egész ország hangoztatná, 
mert ha ez nem történik: az országban békes
ség, az országban nyugalom, az országban sze
rencse és boldogság nem létezhetik. (Igaz! Ugy 
van! a szélső bal oldalon.) 

Különösen szükséges lett volna a pénzügy
miniszternek megtanulni eme két szót, és akkor 
talán az ország többsége, a zaklatott nemzet meg-
bocsátotta volna neki ama, csak javaslatban elő
adott törvényjavaslatot, mely szerint ő ez ország
ban még a lőrét is meg akarja adóztatni. (Áta-
lános derültség.) Magyarország lakói méltán ag
gódnak, méltán nyugtalankodnak, (Felkidliásoh 
a jobb oldalon; Hol? Merref) mert a mióta az 
ország fönáll, ily t.-javaslattal alkotmányos polgár, 
de még kevésbbé alkotmányos miniszter nem lé
pett a ház elé. Tanulja meg a t. miniszter ur e két 
szót, ha azt akarja, hogy az országban megfizes
sék az adót, a mit ma ajánlatképen mondott 
egyik t. képviselő urnák, hogy t. i. biztassuk a 
a népet az adó lefizetésére. Fogjuk az adót fizetni, 
bár mennyi lesz is, de távolítsák el az idegen 
katonaságot, eszközöljék, hogy hazánk forrásai
ban idegen ember többé ne itassa lovát, hogy 
idegen ember ne tapossa egyenruhában e szent 
földet, és akkor meg lehetünk győződve, nem lesz 
szükség adóexecutióra, beviszi az adót minden 
ember, mert a nagyszámú katonaság nem emészti 
fel_ a szegény embernek utolsó falat kenyerét. 
(Elénk helyeslés a szélső bal oldalon.) 

De még, t . polgártársaim! a vallás- és köz
oktatási miniszter urnák is lehetett volna e szót 
megtanulni: mert hiszen a nemzet ő rá is ne
heztel, neheztel méltán az országgyűlési több
ségre, mert hiszen oly szives volt a t. vallás- és 
közoktatási miniszter ur hatalmas ékesszólásával 
a szent székek megtartása mellett szónokolni. 

Szükséges lett volna belügyminiszter urnák 
is e pár szót megtanulnia, (Derültség) hogy a 
nemzet ne haragudjék, ne nyugtalankodjék, ne 
legyen aggodalommal telve, mikor a miniszte 

rium hivatalában alig lát más embert, mint azo
kat, a kik a lefolyt 19 év alatt álruhába öltözve, 
bujkálva az egész országban jártak a békés pol
gárok lakásai elé, hogy meghallják és bogy a 
hatalomnak megsúgják: mit beszél a hazafi és 
mint panaszolkodnak egymásnak. S t. polgártár
saim! a helyett hogy magyarok alkalmaztattak 
volna, ilyenek alkalmaztattak. Ezek alkalmaztat
tak legnagyobb részt más minisztériumokban is, 
(A dologral) láttam azokat ott is. Tapasztaltam 
épen ma, hogy a miniszter urnák közegei az 
iránti haragból, mert nem keltem föl 7X\2 óra
kor, hamarjában, hogy házamat megmotozhassák; 
ennélfogva restellik a dolgot, és engem, mint a 
régi időben, vagy mint ma is mindenképen exe-
eutióhoz szoktatnak. (Derültség.) En az adót szí
vesen megfizetem a magyar embernek; (A do
logra!) de nem szeretem, ha az absolut kormány
műiden közege a magyar minisztériumnak majd 
minden hivatalánál alkalmazva van. (A do
logra !) 

Ezen dolgokért, uraim, a nép nyugtalanko
dik, békétlenkedik, és szükség, hogy a miniszter, 
megtanulja Clementis képviselőtársam azon sza
vait „el, ki az idegen katonákkal! el a német 
hivatalnokokkal!" s azok helyébe alkalmazzunk 
magyar hazafiakat, és akkor, t . polgártársaim! 
nem fog adhatni senki a ház asztalára oly tör
vényjavaslatot, melyet mi el ne fogadnánk. 

Mi nem pártolhatjuk e törvényjavaslatot 
azért, mert nem áll egészen Ivánka képviselő tár
samnak „okoskodása, midőn azt monda: előbb al
kalmat kell adni a magyarnak, hogy előfoduló 
esetekben — mitől Isten a szegény hazát mentse 
meg — mutassa meg, hogy tud-e verekedni. 
Kérdem a képviselő úrtól, hol volt 1848—49-ben ? 
nem olvasta-e a haza ezer éves történelmét, 
hogy a magyar katona, a honvéd, ha háború 
idején magyar tisztektől vezéreltetik, tud-e vere
kedni vagy nem ? hogy ha tudniillik elovassa az 
1848 — 49-iki hadjáratnak történetét, hogy ha 
megkérdezi Clementis képviselő úrtól, míkép ve
rekedett a honvéd akkor, midőn Kápolna, Isa-
szeg, Komáromnál vagy más száz helyen vere
kedett? Nem szükséges bevárni, hogy a magyar 
honvéd mutassa meg, mit tud; hanem szükséges, 
hogy a magyar honvédelmi miniszter teljesítse 
szavait. Ő tudniillik azt mondta, hogy Magyar
ország lakói mindent, de mindent megnyertek. 
Igenis megnyertük és megkaptuk az elmúlt kor
mány minden hibáját és minden roszaságát, de 
ujat nem nyertünk semmit. (Ellenmondás a jobb 
oldalon.) 

T. képviselőház! Én hazám törvényeire tá 
maszkodva, a melyek előttem mindig tisztelet
ben fognak állani, de tekintve a.it is, hogy az 

-osztrák seregben még mindig létezik ama szel-
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lem., mely 1848—49-ben félre vezeté őket, hogy 
a legszentebb alkotmány ellen képesek valának 
berontani országunkba, fegyvert ragadni és nem 
csak az országot pusztították, hanem még Auszt
ria fővárosát, Bécset is ostromolták és kirabol
ták, és ily hadseregbe honfitársaimat besoroz-
tatni nem akarom, mert Timur ós Tamerlan is 
mindig megkímélte a maga fővárosát és egyedül 
ama hadsereg, melybe mi akarjuk besorozni eré
lyes fiainkat a mostani törvényjavaslat által, ez 
nem tudta megkímélni Ausztria fővárosát, bar
bár módra rabolta és pusztította. 

E szempontból, és azért is, mert én a mul
tak emlékeit nem tudom elmémből kitörölni, bár 
százezer bölcs vessen is rá fátyolt, vessen azokra 
pokróczot, mindig ki fog tűnni az, hogy e hon 
fiaival mindig méltatlanul bántak: én e hon fiait 
nem Boroztathatom oly hadseregbe, hol nem tisz
teltetik a törvény; 1848—49-ben semmi törvény
ellenes dolog nem törtónt, és mégis képesek valá
nak a hazát megrohanni, azt alkotmányától megfosz
tani, az országba idegen zsoldosok segélyével be
csapni. 

Én ennélfogva a ház asztalán fekvő tőrvény
javaslatot még a részletes vita alapjául sem fo
gadhatom el. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

R á k ó c z y J á n o s : Személyes kérdésben 
szót kérek. (Zaj. Halljuk! Elnök csenget.) Meg
bocsásson a t. képviselőház, hanem Tisza Kálmán 
képviselőtársam olyast adott számba, miből én 
azon értelemben egyetlen egy hangot sem mond
tam. (Zaj.) Ezzel tartozom Tisza képviselő ur
nák, és tartozom magamnak is. En ugyanis azt 
mondottam: Tisza Kálmán képviselő ur azért fo
gadja el ezen törvényjavaslatot a részletes tár
gyalás alapjául, mert akarja, hogy a haza meg
védve legyen. Én ezen meggyőződésben nem osz
tozom." Ennyi volt az, a mit mondtam, de nem 
az mit Tiszsa Kálmán t. barátom mondott. Ezt 
szükségesnek tartottam kinyilatkoztatni. (Szavaz
zunk!) 

J ó k a i M ó r : T. képviselőház! (Szavaz
zunk! Halljuk!) Egy idegen közönyös hallgató 
előtt ugy tűnnék fel mostani vitatkozásunk, mint 
ha az ellenzék két külön árnyalata egymás ellen 
küzdene, egymást deoellálná.. . (Derültség.) 

I v á n k a Z s i g m o n d : Fusioval! 
J ó k a i M ó r : . . . miután egy törvényja

vaslat felett, egyikünk igennel, másikunk nemmel 
szavaz, holott tulajdonkép egy és ugyanazon dol
got akarjuk. 

Azon argumentumot, mintha a katonáskodás 
szabad nemzetnél véradó volna, mit perhorrescálni 
lehet, én föl nem teszem t. elvtársaimról, hogy 
elfogadják; és magam részéről sem fogadom el. 
Én azt nem véradónak, de a fegyverhez való 
jognak tartom. (Helyeslés. Ugy van!) Joga van 

minden állampolgárnak követelni azt, hogy ő ha
záját szükség esetében fegyverrel védhesse (Ugy 
van!) Ezen joggal bir minden szabad nemzet. 
Nézzük Amerikát. Amerika szabad köztársasága 
polgáraiból egy milliónyi katonaságot tudott elő
állítani ; katonaságot, mely vitézség, mely takti
kára nézve a világ első katonasága volt. (Ugy 
van!) Ily katonaságot akarunk mi, ily katonasá
got óhajtunk mi, az ellenzék egyik oldalán épen 
ugy, mint a másikon. 

Arra nézve, hogy ennek alapja megvettessék, 
mindenesetre oly törvényjavaslat szükséges, mely 
ahhoz anyagot: embereket szolgáltasson; mert hi
szen ujonczok nélkül, emberek nélkül, nem fogunk 
hadsereget csinálhatni. (Helyeslés. Derültség.) A 
fölött diseutálni, vajon ujonczot ajánljunk-e, vagy 
ne? annyi volna, mint azt mondani, hogy igenis 
akarunk adni fegyvert, de nem akarunk adni 
embert, ki azon fegyvert kezébe fogja. (Derült
ség, helyeslés.) 

A részletes tárgyalásnál igenis, elő fogjuk 
adni indokainkat és azon modalitásokat, melyek 
által biztosítani akarjuk azt, hogy ezen hadsereg 
Magyarország védelmére és az alkotmány védel
mére, nem pedig annak elnyomására szolgáljon. 
Ha nem fognak ezen modalitások megadatni, ak
kor a törvényjaslat ezen részletei ellen fogunk 
szavazni, de magában az ellen, hogy ujonczokat 
adjunk-e vagy nem, szavazni én egyátalán nem 
találom helyén, annálfogva én a törvényjavaslatot 
a részletes tárgyalás alapjául elfogadom. (Elénk 
helyeslés. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Nincs több szónok fölírva, annál
fogva a kérdés szavazat által döntendő el. A 
kérdés az: (Halljuk!) Elfogadja-e a t. ház az 
ujonczjutalék megállapításáról és a 69-ik évre való 
megajánlásáról szóló törvényjavaslatot? 

I v á n k a Z s i g m o n d : De hozzá kell adni: 
a részletes tárgyalás alapjául. 

E l n ö k : Természetesen a részletes tárgya
lás alapjául: igen, vagy nem? 

Név szerinti szavazást kérnek, következő kép
viselő urak: jegyző ur szives lesz felolvasni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa:) 
Kis János, Majoros István, Gonda László, Varga 
Károly, Henzelmann Imre, Schvarcz Gyula, Má-
riássy Béla, Csiky Sándor, Matkovics Tivadar, 
Deáky Lajos, Mednyánszky Sándor, Csanády Sán
dor, Eákóezy János, Sréter Lajos, Patay István, 
Dietrich Ignácz, Oláh Miklós, Csernovics Péter, 
Vajda János, Táncsics Mihály. 

E l n ö k : Elfogadja-e a képviselőház — 
ugyan kérem, méltóztassanak csendben lenni — 
elfogadja-e a képviselőház az idei ujonczjutalék 
megállapítása és az, 1869. évre leendő megajánlása 
tárgyában előterjesztett törvényjavaslatot a rész
letes tárgyalás alapjául; igen vagy nem ? Mivel 
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névszerinti szavazás lesz, 5 perezre felfüggesztem 
az ülést. (Kihúzatja a betűt.) A szavazás a D. 
betűn kezdődik. 

(Öt pereznyi szünet múlva): Méltóztassanak 
helyeiket elfoglalni, és egy kis csendességet ké
rek, hogy a képviselők neveik felhívását meg
hallhassák. A neveket Széll Kálmán jegyző ur 
fogja felolvasni-; az igennel szavazókat Mihályi 
Péter, a nemmel szavazókat Jámbor Pál, a tá
vollevőket pedig Majláth István jegyző urak fog
ják jegyezni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a ne
veket, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Dániel Pál, Deák Ferencz, 
Degenfeld Béla gróf, Dezső Szaniszló, Dobsa Lajos, 
Eitel Frigyes, Eordögh Frigyes, Eöry Sándor, Eöt
vös József báró, Ernuszt Kelemen, Eszterházy Pál 
gróf, Éber Nándor, Érkövy Adolf, Farkas Elek, 
Fazekas Alajos, Fekete József, Fest Imre, Fillen-
baum Ferencz b., Fluger Károly, Földváry Miklós, 
Fráter Imre, Fodróczy Sándor, Gál Endre, Gaj
zágó Salamon, Gábriel István, Gál Miklós, Gáspár 
András, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gorove 
István, Gránzenstein Gusztáv, Gromon Dezső, Győrfy 
Gyula, Hajdú Ignácz, Halasy Gyula, Halmossy 
Endre, Harkányi Károly, Házmán Ferencz, Herte
lendy Kálmán, Hevessy Bertalan, Horváth Döme, 
Horváth Elek, Horváth János, Horváth Sándor, Hosszú 
József, Högyészy Gyula, Hrabár Manó, Huszár 
Imre, Huszár István, Ilácz Vilmos, Horvát Péter, 
Ihász Rezső, Ivánka Imre, Ivánka Zsigmond, Ja
nicsárt/ Sándor, Jankovics Gyula, Jeszenszky Lajos, 
Joanesku Lázár, Joanovics György, Joanesku Döme, 
Jókai Mór, Jurha Vazul, Justh József, Jozipo-
vics István, Jurkovics János, Kapp Gusztáv, Kautz 
Gyula, Kazinczy István, Kállay Emánuel, Kemény 
Gábor báró. Kemény István b., Kendeffy Árpád, 
Kerkapoly Károly, Kethelyi József, Késmárki) Jó
zsef, Királyi Pál, Kis Lajos, Kollár Antal, Ko-
nyovics Antal, Koós József, Kossuth Pál, Kovách 
László, Krajcsik János, Kuba János, KuMnka Fe
rencz, Kun János, Kürthy István, Kvassay László, 
Kugler István, Kimen Henrik gróf, Láng Gusztáv, 
Latinak Rudolf, Latinovks Vincze, Lázár Dénes, 
Lehoczky Egyed, Leonhárd Károly, Lindner Gusz
táv, Lónyay Menyhért, Ludvigh János, Lónyay Gá
bor, Lábas Antal, Madocsányi Pál, Majláth Ist
ván, Makray László, Maniu Aurél, Máday Lajos, 
Máttyus Arisztid, Mihályi Péter, Mocsáry Lajos, 
Molnár István, Molnár Pál, Móricz Pál, Muzslay 
Sándor, Melas Vilmos, Maller Miksa, Nagy János, 
Nagy Sámuel, Nedeczky István, Nehrebeczky Sán
dor, Nyáry Pál, Olgyay Zsigmond, Ónossy Mátyás, 
Ordódy Pál. Ormos Sándor, Orosz Mihály, Orsics 
Ferdinánd gr., Paczolay János, Papp Zsigmond, 
Papp József, Paszt Vilmos, Patrubány Gergely, 
Pásztélyi János (ber.), Pásztélyi János (márm.). Pau-

lini-Tóth Vilmos, Perczel Béla, Perczel István, Petry 
Ádám, Petrovay Ákos, Pécsy Tamás, Pihszanovics 
József, Plachy Lajos, Plachy Tamás, Podmaniczky 
Irigyes b., Popovics Zsigmond, Pribék Antal, Prik 
József, Prileszky Tádé, Pulszky Ferencz, Pejacse-
vics László gr., Pejacsevks Nándor gr., Badó Kál
mán, Radvánszhy Károly, Ragályi Gyula, Rannicher 
Jakab, Rimanóczy Ferencz, Rónay Jáczint, Rónay 
Lajos, Röth László, ifj. Rudics József b., Rudnay 
István, Rauch György b., Salamon Lajos, Semsey 
Albert, Simay Gergely, Simonyi Lajos b., Siskovks 
Tamás, Somossy Ignácz, Splényi Béla b., Stoll Ká
roly, Simics Ignácz, Suhaj Imre, Szabó Imre (pá
pai) , Szabó Imre (zalai), Szabó József, Szabó 
Miklós, Szalay Sándor, Samassa József, Szaplon
czay József, P. Szathmáry Károly, Szeniczey Ödön, 
Szentiványi Károly, Szepessy Gyula, Széky Péter. 
Széll Kálmán, Szilády Áron, Szilágyi Lajos, Szi
lágyi Virgil, Szirmay Ferencz gr., Szirmay Ödön, 
Szitányi Bernát, Szontagh Pál (gömöri), Szontagh 
Pál (csanádi), Szögyény László, Szunyoghi Albert, 
Szuppan Zsigmond, Szüllő Géza, Szathmáry László, 
Tanárky Gedeon, Tassy Miklós, Teleki Domokos gr., 
Térey Pál, Tisza Kálmán, Tóth Kálmán, Tóth Vil
mos, Török Dániel, Török Sándor (soproni), Török 
Sándor (gömöri), Turcsányi Ede, Thury Sámuel. 
Tomasics József, Ugrón Lázár, Urbanovszky Ernő. 
Urházy György, Ürményi Miksa, Wachter Frigyes. 
Wagner Frigyes, Wahrmann Mór, Várady Gábor. 
Várady János, Wesselényi József b., Vitolay Jó
zsef, Vodiáner Albert b., Vodiáner Béla, Vukovics 
Sebő, Wirkner Lajos, Vukovics István, Zahomáczky 
Bálint, Zalay István, Zámory Kálmán, Zeyk Jó
zsef, Zeyk Károly, Zichy-Ferraris Viktor gr., Zichy 
Jenő gr., id. Zichy József gr., ifj. Zichy József 
gr., Zichy Manó gr., Zichy Nándor gr., Zsedényi 
Ede, Zweier Frigyes, Zuvics József, Andrásy Gyula 
gr., Antalfy Károly, Ányos István, Anker Ilugo. 
Barcsay Kálmán, Bay Ferencz, Bánffy János b., 
Bánó József, Beliczey István, Beniczky Ödön,Benkő 
József, Berde Mózes, Berecz Ferencz, Berényi Fe
rencz gr., Berke József, Berzeviczy Tivadar, Betegh 
Kelemen, Bethlen Farkas gr., Bethlen János gr•., Bethlen 
Sándor gr., Bezerédj László, Binder Mihály, Boér Já
nos, Bogdán Vincze, Bogyó Sándor, Boros Pál, Bömches 
Gyula, Brogyányi Vincze, Buday Sándor, Buttler 
Sándor gr., Buzinkay Pál, Bittó István, Buttyán 
László, Barabás Sándor, Batagliarini Pál, Bede-
kovics Kálmán, Ciotta János, Császár Bálint, Cser
natony Lajos, Csörghe László, Czaar János; 

Nemmel szavaznak: Deáky Lajos, Dietrkh 
Ignácz, Gonda László, Henszlmann Imre, Irányi 
Dániel, Kis János, Majoros István, Matkovics 
Tivadar, Máriássy Béla, Mednyánszky Sándor, Oláh 
Miklós, Patay István, Pétery Károly, Rákóczy Já
nos, Schvarcz Gyula, Simonyi Ernő, Sréter Lajos. 
Szakácsy Dániel, Táncsics Mihály, Vajda János, 
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Vidacs János, Boczkó Dániel, Csanády Sándor, 
Csernovics Péter, Csiky Sándor • 

Nincsenek jelen: Dániel Márton, Dienes Jó
zsef, Domahidy Ferencz, Dőry János, Drágfy Sán
dor, Drottlef Tamás, Degenfeld Gusztáv gr., Ercsey 
Lajos, Eszterházy Pál hg., Éder István, Fabritius 
Károly, Fejér Miklós, Forgách Antal gr., Filippo-
vks Simon, Gál János, Gál Pét&r, Gecző János, 
Graezer Frigyes, Gubody Sándor, Gruesku Lázár, 
Hódosiu József, Hoffmann Pál, Hollán Ernő, Hor
vát Boldizsár, Horváth Mihály, Ivacskovics György, 
Jankovics Antal, Jankovics Miklós, Jámbor Pál, 
Justh Kálmán, Jancsó István, Kabos Imre, Kal-
dorovics Andor, Kálnoky Pál gr., Károlyi Ede 
gr., Keglevich Béla gr., Keményfy János, Kende 
Kanut, Kerkapoly Móricz, Kiss Miklós, Klapka 
György, Klobusiczky Ágoston, Krascsenics Ferencz, 
Kuk Jenő, Keresztury Eduárd, Kraljevics Benő, 
Luksics Bódog, Madarász József, Mednyánszky 
Dénes b., Mikó Imre gr., Miletics Szvetozár, Mil
kovics Zsigmond, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, 
Mocsonyi Sándor, Molnár András, Mukics Ernő, 
Nagy Károly, Németh Albert, Nicolics Sándor, 
Ocskay Budolf, Orczy Elek b., Papp Lajos, Peré
nyi Zsigmond b., Pethes József, Pilisy Lajos, Pró
nay József, Majsz Szilárd, Román Miron, Román 
Sándor, Sárközy Béla, Semsey Pál, Simonis Fe
rencz, Sipos Orbán, Sulyok Eduárd, Szentiványi 
Adolf, Szentpály Jenő, Szilvay Károly, Szlávy 
József, Szluha Benedek, Szluha Ignácz, Szőcs Sándor, 
Sztratimirovics György, Theil István, Thury Gergely, 
Tisza László, Uhlarik János, Varga Károly, Varró Sá
muel, Wass Sámuel gr., Vay Béla b., Vay Mihály 
gr., Vállyi János, Vtdlicskay József, Wlád Ala
jos, Zlinszky György, Zmeskál Zoltán, Aczél Péter, 
Almássy Sándor , Andrássy Gyula, Babes Vin
cze, Barcsay Ákos, Bartha Lajos, Benedek Gyula, 
Berzeviczy Tivadar, Binder Lajos, Bobory Károly, 
Bohus Zsigmond, Borlea Zsigmond, Bömches Fri
gyes., Bresovay László, Bujanovics Sándor, Bene-
dikty Albert, Csáky Tivadar gr., Clementis Gábor. 

E l n ö k : 422 képviselő közöl szavazott 
301: ezek közöl 276 szavazott „igenénél, 25 
„nem^-mel, távol volt 121. {Felkiáltások jobb
ról: Ezért kellett egy órát pazarolnunk?) E sze
rint a javaslat a részletes tárgyalás alapjául el
fogadtatott 

Mielőtt a mai ülést befejezném, bátorkodom 
a t. házat emlékeztetni, hogy jövő hétfőn tiz 

órakor a delegatióba választandó tagok névsorát 
szíveskedjenek behozni. 

Még egy bizottságra lesz szükségünk, azon 
összes bizottságra t. L, melyhez minden oly ke
reset utasittassék, melynek megbirálása előleg 
kívántatik, annak elhatározása végett, hogy a 
képviselőház valamely tagja ellen vizsgálat vagy 
kereset indítása megengedtessék-e vagy nem? 
Minthogy pedig épen e perezben érkezett kezem
hez a m. k. ügyek igazgatójától levél, mely szerint 
ez Miletics Szvetozár ellen, a „Zastava" ba irt czikkek 
miatt vizsgálatot kíván elrendeltetni, hogy ez
után ennek alapján sajtókeresetet indítson ellene: 
kérdés támad: hogy az eddigi szokást méltóztat
nak-e helyeselni, hogy ez egy tizes bizottsághoz 
utasittassék? Ha mint látom ezt méltóztatnak 
határozni, legjobb lesz a hétfői ülésre a tizes 
bizottságra vonatkozó szavazati jegyeket is be
hozni. (Felkiáltások : Napirendre kell tűzni!) 

S i m o n y i L a j o s b . : Mig a t. ház e te
kintetben határozatot nem hozott, hogy válasz-
tassék-e tizes bizottság vagy ne? addig a válasz
tást napirendre kitűzni nem lehet. 

E l n ö k : Tehát e kérdés a hétfői ülésre 
napirendre kitüzetik. (Felkiáltások: A beadvány!) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! Hivatko
zom a múlt országgyűlés gyakorlatára. Akkor 
küldetett ki egy bizottmány, mikor valamely 
vádeset előttünk forgott. Az tehát a kérdés: van-e 
vádeset előttünk, vagy nincs? 

E l n ö k : Van. 
G h y c z y K á l m á n : Elnök úr jelentése 

szerint van; tehát ezen vádesetet magát kell a 
napirendre kitűzni és akkor fog a ház határozni 
minden egyes esetben, hogy mit rendel ezen be
adványra nézve : a tizes bizottsághoz utasitja-e, 
vagy másként intézkedik-e? Nem a kérdést ma
gát, hogy kell-e választani bizottságot vagy 
nem ? kell tehát napirendre kitűzni: mert ez már 
határozatot foglal magában; hanem azon felszó
lítást, mely a t. elnök úrhoz érkezett, és mely
nek következtében valószínűleg tizes bizottság 
lesz választandó. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a beadvány hétfőre napi
rendre kitüzetik. 

Különben hétfőn még napirenden lesz a 
most átalánosságban elfogadott törvényjavaslat 
részletes tárgyalása. 

Az ülés végződik d. u. í3/< órakor. 
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38. országos ülés 
1869. június 14-én 

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

Tárgyai : Miletics Szvetozár szabadságideje meghosszabbíttatik. Irányi Dániel a Pécsre küldött kir. 
bistos iránt, Borlea Zsigmond postai ügyben interpellálja a kormányt. Kérvények bemutatása. A kormány be
nyújtja a Szerbiával és a Dunafejedelemségekkel kötött posta szerződést azilletö törvényjavaslattal, valamint a 
régebben kötött ilynemű szerződésekre vonatkozó törvényjavaslatokat. Tisza Kálmán indítványt tesz a kormány 
törvényértelmező utasítási joga iránt. Andrásy Gyula gr. felel Miletics Szvetozár interpellatiójára. Szavazás a 
delegatio képviselőházi tagjaira. Vasúti, pénzügyi és mentelmi bizottságok felállítása határoztatik. Az idei 
ujonczozas iránti törvényjavaslat részletes tárgyalás alá vétetik s megállapittatik. Az 1866. VII. t. ez. bővítése 
és módosítása iránti törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban elfogadtatik s részletes tárgyalása 
megindul. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a júni
us 13-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyv 
ellen? (Nincs!) Tehát a jegyzőkönyv hitelesít
ve van. 

A mai ülés jegyzőkönyvét Széll Kálmán 
jegyző ur fogja vezetni, a szólani kívánók neveit 
pedig Bujanovics Sándor és Jámbor Pál jegyző 
urak jegyzik. 

Miletics Szvetozár képviselő ur táviratilag 
14 napi szabadság időt kért. A nevezett képvi
selő ur már 8 nap óta szabadságon van, és most 
ezen szabadság idejét akarja meghoszabbittatni 
azért, mert a szerb eongressusban kivan részt 
venni. (Megadjuk!) Tehát megadatik. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! A belügymi
niszter úrhoz kívánok egy interpellatiót intézni. 
Valamint máshol, ugy Pécs városában is a múlt 
tavasz elején folytak a választási mozgalmak a 
nélkül, hogy legkisebb feltűnő kifogásra szolgál
tattak volna alkalmat, annál kevésbbé pedig, oly 
rendkívüli csend- és béke-háboritásra, mely rend
kívüli eszközök használatát igényelné és igazolná. 

Mindazonáltal tör tént , hogy néhány nappal a 
választás előtt királyi biztos küldetett Pécs váro
sába. Nem akarom ez úttal taglalni azon kér
dést, vajon a 48-iki törvények után a felelős par-
lamentális kormány behozásával mennyire egyez
tethető meg a királyi biztosok küldése, és meny
nyire nern? Annyi bizonyos, hogy a 48-iki tör
vények meghozatala előtt is csak azon esetben 
volt helye, a királyi biztosok küldésének, midőn 
a rendes közegek a rendet, csendet és a békét 
fentartani képesek nem voltak. Hogy Pécs váro
sában ezen eset nem forgott főn, mutatja nem 
csak azon körülmény, hogy azon gyűlésben, mely
ben a királyi biztos a maga tisztét elvállalta, és 
magát bemutatta, a városi főügyész a királyi 
biztos küldése ellen ünnepélyesen tiltakozott, hi
vatkozván a r r a , hogy misem történt a köze
lebbi időkben Pécset, a mi ily rendkívüli eszkö
zök használatát szükségessé tette volna; hanem 
tanúsítja azon körülmény is, hogy a többi városi 
főtisztviselők is igy nyilatkoztak. Egy városi kép
viselő t . i. kérdést intézvén előbb a városi főka
pitányhoz, azután a városi főbíróhoz: van-e az ő 
tudtokra . . . 

E l n ö k : Kérem, méltóztassék minél rövi
debben szólani. 

I r á n y i D á n i e l : Igen röviden fogok szól
ni. (A tárgyhoz szóljon!) A tárgyhoz szólok, csak 
a téixyeket adom elő, hogy interpellatiómat meg-
tehessem. Tehát: egy városi képviselő kérdezte a 
városi főkapitánytól és főbírótól: van-e tudtokra 
oly tény, mely a kir. biztos küldetését nélkülöz-
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hetienné tet te volna? Mind a városi főkapitány, 
mind a főbiró tagadólag válaszoltak, maga a fő
polgármester sem tudott idézni oly tényeket, 
melyek ilyen rendkívüli eszközök használatát pa-
rancsolólag követelték volna. Daczára ennek, a 
a kir. biztos megmaradt, nem csak a választá
sig, hanem mindamellett, hogy a választás óta 
három hó telt el — épen jna van három hava — 
még mai napig sem hivatott vissza ; pedig sem 
az előtt sem azóta nem került fel olyan tény, 
mely a kir. biztos jelenlétét szükségessé tenné. 
Annálfogva én a belügyminiszter úrhoz a követ
kező interpellatiót bátorkodom intézni. (Olvassa) : 

„1. Miért neveztetett ki múlt marcz. havá
ban szab. kir. Pécs városában kir. biztos és ki
nek kérelmére történt a kinevezés? 

„2. Mikép egyeztetheti meg a belügyminisz
ter ur kir. biztosok küldését a kormány felelős
ségével ? 

„3. Hogyan tarthatja érvényesnek miniszter 
ur a kir. biztos kinevezését, a nélkül, hogy azt 
a király aláirta volna ? 

„4. Miért nem híta már vissza Pécsről a 
kir. biztost? 

„5. Mikor szándékozik őt visszahíni? 
„6. Kész-e a miniszter ur az e tárgyra vo

natkozó irományokat a ház asztalára letenni?" 
E l n ö k : Az interpellatio közöltetni fog a 

belügyminiszter úrral. 
D e á k Ferencz: T. ház! (Halljuk!) Van 

szerencsém egy kérvényt a ház asztalára letenni: 
a nőképző egylet kérvényét egy női minta-fő ta
noda felállítása tárgyában, mely kérvény két 
ezer nő aláírásával van ellátva. (Derültség és 
élénk éljenzés.) Sérteném a t . házat, ha hosszasb 
okokat hoznék fel e kérvény mellett, mert, hogy 
ilyen női minta-tanoda szükséges, ugy hiszem, 
valamennyien érezzük; ha csak magát azon kö
rülményt említem is, hogy Magyarországon kép
zett és magyar viszonyokkal ismerős nevelőnőt 
alig lehet kapni az országban, vagy csak itt-ott 
egyet. Pedig, a kik e dologban sokszor aggoda
lommal látják leányaiknak egészen idegenszerű 
modorban való felneveltetését, azok bizonyára 
érezni fogják a hiányt. (Helyeslés.) A szabályok 
szerint a kérvény bővebb fejtegetésének ugy sem 
levén helye, egyszerűen a t. ház asztalára te
szem azt le, és a t. ház pártfogásába ajánlom. 
(Éljenzés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog uta
síttatni. 

G o r o v e I s t v á n k ö z g a z d a s á g i m i 
n i s z t e r : T. ház! Van szerencsém az egj^esült 
Dunafejedelemségekkel és Szerbia fejedelemséggel 
kötött postaszerződéseket eredeti szövegűkben és 
fordításukkal, valamint egy általam a dolgot né
mileg felderíteni akaró jelentéssel együtt a t. 

háznak ezennel benyújtani, és ezekre nézve az 
alkotmányos tárgyalást kérni. (Helyeslés.) 

Miután pedig az alkotmányos intézmények 
természetében fekszik, hogy ezen szerződések az 
országgyűlések által elfogadva és ő felsége által 
szentesítve, a törvények közé igtattassanak, ezek
hez van csatolva azon törvényjavaslat is, mely 
által ezen beczikkelyezés fogna eszközöltetni. 

A múlt országgyűlésen több rendbeli posta 
és más kereskedelmi szerződés lett elfogadva 
és később ő felsége által megerősítve. Ezen szer
ződések még a törvényezikkek között szinte he
lyet nem foglaltak. Bátor vagyok tehát egyszer
smind azon törvényjavaslatokat, melyek magára 
ezen beczikkelyezósre vonatkoznak, szintén al
kotmányos tárgyalás és elfogadás végett a ház 
asztalára letenni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A beadott okiratokra nézve ké
rem utasítását a t . háznak. Miután ugyanis azok 
magyar szövegben vannak ugyan lefordítva, de 
eredetileg részint franczia, részint más nyelven 
vannak szerkesztve: kivánja-e a t . ház, hogy az 
eredeti szövegek is kinyomassanak, vagy csak a 
fordítás? Gondolom — ámbár nekem nem sza
bad véleményt nyilvánítani — hogy azon eset
ben, ha az eredeti szövegeket összehasonlítás vé
gett az irobába leteszszük, elegendő lesz a for
dítás kinyomatása. 

T i s z a K á l m á n : Azt, hogy az eredetiek 
is kinyomassanak, magam sem kívánom; de 
igenis óhajtan dónak és szükségesnek t a r tom azt, 
hogy mindegyik osztály számára legyen egy ere
deti szöveg példány, a czélból, hogy azt az osz
tály ülésekben a fordítással össze lehessen ha
sonlítani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A törvényjavaslatok s a szerző
déseknek fordítása kinyoniatásáróF) az eredeti 
szövegnek pedig 9 példányban leiratásáról az 
elnökség gondoskodni fog. 

N y á r y P á l : Kétségbe nem vonható, és 
tudtomra soha nem is vont törvényes elv az, 
hogy per alatti tárgyra nézve a per lefolytáig, 
peren kivüli cselekvény által változás nem tör
ténhetik ; és mégis megtörtént ez, az ó-budai 
uradalomnak Tők község elleni úrbéri perében, 
a maradvány földekre nézve. Az 1853. évben 
Magyarországban uralkodott rendszer emberei a 
maradvány-földeket, melyek tárgyai voltak az 
úrbéri pernek, elfoglalták, 1861-dik évben, a mint 
kötelessége volt az alkotmányos bíróságnak, az 
a lakosokat visszahelyezte a birtokba ; de azok 
a provisorium alatt ismét kivettettek abból. Erre 
vonatkozó kérvényét az általam nevezett község
nek van szerencsém a ház asztalára letenni, azon 
hozzáadással, hogy midőn a kérvényi bizottság 

') Lásd az Irományok 36-dik számát. 
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e tárgyban jelentést, illetőleg véleményt fog a 
ház elé terjeszteni, a bővebb indokolást azon időre 
tartom fen magamnak. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog ki
adatni. 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Ter
mészetes, hogy az igen t. háznak a miniszterel
nök urnák interpellatiómra adott felelete folytán 
kelt határozata következtében, most már az ő 
feleletére és azon felelet kapcsában hozzám inté
zett kérdésére egyenesen felelnem nem lehet. 
(Felkiáltások jobbról: Ez nem természetes!) De 
szükségesnek tartottam a fenforgó nagy fontos
ságú tárgyra nézve elmondani nézetemet, miért 
is egy indokolt indítványt vagyok bátor a ház 
asztalára letenni, kérvén, hogy azt kinyomatni, 
s annak idejében napirendre Mtüzetni méltóztas
sék ; a midőn is a házszabályoknál fogva élni fo
gok azon jogommal, hogy azt élőszóval hossza
sabban indokoljam. Az indítvány következő. (Fel
olvassa?) Kérem a t. házat, méltóztassék ezen 
indítvány kinyomafcását elrendelni, s azt annak 
idejében tárgyalásra kitűzni. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

E l n ö k : Felolvasottnak mélóztatnak tekin
teni az indítványt? (Igen!) Tehát ki fog nyo
matni1). 

Bor lea Zs igmond : T. ház! Hetek 
előtt néhány idegen lapban olvastam, hogy a t. 
kormány s illetőleg a t. magyar közlekedési mi* 
niszter ur egy pár Bécsben megjelenő nemzeti 
ellenzéki laptól a postai szolgálatot megvonta. 
Czim szerint ezen lapok: a román „Albina," 
és a horvát „Pozor." Megvallom, tisztelt ház, 
midőn ezt legelőször olvastam, azon hiede
lemben voltam, hogy ezen hirt az idegen la
pok csakis azon szándékkal terjesztik, hogy a 
magyar kormány liberalismusát némileg elho
mályosítsák; később azonban ezen ügynek való
ságáról meggyőződtem, és azt is megtudtam, 
hogy a „Pozor" ugyancsak ezen oknál fogva 
meg is szűnt; az „Albina" pedig a magyar pos
tahivatalok által mai napig sem adatik ki sen
kinek. Én, t. h „Pozor" horvát lapot nem 
ismerem; erről csak annyi tudomásom van, a 
mit olvastam: hogy t. i. ezen lap a horvát el
lenzéki pártnak közege volt. Az „Albiná"-ról 
többet mondhatok, nevezetesen, hogy a mint e 
lapot ismerem, annak sem hangja, sem iránya 
nem más, mint az országban levő bármely op-
positionális lapé. Ha tehát, t. ház, valamely lap 
ily módon betiltatik, az, azt hiszem, absolut rend
szerhez illik, de nem az alkotmányossághoz és 
szabadelvüséghez, s ezekkei, szerintem, egyátalá-
ban össze nem fér: (Közbeszólás jobbról: Hz nem 

') Lásd az Irományok 37-dik számát. 

tartozik az interpellatióba!) mert szerintem ez 
nem tesz egyebet, mint hogy a kormány vala
mely lapot vagy pedig valamely nyilatkozatot, 
mely neki nem tetszik, egyoldalulag és önkénye
sen elitéi és megsemmisít. Annálfogva, mint fen
tebb mondám, az ily eljárást én sem a hazai 
törvényekkel, sem az alkotmányossággal meg
egye ztethetőnek nem találván, bátorságot veszek 
magamnak a t. közlekedési minisztériumhoz a 
következő interpellatiót intézni. (Olvassa).- „Van-e 
tudomása a t. kereskedelmi miniszter urnák a 
Bécsben megjelenő Albina czimü román s Növi 
Pozor czimü horvát lapoktól a magyar korona 
alatti országokban elvont postaszolgálatról, vagy 
sem ? 

„2. Ha van : történt-e ez a t. miniszter ur
nák parancsából, vagy legalább jóváhagyása mel
lett? s ha nem: szándékozik-e a t. miniszter 
ur intézkedni, hogy ezen alkotmányellenes rend
szabály azonnal megszüntettessék ? 

„3. Ha pedig parancsából s rendeletéből tör
tént; mi indította ezen szabály- s alkotmány
ellenes eljárásra, s hogyan tudja azt hazai tör
vényeinkből igazolni, s a szabadság s alkotmá
nyosság elveivel összeegyeztetni?" 

Mikó Imre gr. közlekedési mi
n i s z t e r : T. ház! tévedésben van a t. képvi
selő ur, mert ' a posta ügy nem a közlekedési, 
hanem a közgazdasági minisztériumhoz tartozik. 

Gorove Is tván közgazdasági mi
n i s z t e r : Nekem pedig, t. ház! midőn tudo
mást lesz szerencsém vennem ezen interpellatió-
ról, lesz alkalmam a t. követ urat, reményiem, 
megnyugtatni adandó válaszommal; addig pedig 
minden esetre óvást teszek az interpellatióban 
foglalt azon kitétel ellen, hogy: „alkotmányel
lenes." (Helyeslés jobbról. Fölkiáltás a szélső bal 
oldalon: Majd meglátjuk!) 

E l n ö k : Közöltetni fog a közgazdasági mi
niszter úrral. 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k : Még május hó végével intézett Miletics 
Szvetozár, a basahidi kerület képviselője, oly hí
rekre vonatkozólag, melyekről, mint monda, a 
Bosniával szomszédos országokból értesült, és a 
melyek szerint az osztrák-magyar birodalomnak 
szándéka volna Bosniát elfoglalni, (Derültség) 
egy interpellatiót hozzám. 

Óhajtottam volna ezen interpellatióra akkor 
válaszolni, midőn a t. képviselő ur jelen van a 
házban; minthogy azonban azóta sok idő folyt 
le, és nem tudhatom, mikor fog a t. képviselő 
ur megjelenni a házban; minthogy továbbá ezen 
hirek több oldalról is terjesztetnek, netalán oly 
czélból is, hogy a szomszéd államokkal fönálló 
viszonyaink fönuartását nehezítsék: azt hiszem, a 

l t. ház helyeselni fogja, ha nem várván tovább, 
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ezen interpellatióra most válaszolok. (Ataldnos 
helyeslés. Halljuk!) 

Az interpellatió két kérdést tartalmaz. Először: 
„van-e a magyar kormánynak, de különüsen a mi
niszterelnök urnák tudomása arról, hogy a határ
vidéken szemlátomást háborút jelentő készületek 
tétetnek?" Másodszor: „hajlandó-e a legmagasabb 
illetékes helyen befolyását oda forditani, hogy az 
osztrák-magyar kormány semmi esetben ne kö
vesse kelet irányában az interventió, Bosnia 
irányában pedig a foglalások politikáját?" 

A mi az első kérdést illeti, van szerencsém 
válaszolni: hogy a legilletékesebb kútfőből mond
hatom, miszerint a határvidéken semminemű há
borút jelentő vagy jelenthető intézkedések nem 
tétettek, és nem tétetnek. 

A mi a második kérdést illeti, erre nézve 
nézetem az: hogy nekünk a kelet irányában 
semmi más érdekünk, mint a jó szomszédi vi
szony föntartása, a kereskedelmi és közlekedési 
összeköttetések szaporítása és biztosítása, nem 

•pedig a hódítás bár mely irányban. (Elénk he
lyeslés.) És ez azon nézet, melyet a magyar 
kormány ő felsége tanácsában képvisel és képvi
selt. Nehogy azonban e kijelentésem ugy értel-
meztessék, mintha a magyar kormány ezen 
irányt a közös minisztériummal ellentétben kö
vetné, kinyilatkoztatom azt i s : hogy a béke fön-

és a be nem avatkozás elve képezik azon 
politikai irányt, mely a közös minisztérium és a 
magyar kormány között kölcsönös egyetértéssel 
lett megállapítva. (Ataldnos élénk helyeslés.) 

Minthogy azonban a t. képviselő ur kérdé
sének második részét ugy értelmezi, hogy a be 
nem avatkozás elve átalában és mindenesetben 
szigorúan föntartassék, szükségesnek tar tom meg
jegyezni azt is : hogy a be nem avatkozási elv 
alkalmazásának a keletfelé van egy természetes 
föltétele és határa, és ez: másoknak be nem avat
kozása. 

Ezeket tar tot tam szükségesnek a hozzám in
tézett kérdésekre, illetőleg azon hírekre elmon
dani, melyek az interpelláló állítása szerint 
némi nyugtalanságot terjesztettek a szomszéd ál
lamokban. (Hosszas élénk tetszésnyilvánítások.), 

E l n ö k : Ezt tudomásul veszi a t. ház. (He
lyeslés.) 

Egyéb előadása a képviselő uraknak nem 
levén, következik a napirendre kitűzött első 
tárgy: t. i. a delegatiókba küldendő tagok meg
választása. Nevszerint fognak a képviselő urak 
felszólittatni: legyenek szívesek jegyeiket a lá
dába betenni. 

A szavazás az „U" betűnél kezdődik. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a név

sort, s a képviselők egyenkint beadják szavazataikat; 
a kővetkezők kijelentvén, hogy nem választanak: 

Vajda János, Vállyi János, Vidacs János, Zá
mory Kálmán, Almásy Sándor, Berke József, Bobory 
Károly, Boczkó Dániel, Csanády Sándor, Csernatony 
Lajos, Csernovics Péter, Csiky Sándor, Clementis Gá
dor, Dietrich Ignácz, Deáky Lajos, Dobsa Lajos, Dőry 
János, Eörd'ögh Frigyes, Ercsey Lajos, Éder Ist
ván, Farkas Elek, Gáspár András, Gonda László, 
Gromon Dezső, Henszelman Imre, Horváth Elek, 
Huszár Imre, Irányi Dániel, Jankovics Miklós, 
Kabos Imre, Kerkapoly Mór, Kis János, Koós 
József, Kun János, Kürthy István, Ludvigh Já
nos, Majoros István, Matkooics Tivadar, Má-
riássy Béla, Máttyus Arisztid, Mednyányszky Sán
dor, Mukics Ernő, Nyáry Pál, Oláh Miklós, Pa
tay István^ Pilaszanovics József, Pilisy Lajos, 
Rákóczy János, Schvartz Gyula, Sréter Lajos, 
Szakácsy Dániel, Széky Péter, Szluha Ignácz, 
Szunyoghy Albert, Táncsics Mihály, Tassy Miklós,) 

E l n ö k : A szavazás befejeztetvén a láda 
bezáratott, a jegyző urak össze* fogják számlálni, 
az eredmény pedig a holnapi ülésben ki fog hir
dettetni. 

A királyi ügyek aligazgatójától van itt egy 
levél, melyet gondolom, szükséges lesz felol
vasni. 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : T. ház! (Halljuk!) Minekelőtte e 
tárgyra áttérnénk, bátor vagyok egy kérést in
tézni a t. házhoz. Nekem a legközelebbi napok
ban szerencsém lesz a t. ház elé bizonyos vasúti 
törvényjavaslatokat terjeszteni. Ezek megvizsgá
lása végett elkerülhetlen szükséges levén a már 
elhatározott vasúti bizottság megválasztása, tisz
telettel kérném a házat: méltóztassék e bizott
ság megválasztását a legközelebbi napirendre ki
tűzni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva talán holnaputánra tűzzük ki 
a választást. (Helyeslés.) 

G h y c z y I g n á c z : Időt kell engedni arra, 
hogy gondolkodni lehessen azon: kire essék a 
szavazat. (Felkiáltások: Holnapután!) 

E l n ö k : Epén azért mondám, hogy hol
naputánra tűzzük ki, de némelyek holnapra kí
vánták kitűzetni. (Holnapután ! Holnapidán!) 

M a d o c s á n y i P á l : T. ház! A közleke
dési miniszter ur azért hozza javaslatba az úgy
nevezett vasúti bizottság választását, hogy azon 
törvényjavaslatok, melyek elő fognak terjesztetni, 
törvénynyé váljanak; már pedig az eddigi gya
korlat szerint a vasutakra vonatkozó törvényja
vaslatok nem csak a vasúti bizottság, hanem 
egyszersmind a pénzügyi bizottság megvizsgálá
sán mennek keresztül, s igy kénytelen vagyok 
a t. közi. miniszter ur propositióját azzal bővi-
teni, hogy ne csak vasúti, hanem egyúttal pénz
ügyi bizottság is választassák, hogy igy a vas-
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nti tervezetnek mind a két oldalát meg lehessen 
bírálni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassék mind a kettő iránt 
határozni. Mind a kettőbe 15 —15 tag válasz
tandó, és mivel két bizottság választatik meg, 
talán harmadnapra tűzzük ki. (Felkiáltások: Csü
törtökön !) Tehet a csütörtöki ülésre méltóztas
sanak elhozni a szavazatokat 15—15 tagra; leg
alább a múlt országgyűlésen igy volt, ha mél
tóztatnak e gyakorlatot jelenre is elfogadni? 
(Elfogadjuk !) 

Most tehát van szerencsém bemutatni Szabó 
János királyi ügyek aligazgatójának levelét. 

G h y c z y I g n á c z : T. h á z ! Én ugy 
emlékszem, hogy a tegnapelőtti ülésben az mon
datott, hogy a levél s á mellékletek ki fognak 
nyomatni, ki fognak osztatni, és akkor fog az 
ügy napi rendre kittizetni; legalább én ugy em
lékszem. Kérem tehát, méltóztassék kinyomatni, 
kiosztatni és napi rendre tűzni. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek: nem ez volt a 
határozat. Én ugy akartam, de épen Ghyczy 
Kálmán képviselő ur előterjesztése folytán igy 
méltóztatott elrendelni. Én tehát csak bejelentem 
most, hogy vétessék fel, s a t. ház intézkedni 
fog: mi történjék vele. (Helyeslés.) Tehát most 
fel kell olvasnom vélekedésem szerint. (Helyeslés. 
Halljuk!) 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
ki'r. ügyek aligazgatója levelét.) 

D e á k F e r e n c z : T . ház! Véleményem 
szerint ezen dologban legjobb lenne követnünk 
a múlt országgyűlés példáját. (Helyeslés.) Válasz-
szunk egy kisebb bizottságot, mely az irományo
kat átvizsgálván, részletes jelentést és véleményt 
adand. Ezt annak idejében tárgyalván a házban, 
akkor határozhatunk fölötte végleg. Ugy emlék
szem, 10 tagból állott ama bizottság. (Közbeszó' 
lások: Ugy van !) Méltóztassanak tehát, ha ezen 
eszmét elfogadhatónak látja a ház, 10 tagot vá
lasztani, mely bizottság az irományokat átvizs
gálván, és a háznak jelentést tévén a dologról, 
ekkor aztán napirendre kitűzhetjük az ügy tár
gyalását. (Helyeslés.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház ! Én azt gon
dolom: mielőtt a bizottság választását, vagy nem 
választását elhatároznék és illetőleg a tárgyalásba 
bocsátkoznánk, az irományokat ki kell nyomatni, 
és pedig nem csak a királyi ügyek igazgatójá
nak megkereső levelét, hanem azon mellékleteket 
is, melyek az ő megkereséséhez csatolvák. (He
lyeslés bal felől. Zaj a jobb oldalon.) 

E l n ö k : T. ház! Deák Ferencz t. képvi
selő ur azon inditványt tette: választassák a 
múlt országgyűlési szokás szerint egy tiz tagú 
bizottság, s ezen keresetlevél, csatolmányaival 
együtt, utasittassék ahhoz véleményadás végett. 

Irányi Dániel t. képviselő ur pedig azt méltóz
tatott mondani, hogy az irományok csatolmá
nyaikkal együtt nyomassanak és osztassanak ki 
a tagok között. Ezek fölött kell a t. háznak ha
tároznia. Méltóztassanak tehát szavazattal eldön
teni : melyik inditványt fogadják el ? Első in
dítvány a Deák Ferencz képviselő uré: hogy vá
lasztassák a múlt országgyűlési gyakorlat szerint 
egy tiz tagú bizottság, s ezen megkereső levél 
csatolmányaival együtt utasittassék oda véle
ményadás végett. A kik ezt pártolják, méltóz
tassanak felállni. (Megtörténik.) A többség az in
dítványt elfogadja. E szerint tiz tagú bizottság 
fog választatni. 

A választást talán holnaputánra, szerdára 
tűzhetem ki ? (Helyeslés.) 

S z a p l o n c z a y J ó z s e f : T . ház! Néze 
tem szerint még sem lenne fölösleges ezen ira
tok kinyomatása és a tagok közt leendő ki
osztása; azon czélból: hogy midőn a dolog tár
gyalása napi rendre tűzetik, mi azokról tudo
mást vehessünk. 

S z e n t i v á n y i K á r o l y : Véleményem 
oda irányul, hogy akkor, midőn a bizottság je
lentését megteszi, ezen jelentés az irományokkal 
együtt fog a ház tagjai között kiosztatai. 

C s a n á d y S á n d o r : Meggyőződésem 
szerint nem jól nyilatkozott a t. elnök ur ak
kor, midőn azt méltóztatott mondani, hogy a 
Deák Ferencz képviselő ur által tett indítványra 
nézve, Irányi Dániel képviselő ur ellenindit-
ványnyal lépett fel. Meggyőződésem szerint 
Irányi Dániel ur indítványa nem jő ellentétbe 
Deák Ferencz képviselő ur indítványával. Ma
gam részéről pedig szükségesnek látom, hogy a 
képviselőház megismerkedjék mindazon iromá
nyok tartalmával, melyekre a királyi ügyek al
igazgatója a maga keresetét alapitá; megismer
kedjék, mielőtt még ezen ügynek lényeges tár
gyalásába bocsátkoznánk. Ezen szempontból ki
indulva, kérem a t. házat: méltóztassék az il
lető irományok kinyomatását és a ház tagjai 
közt leendő szétosztását elrendelni. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Azon nézetben 
vagyok, hogy Deák Ferensz t. képviselő ur indít
ványának elfogadása még nem zárja ki azon 
másik inditványt, hogy az irományok kinyomas
sanak és szétosztassanak. Kérném tehát, hogy 
méltóztassanak azt szavazással eldönteni: hogy 
kinyomassanak-e az irományok vagy nem, mert 
e kettő, az t. i .: hogy ez megtörténjék, és az, hogy 
egy bizottság választassák, nagyon megfér; -és 
én legalább igen helyesnek találom, hogy midőn 
a bizottság jelentést tesz a ház előtt, akkor már 
ismerjük az irományokat is. (Helyeslés.) 

G a j z á g ó S a l a m o n : T. ház! En is azt 
hiszem, azon indítvány, melyet Deák Ferencz 
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képviselő ur beadott, nincs ellenlétben azzal, 
melyet Irányi Dániel képviselő ur beadott: mert, 
ha ezen bizottság megteszi jelentését a házban, 
ezen jelentés az irományokkal együtt ki fog 
nyomatni, és a tagok közt szétosztatni. A múlt 
országgyűlésen is akkor nyomatták ki az iromá
nyokat, mikor a tiz tagú bizottság megtette je
lentését ; ngy hogy azok együttes tárgyalás alá 
vétethettek. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! ISTem értek egyet 
Gajzágó Salamon tisztelt képviselő ur azon né
zetével, hogy az irományok csak majd akkor 
fognak kinyomatni, mikor a bizottság a maga 
jelentését a ház elé terjesztette. Azt hiszem, 
nem csupán a megválasztatott bizottság exclusiv 
privilégiuma az, hogy ismerje az irományokat, 
holott a képviselőház többi tagja előtt azok tar
talma rejtély maradna. Az ily eljárás a képvi
selőház szabályaival tökéletesen ellentétben van; 
óhajtom tehát, hogy a ház ismerje az irományok 
tartalmát, és igy: hogy méltóztassék a kinyomást 
elhatározni. 

De van még más oldala is ezen dolognak. 
Kényesnek látom az ebben a tárgyban hozandó 
olyan határozatot, a mint az véleményem sze
rint szabályellenes is , kényesnek azért, mert 
itten nemzetiségi kérdés van bele foglalva. (Jobb 
felől felkiáltások: De inkább lassításról van ott 
szó.) Az van benne, hogy a nemzetiségek irányá
ban a magyar kormány ellenséges indulattal vi
seltetik. (Jobb felől ellenmondások. Zaj. Elnök 
csenget.) Ezen gyanúsítás vétetik a panasz tár
gyául, legalább a mennyiben az egyszeri felol
vasás után érteni módomban állott, hogy a nem
zetiségek elnyomására és azok ellen jogtalari 
erőszakoskodások elkövetésére már a magyar 
kormány is hajlandó. 

En azt hiszem, hogy midőn ily vádat fel
hoznak, a tiszta igazság és a kormány érdekére 
való tekintet is megkívánja azt, hogy ily hatá
rozat hozatala által ne tápláltassék ezen gyanúsí
tás, és hogy szintén alaptalan ok ne adassék rá. 

Ezen okoknál fogva is a rendes eljárást óhaj
tom, mely abban öszpontosul, hogy az iromá
nyok, melyek tárgyalás alá vétetnek, kinyomas
sanak és szétosztassanak. (Jobbról zaj. Ellenmon
dások.) 

G a j z á g ó S a l a m o n : Félremagyarázás
hoz akarok szólani. 

E l n ö k : Most Kovách László képviselő urat 
illeti a szó. 

K o v á c h L á s z l ó : T. ház! Én nem vagyok 
azon nézetben, hogy a Deák Ferencz t. képviselő 
ur által tett és általunk elfogadott indítvány 
Irányi Dániel képviselőtársam indítványával ösz-
szeegyeztethető volna. (Bal felől felkiáltások : De
hogy nem !) Igenis ellennezésben van: mert Deák 

Ferencz indítványa egy tízes bizottságnak válasz
tatását vette czélba, és ezen bizottságot megbízta, 
hogy az elébe terjesztett iratokat tanácskozás 
alá vegye és a háznak az ügyről véleményt 
adjon. Ezen eljárás követtetett a múlt ország
gyűlés alatt is. Akkor egy 10 tagú bizottságot 
választott az országgyűlés a ezélből, hogy a be
adott irományokat tárgyalja és hogy azok csak 
a bizottság véleményével jussanak a ház elé. 

A mi a kinyomatás.kérdését illeti, ez a múlt 
országgyűlés alatt hasonlóképen tüzetes vitatás 
tárgya volt azon irányban: vajon azonnal vagy 
később legyen-e eszközlendő a kinyomatás? és a 
vita folytán abban állapodott meg a ház, hogy 
nem nyomatja ki az irományokat azonnal, és 
pedig azon indoknál fogva, mert ily kinyomatás 
folytán megeshetnék, hogy épen a képviselőház 
maga terjesztene oly iratokat, melyek büntetést 
vonnak maguk után. (Helyeslés jobb felől.) így 
tehát Deák Ferencz indítványa elfogadása foly
tán Irányi indítványát elesettnek vélem kimon
datni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Z s e d é n y i E d e : Senki sincs, ki azon sza
bályt és szokást el ne ismerné, hogy mindazon ira
tok, melyek a képviselőház valamely határozatának 
alapját képezik, kinyomatandók; (Helyeslés a bal 
oldalon.) hanem épen az előttem szóló figyelmezte-

: te t t azon kivételre is, melyet e tekintetben az ország
gyűlés eddig követett. A múlt országgyűlés alkal
mával is épen azért választottunk egy tiz tagú 
bizottságot, hogy az ítélje meg: ha vajon mind
azon okiratok, melyek beadattak, arra valók-e, 
hogy az újságok utján is közölhetők? mert a 
ház tanácskozásainak nyilvánosságánál fogva 
mindaz, a mi a ház részéről kinyomatik, azonnal 
az újságok részéről is használatba vehető. Miu
tán pedig lehetnek az irományok között olyak, 
melyek részint lázitok, részint olyanok, melyek 
tartalma más tekinteteknél fogva nem a közön
ség elé való, én azt hiszem, az ily iratokat a 
bizottságnak beadandó jelentése előtt kinyomatni 
nem lehet. (Helyeslés.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! En azon elvet 
nem fogadhatom el, miszerint lehetne biró hi
vatva ítélni a nélkül, hogy ismerné azon váda
kat, (Fölkiáltások jobb felől: Nem bíró! Halljuk! 
Elnök csenget.) melyek a vádlott ellen előadat
nak. I t t azon tizes bizottság, ugy látszik, maga 
magának akarja tulajdonítani azon jogot, hogy 
azon irományokat megismerje, (Zaj) és minekünk 
azután ezen bizottság véleményét el kell fogad
nunk vagy elvetnünk a nélkül, hogy magunk 
megtekinthettük volna azon irományokat, me
lyekre az ítélet alapíttatott. (Fölkiáltások jobb 
felől: Tessék az irodában megtekinteni! Halljuk!) 
Azon ellenvetés, mintha mi ez által meglehet oly 
irományokat fognánk terjeszteni, melyekben lázi-
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tás foglaltatik: azt gondolom, nem nyom sokat; 
nem nyoni sokat különösen akitor, midőn vannak 
hazafias közegek, melyek azon alaptalan vádakat 
megczáfolni készek. (Helyeslés a bal felől, ellen
mondás jobb Jelöl. Halljuk1.). Vagy igazak azon 
vádak, melyek a kérdéses ezikkben a kormány 
ellen foglaltatnak, vagy nem. Ha igazak: a ház 
nem tagadhatja meg magától, sem az országtól, 
hogy azokat megismerje; ha nem igazak: meg 
fognak czáfoltatni mind e házban, mind ezen házon 
kiviil. (Egy szó a jobb oldalon: A Nép Zászlójá
ban! Mozgás bal felől. Felkiáltások: Eendre!) 
Kérem az elnök urat , méltóztassék az illető kép
viselő urat rendre utasítani. (Élénk helyeslés a 
bal oldalon. Zaj; Felkiáltások: Ki volt f Felkiáltások 
jobbról: Tudja az elnök mi a dolga!) Azon kép
viselő ur nem meri magát megnevezni, (ügy 
van! helyes! a bal oldalon. Elnök csenget.) 

C s á s z á r B á l i n t : Én voltam. {Zaj.) 
E l n ö k : Kérem a képviselő urat,^ ne za

varja a szólót, mert ez szabályellenes. (Elénk he
lyeslés bal felől.) 

I r á n y i B á n i é i : Azt mondom tehát, ha 
azon vádak alaptalanok, van mind a kormánynak, 
mind az ellenzéknek közege elég, melyek azokat 
megczáfolják és megczáfolni készek is. En annál
fogva azt óhajtom és arra szólítom fel a t . kép
viselőházat: ue foszsza meg magát azon lehető
ségtől, miszerint gondolkozhassak azon tárgy felett, 
és elkészülhessen arra, hogy igazságos Ítéletet hoz
zon. (Helyeslés a baloldalon. Fölktáltások jobb felől: 
Nem Ítélünk! Nem leszünk birák ! Szavaz
zunk! Zaj.) 

G a j z á g ó S a l a m o n : T. h á z ! (Zaj. 
Már szólott!) Bocsánatot kérek, de Csiky Sándor 
képviselő ur nem jól értett engem ; (Zaj. Halljuk! 
Elnök csenget) pedig nem szeretném szavaimat 
akként magyar áztatni, mint ő magyarázta. Igaz, 
azt indítványoztam, és most is azon nézetben 
vagyok, hogy ez irományokat most kinyomatni 
nem kell, hanem ugy, mint a múlt országgyűlés 
gyakorlata volt, ha a tizes bizottság jelentését 
beterjeszti és a t. ház kívánja, az az iromá
nyokkal együtt kinyomatható és tárgyalásra ki-
tűzethető, a mint bizonyosan ki is fog tűzetni. 
Ekkor a képviselő háznak jogában és módjában 
is álland a mellékelt iromáüyokról magának tu
domást szerezni. (Helyeslés jobbról. Felkiáltások 
balról: Nem személyes kérdés! Másodszor be
szél! Zaj.) 

E l n ö k : Gondolom, akkor tudom meg leg
jobban a t. ház kívánságát, (Halljuk!) ha felte
szem azon kérdést: kívánja-e már ez út tal a 
mellékelt irományok kinyomatását elrendelni 
vagy nem? (Felkiáltások: Igen! Nem! Zaj. Sza
vazzunk!) A kérdés tehát ez: kivánja-e a t. ház, 
egyszersmind elhatározni, hogy a beadott kér

vény, mellékleteivel együtt most mindjárt kinyo
massák ? A kik kívánják, legyenek szívesek fel-
állani. (Megtörténik.) Kérem az ellenpróbát: 
méltóztassanak felállni azok, kik nem kívánják. 
(Megtörténik.] A többség nem kívánja. 

Következik az ujonczjutalék megállapítása 
iránti törvényjavaslat részletes tárgyalása. Jegyző 
ur fel fogja olvasni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat czimét. 0 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : T. ház ! 
A központi bizottság a törvényjavaslat czimének 
első sorát következőleg véli és ajánlja módosít
ta tni : „magyar sorhadi csapatokhoz és a had-
tengerószethez." 

K e r k a p o l y K á r o l y : Csak azt kívá
nom a t. ház tudomására hozni, hogy a törvény
javaslatnak azon ugy szövegezett felirata, a mint 
az beterjesztve lőn, a véderőről szóló törvény 
32-dik szakaszának azon kifejezésére lett ala
pítva, mely szóról szóra így hangzik. (Halljuk! 
jobbról. Olvassa :) „A hadsereg és tengerészet 
csapataihoz, lehetőleg tekintetbe véve a besoro
zottak kívánságait, az oda legalkalmasabb egyé
niségek osztatnak be ; a hadseregbe besorozottak — 
az egészségi csapatok egyedüli kivételével — ki
zárólag magyar csapatokba osztatván." Ez az a. 
pontja a már meghozott törvénynek, a mely kiin
dulási pontul szolgált, midőn azon felirat szer
kesztetett. A központi bizottság több okból cor-
rectebbnek tar to t ta azon formulázást, mint az 
felolvastatott, s ha a t . ház is jobbnak tartja 
az eredetileg javaslatba hozottnál,- a kormány
nak nem lenne ellene semmi észrevétele. 

V á r a d y G á b o r : T. ház! Az előttünk 
fekvő törvényjavaslat ezen czimének megválasz
tására egy módositványt lesz szerencsém előter
jeszteni. Az 1867-dik évi XII. t. ezikkben a ma
gyar hadsereg ugy említtetik ugyan, mint az 
összes hadsereg kiegészítő része ; de ugy ezen 
szakaszban mint a következő szakaszokban ezen 
kifejezés használtatik: „magyar hadsereg." A kor
mány részéről a múlt esztendőben a véderőre 
nézve előterjesztett törvényjavaslatból ezen kife
jezés e l tűn t ; azonban részint a bizottság ál
tal, részmt a képviselőház által ezen kifeje
zés helyreállíttatott, mert az 1868-dik évi 
XL. törvényczikk 11-ik §.-ában világos hivat
kozás történik az 1867-dik évi XII. t . czikk mind
azon szakaszaira, melyekben a „magyar hadse
regé rő l történik említés. Ennek ellenében, t. 
ház, a t. kormány részéről előterjesztett törvény
javaslatban ismét felütötte fejét a „magyar 
hadesapat" kifejezés, mint valami tengeri kigyó. 
A központi bizottság igyekezett ezen kigyót meg-

') Lásd az Irományok 20-ik számát. 
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ölni, ós keresett uj kifejezést, a mely elismerte, 
hogy valamivel jobb mint az eredeti, de minden 
esetre rósz, mert nem törvényes kifejezés. Hy 
kifejezés az államtitkár ur által felolvasott tör
vényben sincs sehol. Módositványom tehát oda 
terjed, hogy a törvényes kifejezés helyreállittas-
sék; azért indítványozom, hogy ezen kifejezés 
helyett, mely az eredeti javaslatban van ; „a 
sorhadbeli magyar csapatokhoz," és a helyett mit 
a központi bizottság javasol „a magyar sorhadi 
csapatokhoz" ez tétessék: „a magyar hadsereg
hez* (Helyeslés a bal oldalon.) Ezen kifejezés, t, 
ház, az 1867, 12. t. czikkben sarkallik, ez t. ház 
egyik és első főfeltétele annak—legalább részem
ről — hogy ezen törvényjavaslathoz a végleges 
megszavazásnál hozzá járuljak. En azt hiszem, 
hogy a t. tagtársak ott a túlsó oldalon nem 
fogják nekem rósz néven venni, ha őket kérem, 
hogy bár az 1867. 12. t. ezikket nem közaka
rattal alkottuk, legalább tartsuk fen ezen tör
vényt, mig az törvény, közakarattal. (Elénk 
helyeslés balról.) Ajánlom módositványomat. (He
lyeslés a bal oldalon. Felkiáltások a jobbon: Ma
radjon a szerkezet.) 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
Várady Gábor módositványát.) 

E l n ö k : Méltóztatnak e modositványt el
fogadni ? (Felkiáltások: A központi bizottság szer
kezetére kell előbb szavazni.) 

K o v á c h L á s z l ó : A házszabályok sze
rint a központi bizottság által javasolt szerke
zetre teendő fel az első kérdés. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a központi 
bizottság által formulázott czimet, a mint az elő
terjesztetett? (Felkiáltások: Igen! Nemi) Akik 
elfogadják méltóztassanak felállni. (Megtörtéilik. 
Felkiáltások bal felől: Kisebbség!)Méltóztassanak 
most azok felállani, a kik nem fogadják el. 
(Megtörténik. Felkiáltások: Többség! Kisebbség!) 
A többség nem vehető ki, tehát meg fogjuk 
számlálni. (A jegyzők megszámlálják az igen-re, 
azután a nem-re felállottakat.} A jegyző urak 
megszámlálása folytán kijelenteni, hogy a szer
kezet mellett szavazott 150, ellene 120 képviselő. 
(Mozgás.) A többség tehát elfogadja a szerkezetet. 

C s a n á d y S á n d o r : T. elnök ur! Én 
nem vonom kétségbe, hogy a t. jegyző ur tőle 
kitelhetőleg igazságosan számlálta meg a képvi
selőket, de mert magam is számláltam és nem 
voltam képes a fenállókat biztosan megolvasni, 
kérem a t. házat, méltóztassék megengedni, hogy 
név szerinti szavazást indítványozzak. (Hosszan 
tartó zaj. Felkiáltások: Nem lehet! A végzés ki 
van mondva!) 

E l n ö k : Ugy hiszem, e tárgy meg van 
haladva. (Helyeslés.) 

Következik az első szakasz. 
KÉPV. H. NAPLÓ. 184§ 1. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az 
1- %-t.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : T. ház! 
A véderőről szóló 1868. 40. t. czikk 13. § -a a 
magyar korona országainak népességére eső ösz-
szes létszámot 329,632-ben állapítja meg; az elő
terjesztett törvényjavaslat szerint pedig az évi 
ujonczjutalék 39,433-ban állapittatik meg. Ezen 
arány aem felelvén meg a törvény által megál
lapított létszámnak, a központi bizottság ajánlja, 
hogy az ez évre eső ujonczjutalék 3939-ben, a 
póttartalék pedig 3943 fő helyett 3934-ben ál
lapíttassák meg. 

K e r k a p o l y K á r o l y : Az észrevétel 
tökéletesen alapos, oka a különbözetnek pedig az, 
hogy a birodalmi tanácsban képviselt országok né
pességéből kihagyatott, most midőn ezen kiszá
mítás a két félt illetőleg eszközöltetett, Cattaro 
egész népessége és Raguza néhány kerületének 
lakossága, mivel azoknál másnemű hadi szolgá
lat van rendszeresítve, a katonasághoz ujon-
ezokat nem adnak. Daczára annak, hog\" ezen 
körülmény akkor is fenforgott, ezen népesség nem 
lett a számításból kihagyva akkor, midőn a mo
narchia két felének állandó illetéke megállapit-
tatott, a mikor a tulfélnek egész népessége volt 
számításba véve. Természetes, hogy midőn az ezen 
illeték föntartására szükséges évijutalék megálla
pításának kérdése forog fen, akkor is az egész 
népességet kellett számításba venni. A különbség 
72871, mely épen megfelel ezen 94 és illetőleg 
a póttartalékban 9 főnek. Ha az alap letételekor 
az összes népesség számításba vétele fogadtatott 
el, most el kell fogadni annak következményeit is. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bi
zottság javaslatát az ujonezok számára nézve, 
ugy a mint van? (Elfogadjuk!) Tehát elfo-
gadtatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 2. %-t.) 
U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : Ezen sza

kaszra nézve a bizottságnak nincs észrevétele. 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Felkiál

tások bal felől: Nem fogadjuk el! Szavazzunk!) 
Tehát szavazni méltóztatnak. A kik elfogadják a 
második szakaszt, méltóztassanak fölkelni. (Meg
történik.) A ház többsége elfogadja a második 
szakaszt. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 
3-dik %-t.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : T. ház! 
Ugyancsak a véderőről szóló 1848. XL. t. czikk 
32. §-a szerint az évenkénti ujouczállitás 3 kor
osztályból rendeltetik végrehajtatni. Azonban a 
törvény ezen szabálya alól kivételt tett már az 
1868. XXVII. t.!czikk 3. § mely ugyanis az 
akkor megállapított korosztályokra nézve, az ál
laadó vódtörvénynek kedvezményeit és terheit 
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kiterjeszti azon korosztályokra. Ezen XXVII. t. ez. 
3- §-a igy hangzik: Az 1867-ik évi IX-ik tör-
vényezikknek feltételei és intézkedései a jelen 
ujonezozásra is kiterjesztetnek, azon változtatás
sal azonban, hogy az állítandó ujonezok, az egész
ségügyi csapatok egyedüli kivitelével, kizárólag ma
gyar csapatokba soroztassanak, s hogy a tör
vényhozási utón életbeléptetendő rendszer ked
vezményei és terhei nem csak a tényleg kiállí
tandó ujonezokra, hanem átalában mindazokra 
is kiterjesztetnek, kik a fen kijelölt három évi 
korosztályból jelenleg sorshúzás alá esnek, de be 
nem soroztatnak; és végre, hogy a helyettesítés 
senkit sem ment föl azon védkötelezettség alól, 
mely az életbeléptetendő védrendszer értelmében 
a helyettes által kitöltött hat évi szolgálat időn 
tul netalán reá nehezül." 

S i m o n y i L a j o s b . : Ezen törvényjavas
lathoz lett volna nekem is egy indítványom, mert 
ezen harmadik pontban egy isméti eltérés van 
azon törvénytől, a mely a múlt évben hozatott, 
t. i. az 1868. törv. azon szakaszától, mely ki
mondja azt, hogy sorozás alá három korosztály 
esik, ezen szakaszban pedig, mint mondatik ki
vételképen öt korosztály vonatik ez alá. Erre 
nézve akartam beadni egy indítványt; de miután 
ezen törvényjavaslatnak még czime is törvényelle
nes, ennek következtében én ezen indítványomat 
nem teszem. (Helyeslés balról.) 

K e r k a p o l y K á r o l y : Azt nem lehet 
kétségbe vonni, hogy a XL-dik törvényezikknek, 
a mely a véderőről szól, azon határozmányától, 
a mely azt mondja, hogy rendszerint három kor
osztály állíttatik sorozás alá, a törvényjavaslat 
ezen pontjában eltérés van; de azon XL-dik törv. 
czikk, a mely a véderőről szól, egy állandó sza
bályt felállít, a mely az egész akkor megállapí
tot t tíz évi cycluson át érvényben lesz tartandó, 
kivévén azon eseteket, a melyekben netán maga 
a törvényhozás módosítaná azt. Hiszen az áta
lában áll, hogy, ha egy bizonyos hosszabb időre 
felállíttatik valamely átalános norma , annak 
mindig állani kell, kivéve, ha azt maga a tör
vényhozás egyszer-másszor módosítaná, és felfo
gásom szerint azon módosítás már előre bekövet
kezett ezen évre magának a törvényhozásnak fen-
tartása által, bekövetkezett pedig azon törv. 
czikkek ál tal , a melyekre maga ezen törvény
javaslat hivatkozik, jelesen az 1868 : XXVII. t. czikk 
3. §-sa által, a mely t. i. azt mondja, hogy a 
létesítendő védtörvénynek minden kötelezettsége 
azokra is kiterjesztetik, a kik a múlt évben so
rozás alatt állottak, de be nem soroztattak. Az 
átalános védtörvény kötelezettsége az, hogy min
denki katonaköteles: következőleg míg végleg meg 
nem szabadult, a korosztábyokon tul nem ment, állí
tás alá esik. Ha ez kiterjesztetik mindazokra is, a 

kik a múlt évben sorozás alatt állottak, mind
azokra, tehát az akkori utolsó korosztályban ál
lottakra is : egyenesen következik, hogy a törvény 
kivételt tet t azon átalános szabály alól. 

Ez az egyik. 
Másik meg az, hogy a XL. t. ez. 3. §-sa azt 

rendeli/hogy az első korosztályt képezik azok, illető
leg, hogy a hadi kötelezettség kezdődik azon naptári 
év január 1-ső napjával, melyben életöknek 20-ik 
évét betöltik. Ebben eltérés van az előbbi tör
vénytől, a mely azt rendeli, hogy azok képezik 
az első korosztályt, a kik a sorozási év január 
1-ső napjával azt már betöltötték; a jövő általi 
helyettesítése a múlt időnek, korábbra teszi a 
hadi kötelezettség kezdetét, s igy egy egész év
vel alább nyúl. Az előbb idéztem törvény adott 
egy korosztályt azokhoz, kik különben lettek 
volna sorozás alá állitandók. Ezen törvény ád 
ismét egy egész korosztályt a kezdetben, követ
kezőleg hozzáadatván kettő, lesz belőle öt. 

Hallottam nem egyfelől azon ellenvetést, 
hogy az ugyan motiválja az öt korosztály igény
bevételét; de miután a védtörvény azt mondja, 
hogy három korosztály vonandó sorozás alá, tehát 
azon utóbbi két korosztály csak a honvédségbe 
lenne beosztandó. (Ugy van! bal felől.) A XL. 
t. ez. 32. §-a már magában megnyugtat e te
kintetben, mely azt mondja: „az állítás az ujon-
ezozási járáshoz tartozó védkötelesek közöl, kor
osztályi sorrend) és minden korosztályban sorso
lási számrend szerint, vegyes bizottságok által 
foganatosittatik." A sorozás tehát korosztály on-
kint sorrendben történik ; tehát mig az első kor
osztály ki nincs merítve, addig senki sem állíttatik 
2-ik korosztályból, s míg a 2-ik nincs kimerítve, 
senki sem állíttatik a 3-ikból, s igy tovább. Már 
pedig az összes eddigi tapasztalat mutatja, hogy 
két évi intact korosztály levén ezúttal kivétele
sen állítandó, a mi több mint 200,000 összeirott-
nak felel meg, kétségtelen, hogy az első két osz
tályból kitelik a sorhad összes illetéke, és igy 
nevezetes contingens fenmarad már abból is a 
honvédség javára. 

N y á r y P á l : T. ház! Nem akarok a dolog 
érdeméhez szólani, azon okból, melyet t. barátom 
Simonyi már jelzett: hanem azt akarom kijelen
teni, miszerint meg vagyok győződve, hogy eb
ben mindenki egyet ért velem e házban: hogy a 
törvénynek legnagyobb tiszteletet az szerzi, ha 
az, ugy, a mint hozatott, hajtatik végre. Az 
önkényes magyarázatok nem csak azon törvény 
hitelét rontják le, melyről szó van, hanem egé
szen elveszik a bizalmat a törvényektől: mert 
senki sem tudja, hogy, ha csak ennyi van 
a törvényben irva, vajon nem magyaráztatik-e 
többre, és nem követeltetik-e majd több, mint a 
törvényben irva van? 
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Szokásba jött i t t e házban a tőrvényeknek 
egy különös és átalán nem helyeselhető magya
rázata. Emlékezhetik rá a t. ház, hogy miután 
az 1867-ik XII. t. ezikkben a közös hadügymi
niszterről szó sincs, és ezért akkor, midőn a kö
zös hadügyminiszternek teendőt adott a t. ház, 
ez ellen felszólalás tör tént : erre az mondatott, 
hogy a közös hadügyminiszter Dines ugyan ben
ne, de benne van a törvény szellemében. Most 
az előttem szólott Kerkapoly államtitkár és kép
viselő ur azt mondja, hogy igaz, ebben a tör
vényben csak három korosztályról van szó, de 
értetik az — az azután fölhívott szakaszokra 
utalva — magából e törvény szelleméből. 

K e r k a p o l y K á r o l y : Nem mondtam! 
N y á r y P á l : Majd megmagyarázom, hogy 

mondta. (Derültség.) 
Az Isten mentsen meg azon törvényhozás

tól i t t a földön, mely a szellemekkel van össze
köttetésben. I t t valósággal ugy vagyunk, hogy 
midőn mi szegény földi lények hivatkozunk a 
törvényre, az mondatik: Jaj barátom, de kérdés 
még: majd mit mondanak a szellemek ? Mi tehát 
a kötelező: a törvény-e, mely olvasható, vagy 
az értelmezés, melyet majd a szellem sugal-
mazand ? 

Az mondatik, hogy Kerkapoly nem hivat
kozott a szellemre. Hiszen én azt nem mondom, 
hogy egy eszméjének igen sok variatiót nem le
het csinálni. Hivatkozott a többi §-okra, hol, mi
után nincsen kitéve, hogy a törvény három kor
osztálynál többre terjesztetik, a mi ott monda
tik, nem vonatkozhatik többre, mint bárom kor
osztályra. 

Ezeket nem tehettem, hogy el ne mondjam, 
s valóban azt hiszem, a törvényt tiszteim kell, 
s hogy a törvénjr a legfőbb hatalom; és nem 
tehetem, hogy fájdalmamat ne mondjam ki ezen 
már nem egyszeri, de többszöri példa után, mi
kor a törvény többre terjesztetik ki, mint a mi
ről a törvény szól. 

K e r k a p o l y K á r o l y : Én is élek a 
házszabályok adta azon joggal, hogy ha szavaim 
félreértetnek, r félreértett szavaimat megmagya
rázhassam. Én semmikép sem hivatkoztam a 
törvények szellemére indokolásom közben, hanem 
azt mondtam: minden oly törvény, a mely egy 
állandó normát állapit meg, megtartandó azon 
egész idő alatt, melyre az megállapítva lett, ki
véve, ha ugyancsak a törvény valamely határo
zott időre kivételt tenne alóla; törvény tehát. 
En állítottam, hogy ezen utóbbi eset i t t fen-
forog, mert a törvény kivételt te t t azon állandó 
norma alól. A XXVII-ik tvczikk 2. §-a azt mondja : 
„ezen ujonczok az 1847. 1846. és 1845. évi kor
osztályokból fognak kiállíttatni." Azután a 3. §. azt 
mondja: „Az 1867. évi IX. tvczikknek feltéte

lei és intézkedései a jelen ujonczozasra is kiter
jesztetnek, azon változtatással azonban, hogy az 
állítandó ujonczok, az egészségügyi csapatok 
egyedüli kivételével, kizárólag magyar csapatok
ba soroztassanak, s hogy a törvényhozási utón 
életbe léptetendő rendszer kedvezményei és terhei 
nem csak a tényleg kiállítandó ujonczokra, ha-
haiiem átalában mindazokra is kiterjesztetnek, 
kik a fen kijelölt három évi korosztályból je
lenleg sorshúzás alá esnek, de be nem soroztat-
nak; és végre, hogy a helyettesítés senkit se 
ment fel azon védkötelezettség alól, mely az 
életbeléptetendő védrendszer értelmében a he
lyettes által kitöltött hat évi szolgálatidőn tul 
netalán reá nehezül." Ha tehát a t. képviselő 
ur meg akarja tar ta tni ezen törvényt, akkor a 
korosztályok egyikét sem akarhatja elvonatni 
a sorozás alól, mert ezen törvény világosan ki
terjeszti azok mindenikére a védtörvény minden 
terhét. (Helyeslés a jobb oldalon.) Én tehát nem 
szellemére, hanem betűjére hivatkoztam a tör
vénynek, és azt hiszem, az idéztem törvény szin
tén törvény; és miután egy évre szól, mint egy 
évre szóló, kivételnek megjárja ama tiz évre 
szóló ellenében ; de a tiz évit nem lehet olyan
nak tekinteni, mely kivételt tenne az egy évre 
szóló alól. 

Ez az egyik. 
A másik, a mit szintén nem hallottam meg-

czáfolni, az, hogy van olyan törvény is, a mely 
azt mondja, hogy az első korosztály egy évvel 
ifjabbakból alkottassák, mint alkottatott eddig. 
Ha összevetjük ezen törvényt azzal, mely fenébb 
emiitettem három korosztály egyikét sem engedi 
kibocsátani, a sorozás alól, tehát sem a 45., sem 
a 46., sem a 47-ben szülötteket; látandjuk, hogy 
azokhoz hozzájönnek a 48-ban szülöttek, mint 
még sorozás alatt nem állottak, kik az előbbi 
törvény szerint az első korosztályt fogták volna 
képezni, és a 49-ben szülöttek, kik az ujabbi 
törvény folytán képezik azt. Ezt a törvény be
tűje rendeli, épen azért a törvény szellemére 
nem hivatkoztam, mivel arra nem volt szüksé
gem. (Helyeslés a jobb oldalon) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Az előttem 
szóló t. kéjjviselő ur első nyilatkozatában—mert 
kétszer szólott a tárgyhoz, bizonyosan, hogy 
bennünket felvilágosíthasson—(Halljuk!) mondom, 
első nyilatkozatában igen nagy igazságot mondott 
ki; de engedje meg, ha azt mondom, hogy azt 
ugy is tudtuk, jelesen, hogy 3 meg 2 az 5, mert 
azzal indokolta az 5 korosztály felállítását, hogy 
a 3-hoz még kettőt tettek. Bizony azt észrevet
tük magunk is. Azután észrevettük azt is, hogy 
igen furcsa elméletet állított fel. Azt mondta 
ugyanis, hogy az 1868. XL-ik törvény ellen ki
vételt állapított meg a XXVII. törvén}^ vagyis, hogy 
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a XL-ik törvényt ugy kell értelmezni, a mint a 
XXVII. törvény értelmezi. De igen különös eset az, 
hogy a XXVII. törvény augusztus 20-án szentesitte-
tett , a XL-ik deczember, nem emlékszem hányadik 
napján, s igy az előbb magyar áztatott, a képvi
selő ur szerint, mint ínegalkottatott. (Derültség.) 
Azonban ha már most veszszük mégis, hogy mit 
mond ama két törvény, akkor is a t. államtit
kár urnák egyátalában nincs igaza. Mert mit 
mond ki a XXVII. t. ez.? Ez kimondja azt, hogy 
azok is, kik akkor sorshúzás alá estek, a megál
lapítandó védrendszer jótéteményeiben és terhei-
ben részesittetnek. Most hogyan magyarázza ezt 
a XL-dik t. ez. % mert nem a XXVII-ik magyaráz
za aXL-diket, szerintem, hanem a később hozott 
az előbb hozottat. (Derültség a hal oldalon.) 
Ez azt mondja, hogy három korosztály állíttatik 
sorozás alá, és a kik a rendes hadseregbe és pót
tartalékba be nem hozattak, azok még kötelesek a 
honvédségben is szolgálni. Tehát midőn a XXVH-ik 
t . ez. azt mondja, hogy ugyanazon kötelezettség 
háramlik azokra, kik a XXVII-ik t. ez. szerint soro
zás alatt állottak és azokra, kik a XL-dik t. ez. 
szerint sorozás alá állitandók: nem mondhatja, hogy 
azok még egyszer a sorezredekbe sorozás alá 
kerüljenek, hanem mondja, hogy azokkal ugyanaz 
történik, a mi történik a XL-ik t. ez. szerint az 
utolsó három korosztálylyal, azaz: hogy a hon
védségbe sorozandók Ez a törvénynek szerintem 
kétségbe nem vonható tiszta értelmezése. (Elénk 
helyeslés bal felől.) Azonban, midőn ezt mondom, 
én sem szándékozom — egyetértve ebben Simo
nyi t . barátommal — kérni, hogy méltóztassanak 
ezen §-ot megváltoztatni: mert ugy látszik, a tör
vények megalkotásában önök (a jobb oldal felé 
mutatvaj igen erősek, de megtartásukban igen 
gyengék. Hanem szavazzunk! (Helyeslés hal felől.) 

I v á n k a I m r e : T. ház! Mindig igy jár 
az ember, hogy ha maga magát arra kárhoztatja, 
hogy tojás tánezot kell járnia. (Derültség.) Ha mél
tóztattak volna megtartani azon törvény szavait, 
melyre — mint alaptörvényre — hivatkoznak 
önök mindig, t . i. az 1867. Xll-ik t. czikk 12. 
§-nak szavait, és ezen törvényjavaslat ezimeül 
annak bevezető két sorát tették volna, akkor 
mindezen nehézség önként elenyésznék, mert ak
kor ezen törvényjavaslat ezime ugy hangzanék 
hogy: „a magyar hadsereg kiegészítésére meg
ajánlandó ujonczokról." Ez felel meg az 1867. 
XII. t . ez. 12-ik szakasza első két sorának. ^He
lyeslés hal felől.) Ha ezt méltóztattak volna e 
törvény ezimeül tenni, ez lett volna megfelelő a 
fenállott ténynek , mert a magyar hadseregnek 
kiegészítő része, a honvédség épen ugy, mint a 
sorkatonaság, és nem csak a sorkatonaság részére 
állittatnak ujonezok, hanem a honvédség részére 
is. Ekkor igen egyszerűen, és mégis az 1868. XL. 

törvénynek megfelelő lett volna azt mondani, 
hogy az 1849. 48. 47-diki korosztályok a hadse
reg és honvédség részére, a többi pedig kizárólag 
a honvédség részére állitand ujonazokat. Ez lett 
volna a correct eljárás, és most nem volnának 
ezen dilemmában. (Helyeslés. Szavazzunk! lal 
felől.) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k t T. ház! Arra vagyok bátor egy rövid 
észrevételt tenni, a mit az előttem szóló t. kép
viselő ur épen most mondott , t. i. hogy szüksé
ges lett volna kimondani, hogy a kik ezen törvény 
értelme szerint nem sorozandók a hadseregbe, a 
honvédségbe lépnek. De ezt nem szükséges ki
mondani, ez ugy is értetik mindenkor ós minden 
esetben; és egyátalában nem áll az , mintha öt 
korosztály fölvétele által megfosztatnék a hon
védség azoktól, a kik a törvén}'' értelmében oda 
tartoznak. Mindazok — a mint Kerkapoly bará
tom kijelentette — kik a megajánlott számon 
felül a törvény értelmében hadkötelesek, egyáta
lában azok mind a honvédségbe soroztainak. 
Tehát ez egyátalában nem tárgya a kérdésnek, 
és ezt külön kimondani nem szükséges. (Helyes
lés jobbról. Felkiáltások; Szavazzunk!) 

E l n ö k : A kérdés az lesz: elfogadja-e a 
képviselőház a harmadik szakasz szerkezetét, mely 
igy hangzik: 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
<x 3-ik szakaszt.) 

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

Következik a 4. §. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 

a 4. %-t.) 
U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A véderő-

ről szóló törvény 31 . §-a szerint „a rendes 
ujonezállitás a sorezredbe, haditengerészetbe és 
honvédségbe minden évben január 15-ike és mar-
ezius 15-ike közötti időszakban történik meg. A 
tettleges szolgálat ideje ugyanazon év október 
hó 1-én veszi kezdetét." E szerint, t. ház, az 
ujonezozásnak, hogy ha az országgyűlés össze 
let t volna gyűlve, mindenesetre a jelen év január 
és marczius 15-ke közötti időben kellett volna 
történni. Xem levén azonban akkor országgyűlés 
együt t , a kormány kénytelen volt azt további 
időre halasztani, hacsak meg nem akarta sér
teni az 1867: XII. törvényezikkelyt, á mely az 
ujonczmegajánlás jogát az országgyűlésnek tar t 
ja fön. A központi * bizottság ennélfogva el
fogadván a törvényjavaslatban megállapított időt, 
tekintetbe véve mindazáltal a sürgős munka ide
jét, a kormány, illetőleg a honvédelmi miniszté
rium részéről nyert felvilágosítás folytán bele
egyezett abba, hogy az ujonczállitási határidő 
elhalasztassék augusztus l-éről. Azt hivén, hogy 
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az á l ta l , hogy ha két hétre is elhalasztatik az 
ujonczállitás, ezen két hét is nyeremény a mun
kaerőre nézve: beleegyezett abba, hogy az ujoncz-
állitási határidő augusztus 15-ére halasztassék. 

S c h v a r t z G y u l a : A 4-ik §-ra egy igen 
rövid módosítványom van. E helyett: „az ujoncz
állitás a jelen évben kivételesen augusztus else
jétől szeptember végéig lesz foganatosítandó," igen 
óhajtanám, hogy ez tétessék: „az ujonczállitás a 
jelen évben október 15-ike és november 7-ike 
közt foganatosittassék." (Felkiáltás jobb felől: 
Nem lehet!) Indokolásul nem hozok fel egyebet, 
mint azt, hogy nem hiszem, hogy Magyarorszá
gon valaki tudna oly vidéket, hol a mezei munka 
•augusztus 15-ig be lenne végezve. Én nem sze
retném , ha az ujonezozás a munkás kezeket 
visszatartaná, a munkától. Másfelől semmiféle 
veszély nem fenyeget, mert a trónbeszéd folyto
nosan békével kecsegtet; azért ajánlom módosit-
ványomat a t. ház figyelmébe. (Felkiáltás jobb 
felől: Marad a szerkezet!) 

K e r k a p o l y K á r o l y : A vóderőről szóló 
torvény azt rendeli, hogy az évenkint megszava
zandó ujonezok behívása október elején történ
jék; ezzel összefüggésben van azon másik ren
delete, hogy a kiszolgáltak elbocsátása 3 hónap 
múlva, vagyis december végével történjék. Az 
egyik határidő meg nem tartása, a másik ha
táridőnek meg nem tar thatását vonja maga után, 
ha ugyan azt a hadsereg készentartásának szük
sége kizárná. Miután a behívás határidejét a 
törvény egyszer mindenkorra megállapította: nem 
vártam volna azon indítványt, hogy ugy intéz
kedjünk, mint intézkedvén, e törvény megtartha-
tása lehetetlenné válnék; nem vártam volna épen 
azon oldalról, melyről a törvény megtartását 
annyiszor hangsúlyozták, oéha még ott is, a hol 
e hangsúlyozásnak szüksége épen nem forog fen. 
(Helyeslés jobb felől.) 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Schvartz 
Gyula módositványát): „E helyett: „Az ujoncz
állitás a jelen évDen kivételesen augusztus hó 
1-től szeptember hó végéig lesz foganatosítandó," 
tétessék: „Az ujonczállitás a jelen évben október 
15-től november végéig lesz foganatosítandó." 

E l n ö k : Az első kérdés tehát az : vajon a 
képviselőház elfogadja-e a 4. §-t a központi bi
zottság módosítása szerint % mefy így hangzik. 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó (olvassa 
a központi bizottság módosítását.) 

E l n ö k : Azon tisztelt képviselő urak, kik 
a szerkezetet elfogadják, méltóztassanak fölállani. 
(Megtörténik.) A többség elfogadja. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
az 5. %-ot.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A közp. 
bizottságnak az 5-ik §-ra nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja-e a ház az 5-ik §-ot ? 
(Elfogadjuk!) Az 5-ik § el van fogadva. 

Ennélfogva a részletes tárgyalás meglévén 
i haladva, végleges szavazás a szabályok értelme 

szerint, 24 óra közbejöttével történik. Ha mél
tóztatnak elfogadni, a szavazás holnap délután 
1 órakor fog megtörténni, ez épen 24 óra. (He
lyeslés.) Előre is bejelentem, hogy több képvi
selő kívánsága folytán név szerinti szavazás fog 

i történni. 
Következik a napirend másik tárgya. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 

az 1868. Vll-ik törvényezikk bővítésére, illetőleg 
módosítására vonatkozó törvényjavaslatot1). 

K e m é n y G á b o r b . e l ő a d ó : A köz
ponti bizottságnak ezen törvényjavaslatot illető
leg, átalános megjegyzése nincs, és azt a rész
letes vita alapjául a t. háznak elfogadás végett 
ajánlja. (Elfogadjuk!) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! Midőn ezen törvényjavaslat 
és a központi bizottságnak arra tett észrevételei 
tárgyalás alá vétetnek : méltóztassanak megen
gedni, hogy röviden elmondjam azon indokokat, 
melyekből a kormány ezen törvényjavaslat elő
terjesztését szükségesnek vélte. (Halljuk!) 

Az 1867-ik XVI. törvényezikk 12-dik pontja 
következőkép szól: „Mind két törvényhozó test
nek az arany érték behozatalára nézve egyforma 
előterjesztések fognak mielőbb tétetni." 

Ámbár ugyan a jelen körülmények közt, 
midőn t. i. a forgalmi érték nem ezüst vagy 
arany értékből áll, hanem parancsolt értékkel 
ellátott államjegyekből: még idő előtti lenne a 
két törvényhozás elé egyetértő törvényjavaslatok 
terjesztése, az arany pénzérték behozataláról; azon
ban miután a tapasztalás a múlt évben azt bi
zonyította, (Halljuk!) hogy a magyar pénzver
dékben az 1868. VII. törvényezikk értelmében vert 
aranyok átalánosan a forgalomban ritkán jelen
nek meg: ezélszerünek vélte a magyar miniszté
rium, ő felsége többi országai minisztériumával 
egyetértve előkészítve az arany pénzláb beho
zatalát, oly uj arany pénzek veretesét javaslatba 
hozni, melyek jelenleg a eontinensen átalános el
fogadási értékkel bírnak, t. i. 4 frtosokat, me-

| lyek értéke 10 frank, és 8 frtosokat, melyek 
értéke 20 frank, és a melyek mind alakjokra, 
mind beltartalmokra nézve tökéletesen megegyez
nek a Francziaországban, Olaszországban, Bel
giumban és Svajczban vert hasonló aranyokkal. 

Ez volt az egyik indok, melynél fogva a 
minisztérium e törvényjavaslat előterjesztését már 
most tar to t ta szükségesnek. 

De szükséges volt még intézkedni az iránt 

') Lásd az Irományok 18-dik számát. 



462 28. országos ülés június 14. 1869. 

is, hogy az 1868. VII. t. ezikk értelmében meg
állapított köriratok ós jelvények az ujonan ve
rendő pénzeknél az 1868-iki XXX-ik t. czikk 62 
és 63-ik §§. értelme szerint módosíttassanak; 
végre szükséges volt intézkedni az iránt is, hogy 
miután a váltópénz forgalom nevezetes részét 
még a régi elnevezés szerinti ezüst 6 krajczáro-
sok képezik: ezen pénzek lassankint a forgalom
ból kivonassanak és az 1868. VII. t. czikk által 
megállapított alakú 10 és 20 krajezáros pénz
darabokkal cseréltessenek fel. 

Ezek voltak leginkább az indokok, melyek
nél fogva a minisztérium ezen törvényjavaslatot 
előterjesztette. 

Megjegyzem ezen alkalommal, hogy a múlt 
két év alatt a magyarországi pénzverdékben a 
következő mennyiségű pénzek verettek. (Halljuk!) 
A magyarországi két pénzverdében, Körmöczbá-
nyán és Gyulafehérvárott az 1867. és 1868. évek
ben összesen veretett aranypénz 1.001,788 darab, 
mi 4.655,166 frt. 70 krt. ér, tallér 854,288 da
rab, mi 1.281,342 frtot képvisel, egyforintos 
1.708,771 db., 1.708,771 frt. értékkel, 20 kros 
váltópénz 4.263,403 db., mi 852,680 frt. és 60 kr., 
és 10 kros váltópénz 4.261,483 db., mi 426,148 
frt. és 30 kr. értéket képvisel, 4 kros váltó
pénz 3.099,298 db., mi 123,971 frt. 92 krnak 
és 1 kros váltópénz 12.531,070 db., mi 125,310 
frt. 70 kr. értéknek felel meg, hozzá számítva 
az 1869, év april végéig vert váltópénzt, tesz 
összesen 2.171,567 frt. 50 krt. Ugy hiszem, egy 
vagy legfölebb két hónap alatt a törvény által 
megállapított 3.300,000 frt. a két pénzverdében 
egészen el fog készülni s közforgalomba hozatni. 

Ezek azok, miket átalánosságban e törvény
javaslatról megemlíteni szükségesnek tartottam, 
fentartva magamnak, hogy a részletes tárgyalás 
alkalmával, ha szükséges vohia, egy vagy más 
tárgyat részletesebben indokoljam. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az átalános tárgya
lás alapjául elfogadni? {Elfogadjuk!) Akkor tes
sék a jegyző urnák felolvasni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a törvényjavaslat czimét.) 

Kemény Gábor b. e lőadó : A czimre 
nézve nincs észrevétele a központi bizottságnak. 

E l n ö k : Elfogadja-e a ház? (Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 

a törvényjavaslat 1. %-át.) 
Kemény Gábor h. előadó: A központi 

bizottságnak az első szakaszra sincs észrevétele. 
E l n ö k : Elfogadja-e a ház az 1. §-t. {El

fogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa 

a 2-ik %-t.) 
Kemény Gábor b. előadó : Ezeu sza

kaszt illetőleg megjegyzése van a központi bizott

ságnak és ez vonatkozik a köriratra mi a pén
zen lesz. 

Az 1867-ik évi VII. t. ez. 2-ik §-ban megvan 
határozva az arany köirata és abban nincs benne 
az I. és K., a központi bizottság sem tartja szük
ségesnek ezt bele tenni. (Helyeslés.) Azon felül 
az 1867. XXX. t. ez. 62. ós 64-ik szakaszaiban 
megállapíttatik, hogy Horvát-, Sziavon- és Dal
mátországok megnevezése is előforduljon a pén
zeken. Miután azonban ezen czinieket együtt 
összevéve, nem lehet egy pénzre leirni, most csak 
azon kezdő betűket kellene kiírni, melyek ezen 
szavakat jeleznék: melynélfogva a „Ferencz Jó
zsef'' ki lenne irva és azután ezen betűk: „A. 
Cs. M. H. S. D." ap. kir. ennélfogva a 2-ik sza
kasz bekezdése a következő lenne: „Ferencz Jó
zsef A. Cs. M. H. S. D.c ap. kir. azaz: „Ferencz 
József ausztr. császár, Magyarország, Horvát-, 
Sziavon- és Dalmátország apostoli királya;" a 
hátlapon lenne Magyarország czimere, egyesítve 
Horvát-, Slavon- és Dalmátország, valamint Er
dély czimereivel, ezen körirattal: „Magyar ki
rályság;" a czimer baloldalán 4 frt., jobb olda
lára 10 franc, alul pedig az évszám. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Engedelmet kérek arra, hogy elmond
hassam azon indokokat, melyeknél fogva az álta
lam beterjesztett törvényjavaslatban más körirat 
hozatot javaslatba, mint melyet a központi bizott
ság véleményez. 

Javaslatom szerint az egyik oldalra jönne: 
„Ferencz Józsefi, k. cs. apostoli király;" a má
sik lapra: „Magyar királyság." 

A czél, melyet e 10 és 20 francos aranyok 
verésénél elérni kívánunk, mindenek felett az, 
hogy a magj^ar pénzverdékben a törvényhozás 
határozata folytán verendő pénzek átalános , for
galommal bírjanak az összes pénzvilágban. A 
feladat tehát az volt, hogy nem csak belső 
tartalmokra, hanem külalakjukra is a forgalom
ban levő 10 és 20 francosokkal megegyezzenek: 
már pedig méltóztassanak felvenni, hogy mind a 
10, mind a 20 francosokon Francziaországban a 
pénz egyik lapján nem áll más, mint „Napóleon 
III. impereur," a másiklapon: „Empire franeais;" 
az olasz 10 és 20 francosok egyik lapján: „Vit-
tore Emmanuele re," a másikon pedig : „Begno d' 
Itália"; a belga francokon: „Leopold roi", és 
„Royaume belge". Tehát mindenütt röviden el
nevezése az államnak és nem az egész czim, az, 
az, mint a törvény mondja, nem a királyi ezim, 
hanem az van megnevezve, ki vereti a nemzet 
nevében: császár-e vagy király. E szempontból 
indulva ki tehát, hogy minél inkább hasonlítsanak 
külalakjukra nézve is az átalános európai forga
lomban levő hasonnemü pénzekhez a mi pénzeink, 
hozta javaslatba a minisztérium e köriratokat. 
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Eleget hitt tenni az 1868. XXX. t. ezikk 
rendeletének is, miután a minisztérium által 
beterjesztett törvényjavaslatban azon intézkedés 
is foglaltatik, hogy a czimerben Horvát-, Szlavon-
és Dalmátország czimerei is foglaltassanak, any-
nyival inkább, - miután az idézett törvény azt 
rendeli, hogy ott neveztessenek meg ezen orszá
gok, hol a királyi czim használtatik; már pedig 
az aranyoknál nem a czim foglaltatnék, csak is 
megnevezése annak kinek nevében veretnek az 
aranyok. 

A túlsó lapra veretendő körirat : „Magyar 
királyság," azt hiszem, államjogi viszonyainkat 
tekintve helyes, és megnyugtatandja azon aggá
lyokat is, melyeknek Komárom város t. képvi
selője a fölirati vita alkalmával adott kifejezést, 
s el van oszlatva kételye, mely benne a miatt 
támadt, mert a birodalom másik felében a pénz
verésről szóló törvényjavaslatban, „Impérium 
austriaeum"ot használtak. Ha a magyar pénzve-
rési törvény elébb tárgyaltatik, mint a birodalmi 
tanácsban, ott is akadhatott volna képviselő, ki 
ebből sérelmet magyarázott volna k i ; de ugy 
hiszem, alap nélkül: mert a mi aranyaink a ma
gyar király nevében veretnek, a Lajtán túl pe
dig az osztrák császár nevében. A teljes paritás 
alapján áll tehát mindkét javaslat, s azon elő
nye volt ezen tárgyalásnak, hogy a birodalmi 
tanács e javaslat tárgyalása alkalmával először 
adott a monarchia másik felének collectiv kife
jezést, midőn az „impérium austriacum", nevet 
elfogadta. 

Azt hiszem tehát, czélszerü volt azon ja
vaslat, melyet a minisztérium a köriratokra 
nézve tet t . 

De volt más indok is arra, hogy a 10 és 
20 frankos darabokra a magyar király összes 
czimeit, tehát Horvát-, Sziavon- és Dalmátorszá
gok ezimeit javaslatba nem hozta, még pedig 
az, hogy az egész czim a veretendő aranyokra 
reá nem fér; ha pedig reá veretnék, ugy nem 
lenne olvasható. Méltóztassanak felvenni, hogy a 
10 frankosok csak egy milliméterrel lesznek na
gyobbak, mint a 10 krajczárosak, és igy minden 
királyság nevét rányomni nem lehet. Ezt csakis 
ugy lehetne elérni, ha az országok olvasható 
megnevezéseit a másik lapra vinnők át, vagy 
pedig ha elhagynók a „magyar királyság" elne
vezést, mi, nézetem szerint, hiba lenne. 

Azonban miután az osztályok részéről azon 
indítvány tétetett , hogy csak az országok kezdő 
betűi álljanak a pénzeken azon czélból, hogy a 
társországok küldötteinek netaláni aggályai el
oszlassanak: szivesen járulok ahhoz, hogy az 
általam beterjesztett törvényjavaslatba e he
lyett „apostoli király" a központi bizottság által 
ajánlott betűk vétessenek fel. 

Csak azon megjegyzést teszem még, hogy 
nézetem szerint nem indokolt a központi bizott
ság azon észrevétele, hogy az „I. K." kihagyas-
sék. Ezen betűk minden pénzen, melyet a ma
gyar királyok századokon át verettek, feltalálha
tók. Ezen kitétel az 1848-ki törvények kezdetén 
ben van, és azt "tartom, méltán lehetett hasz
nálni; és ha az az utolsó törvényjavaslatból ki
maradt, az nem szándékosan történt, én azt mu
lasztásnak tekintem, melyet pótolni kell. 

Hogy teljesen megnyugtassuk Horvátország 
küldötteit, óhajtanám, hogy a törvényjavaslat 5. 
szakaszában, hol a központi bizottság javaslatba 
hozza a Horvát-, Dalmát- és Szlavonországok és 
Erdély ezimereinek felvételét, miután az 1 frtos 
oly nagy, hogy a köriraton a társországok név
leg elősorolhatok, ne csak a czimer, de a kör
irat is a 2-dik pont értelme szerint módosit-
tassék. 

En tehát a 2. §-ra nézve magam részéről 
elfogadom a központi bizottság módositványát 
azon kéréssel, hogy az „I. K." betűk felvételét 
méltóztassanak elrendelni. (Helyeslés.) 

G h y c z y I g n á c z : Nem tudom, lehet-e 
visszamenni a törvényjavaslat ezimére ? (Nem 
lehet! Halljuk!) A központi bizottság által be
terjesztett t. javaslatban egy nyomtatási hiba van. 
A ezím t. i. igy szól: „Az 1 8 6 8 : VII. t. czikk 
bővítése, illetőleg módosítása által." Ezt ki kell 
javítani. 

K e m é n y G á b o r b . e l ő a d ó : Ez nyom
tatási hiba, és a törvényjavaslat nem is igy ol
vastatott fel és nem is igy mondatott ki a 
végzés. 

G h y c z y I g n á c z : Csak arra akartam 
figyelmeztetni, hogy e hibát ki kell javítani. 

K r a j c s i k J á n o s : T. ház! Az előttünk 
íekvő miniszteri törvényjavaslatban ezen kitétel 
fordul elő; „Isten kegyelméből;" mely kitétel az 
Y-dik osztályban, melyben szerencsés voltam részt 
venni, meghagyatott. Kérem, méltóztassanak azt 
meghagyni a kővetkező okoknál fogva. 

Államunk monarchicus állam. Ő felségének 
mind nagyobb, mind kisebb czimében benne fog
laltatik azon magasztos praeclicatum: „Isten ke
gyelméből." Miért ne lehetne tehát azt a pénzek 
köriratán is használni, annál inkább, mivel a 
zsidóknál Jehova ugyanazon legmagasabb lény, 
mely a magyaroknál az Isten, és ebben a ke
resztyének és nem keresztyének közt nincs kü
lönbség. 

Továbbá választóink kegyelettel ragaszkod
nak a királyhoz, és kegyelettel ragaszkodnak az 
országgyűlési honatyákhoz, és ezen kegyelet az 
által is tápot fog nyerni, ha a köriratban a val
lási érzelmeknek bármily kicsiny kifejezése is 
helyt nyer. 
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Ennélfogva indítványozom, hogy méltóztas
sanak ezen két betűt: „I. K." meghagyni. 

L a t i n o v i c s V i n c z e : T. ház! Előre bo
csátom, hogy a központi bizottság javaslatát 
egész szövegében elfogadom; elfogadom pedig épen 
azon indokból, melyet a t. pénzügyminiszter ur 
előterjesztett a fölirásra nézve, felolvasván azon 
pénzek köriratát, más, nevezetesen a franczia, 
belga és olasz pénzekét, melyekkel a mi pénz
nemeink egyesittettek. Tudjuk, hogy a franczia 
czím szintén az: „par la graee de Dieu," és még 
sem látom ezen czímet a franczia pénzek szöve
gén kifejezve. Nem vallási ellenszenvből tettem 
én azon javaslatot a III-dik osztályban, hogy 
hagyassék ki ezen I. K.; Isten mentsen! én ugy 
tisztelem és szeretem Istenemet, mint az előttem 
szóló főtisztelendő ur (Derültség), hanem hogy 
a pénznemeken ott figuráljon az „Isten kegyel
méből," azt nem tudom a vallásosság postulatu-
mának tekinteni. Eu a czímek egyszerűsítése 
mellett vagyok, és épen azért ajánlom a közp. 
bizottság javaslatának elfogadását. (Helyeslés.) 

C s a n á d y S á n d o r : T. ház! Én óhajtom, 
hogy mindenütt a valódiság mondassák ki, és 
mert tudjuk azt, hogy bizony az uralkodók nem 
Isten kegyelméből uralkodók, nem akarnám a 
pénzeken az említett két betűt használtatni. A 
t. pénzügyminiszter a társországoknak megnyug
tatása tekintetéből jónak látta ezen szót hasz
nálni: „Magyar királyság.4" Én azt hiszem, na
gyobb megnyugvást fognak nyerni a társországok 
népei, ha e szót alkalmazzuk hogy : Magyar bi
rodalom." (Maradjon a szerkezet!) 

K e m é n y G á b o r b . e l ő a d ó : Bátor 
vagyok megjegyezni, hogy a közp. bizottság nem 
valami philosophiai értekezés nyomán hagyta ki 
az I. K. betűket. Végre is Isten kegyelméből lé
tezik minden, a mi van. és sem politikai, sem 
legitimitási, sem más egyéb ok nem volt e te
kintetben irányadó, mint a múlt országgyűlésen 
hozott 1868: VII. t. czikk, melynek 3. §-ából 
kimaradt az I. K. betű. (Maradjon a szerkezet!) 

E l n ö k : Elfogadja-e a képviselőház a szer
kezetet ugy, a mint a központi bizottság előter
jesztette ? (Elfogadjuk!) Semmi ellenvetés sem 
lévén, elragadtatik. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a karmadile szakaszt.) 

K e m é n y G á b o r b. e l ő a d ó : A 3-dik 
§. utolsó előtti ós utolsó sorából e szavakat: 
„4 frt. és 8 írt.," kihagyatni véleményezi a bi
zottság, a mely szerint e szakasz igy lenne: „A 
jelvények és körirat ugyanaz, mi a 10 frkos 
aranyon, azon különbséggel, hogy a hátlapra 10 
ír. helyett 20 fr. jő. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Tehát elfogadtatik a 3-dik §. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa, 
a 4. %-t.) 

K e m é n y G á b o r b . e l ő a d ó ? Erre 
nincs megjegyzés. 

G r á n c z e n s t e i n G u s z t á v : T. ház! Bá
tor vagyok a t. házat egy hibára figyelmeztetni, 
mely zavart okozhatna: t. i. '-/íooo rész a negye
dik sorban ugy áll: „kétezred," egy szóban, pe
dig két szónak kellene lenni, mert igy két ezred 
négyszer annyit jelent, mint igy : „kétezred." 
(Fölkiáltások: számokkal kell kitenni!) 

E l n ö k : E módosítással elfogadja a t. ház 
a negyedik pontot. (Elfogadjuk!) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
az 5. §-t.) 

K e m é n y G á b o r b . e l ő a d ó : Stylárís 
megjegyzése van a központi bizottágnak, mely sze
rint igy lenne a szerkezet: „Az 1868. VII-ik 
törvényezikk §-ai ugy módosíttatnak, hogy az 
azokban említett arany és egy forintos ezüst 
pénznemeken Magyarország czimere helyébe Ma-
gj'ar-, Horvát-, Sziavon-, Palmátorszagok és Ér
dél}7 czimere tétessék." 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Azon kérésem van, hogy, mint már 
elébb emlitém, ne csak a czimer említtessék, ha
nem azt kellene mondani, hogy a 2. §. értelme 
szerint a köriratba is felvétessenek a társorszá
gok nevei. Az egy forintosokon, melyek a múlt 
évben verettek, ez ált: ausztriai császár és Ma
gyarország királya, e helyett tehát teendő az, a 
mi a 2-ik §-ban mondatik. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja, azzal a tolda
lékkal, hogy a körirat hasonló lesz ahhoz, a mely 
a 2. §-ban foglaltatik. 

Következik a 6-ik szakasz. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 

a 6-dik szakaszt.) 
K e m é n y G á b o r b . e l ő a d ó : Ezt ki

hagyni véleményezi a központi bizottság. Az a 
különbség van e közt és az 1868-ik VII. t. ez. 
rendelete közt, hogy itt „magyar királyi váltó
pénz" helyett „váltó pénz" van ajánlva, és amab
ban nincs megmondva, hogy koronás legyen a, 
váltó pénz, itt pedig meg van az mondva. A 
„magyar királyi váltó pénz" elnevezés megtar
tását a központi bizottság helyesnek látja, a ko
rona rányomatását pedig szükségtelennek tartja 
törvényesen kimondani, miután az tényleg reá-
nj^omatik. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Röviden akarom indokolni, miért lá-
tám szükségesnek az általam előterjesztett tőr
vényjavaslatban e változtatást indítványba hozni. 

Azon törvényjavaslatban, melyet múlt esz
tendőben a pénzverésről beterjesztettem, nem 
volt más körülírás javasolva, mint „váltó pénz," 



28. országos ülés június 14. 1869. 4.55 

mert a váltó pénzen, mely nem képvisel teljes 
értéket, s mint váltő pénz — Scheide-Münze — 
csak felváltásra, nem pedig nagyobb összegek 
fizetésére fordítható; ezen minőségének mindenek 
előtt kitűnően láthatólag kell kifejezve lennie. -

A múlt évben ily módon és ilyen czélból 
terjesztettem elő a törvényjavaslatot akkép, hogy 
a váltó pénz a köriraton látható legyen. Azon
ban a pénzügyi vagy közpoti bizottság azon vál
toztatástjavasolta, hogy a „magyar királyi" sza
vak kiírassanak. A törvény ekkép fogadtatván 
el, kötelességemnek ismertem, a már elkészített 
bélyegeket, melyeken nagyobb betűkkel volt lát
ható és olvasható a „váltó pénz*, félre tétetni, 
s másokat készíttetni. Csak méltóztassék megte
kinteni a tiz krajczárosokat, melyeken, a hosszú 
körirat miatt, bizony csak nagyító üveggel vagy 
nagyon jó szemmel lehet kivenni a köriratot. 
Már pedig alig levén valamivel nagyobbak a 10 
frkos aranyok a 10 krajezárosoknál, emezek meg-
aranyozása által könnyen csalások történhet
nének. 

De fölösleges is a váltó pénznél a magyar -
királyi kifejezés használata: hiszen rajta áll Ma
gyarország czimere, ott áll az, hogy „magyar ki
rály," az egész körirat magyarul van irva. Már 
pedig, ha egy pénzen magyar körirat van, ha 
azon a magyar király mellképe és a magyar ko
rona van, az más, mint magyar pénz, nem le
het. Ha a magyar nyelvet — ugy mint a fran-
cziát, Francziaországon kivül — más államok is 
használnák, nehogy tévedésre adjon okot, szüksé
ges lenne talán a különböztetés; de attól, hogy 
más államok magyar köriratot használjanak, tar
tani nem lehet. Más országok az ily pénzekre 
a váltó pénzt szokták csak veretni. 

Javaslatom elvetésére tehát az nem ok, hogy 
a múlt törvényhozás a hosszabb köriratot fo
gadta el, miután ennek czélszerütlensó^éről mes-
győződtünk. 

Ennélfogva teljesen indokoltnak s a ezélnak 
megfelelőnek tartom, ha egyedül az tétetik a 
váltó pénzekre, „váltó pénz;" és kérem a kihagyni 
javasolt szakasz felvételét. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Nem nyug-
hatom meg azon fölvilágositásban sem, a melyet 
pénzügyminiszter adni szives volt. 0 kívánja ezen 
szavakat „magyar királyi" kihagyni, először azért, 
hogy a váltó pénznek ilyetén jellege e magánosan 
álló szókból „váltópénz," annál inkább kitessék. 
E pénznek váltó pénzi minőségét és jellegét egy-
átalában nem teszi kétségessé az, ha a_„magj-ar 
királyi" szó hozzátétetik is. Én azt gondolom, 
hogy bár az apró pénzekre, nevezetesen a for
galomban levő váltó pénzekre e szavak „magyar 
királyi" rá vannak irva, minden ember el tudja 
olvasni, s a miatt még semmi tévedés nem tör-
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tént, és nem is fordult elő eset, hogy a pénze 
ket valaki bearanyozta, vagy valaki arany vagy 
forint helyett fogadta volna el. Midőn a muít 
országgyűlés megváltoztatta miniszter urnák azon 
javaslatát, hogy a váltópénzekre csak azon sza
vak „váltó pénz" jőjenek, bizonyosan fontos okai
nak kellett lenni, és én nem látom át, hogy, 
miután már egyszer ez el volt határozva, mi 
most miért változtassuk meg. Különösen pedig 
azon okból nem látom át e változtatás szüksé
gét, mert óhajtom, hogy a pénzen magán is je-
leztessék, hogy az Magyarországé és azt annyi
val inkább szükségesnek tartom, mert ha kihagy
juk azon szavakat „magyar királyi," akkor e pénz 
nagy részben egyforma levén a birodalmi tanács
ban képviselt országok váltó pénzével, nincs eléggé 
megkülönböztetve egymástól; már pedig óhajtom, 
hogy e különbség a közforgalomban is feltűnjék. 
Mindezeknél fogva pártolom a központi bizottság 
véleményét. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Legfontosabb azon okok kőzöl, melyeket 
Ghyczy képviselő ur javaslatom ellen felhozott, az, 
hogy e pénzek megkülönböztessenek a másik bi
rodalmi fél pénzeitől. Ezen czélt én teljesen elérve 
látom az által, hogy egyiken a kétfejű sas, má
sikon a magyar korona van, egyiken német, 
másikon magyar körirat. A kettőt összetéveszteni 
senki sem fogja, ki a két nyelv és két czimer 
ismeretében valamiképen jártas. (Helyeslés. Sza
vazzunk .') 

E l n ö k : Méltóztassanak azok felállani, kik 
a központi bizottság által javasolt szerkezetet 
elfogadják. (Zaj.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Az első szerkezet a törvényjavaslat, 
azt méltóztassék először szavazás alá bocsátani. 

E l n ö k : Két javaslat merült fel itt; azon 
kivül különválik maga az alapszerkezet, a melyet 
a bizottság megváltoztatott. Tehát, arra kell sza
vazni, hogy a törvényjavaslatban előadott szer
kezetet méltóztatnak-e elfogadni. (A központi bi
zottságé az első!) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! (Zaj.) A 
házszabályok 156. szakasza értelmében először a 
közj3onti bizottság javaslata jön szavazás alá. 
(Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A 156. §. értelmében csakugyan a 
központi bizottság szerkezete jön előbb szavazás 
alá. (Ugy van !) 

E l n ö k : Tehát marad a kérdés a mint 
én akarám feltenni: elfogadja-e a tisztelt ház a 
központi bizottság javaslatát, mely szerint ezen 
§. egészen kimarad? Kérem azokat, kik ezen ja
vaslatot elfogadják, méltóztassanak fölállani. (Meg
történik.) a többség nem fogadja el. (Felkiáltások : 
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Nem többség! Ellenpróba!) Most tehát azokat 
kérem fölkelni, kik nem fogadják el a központi 
bizottság javaslatát. (Megtörténik.) Miután nem 
világos, melyik vélemény mellett van a többség: 
más mód nincs, mint hogy ismételjük a szavazást és 
összeszámláljuk a szavazókat. A kik a központi 
bizottság véleményét, mely szerint ezen törvény-
ezikk elhagyandó, elfogadják, méltóztassanak fel
kelni és állva maradni. (Megtörténik s a jegyzők 
összeszámlálják a Jenáitokat.) Méltóztassanak leülni. 
Most azon urak, kik nem fogadják el a központi 
bizottság javaslatát, méltóztassanak felkelni. (Meg
történik s a jegyzők összeszámlálják,) Az összeszá
mítás szerint 96-an elfogadják, 114-en el nem 
fogadják a központi bizottság javaslatát; a több
ség tehát nem fogadja el. Most következik a 
második kérdés, azaz : méltóztatnak-e a szöve
get ugy elfogadni, a mint azt a miniszter ur 
indítványozza ? 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Azaz : az eredeti szöveget. 

E l n ö k : Tehát a 6. §-t az eredeti szöveg 
szerint méltóztatnak-e elfogadni? (Elfogadjuk!) 
Marad az eredeti szöveg. Következik a 7-dik 
szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a 7-ik szakaszt.) 

K e m é n y Gábor b. előadó: Ezen 
szakaszt illetőleg némi styláris módosításai van
nak a központi bizottságnak. 

Egyik az, hogy a szakasz második sorában 
levő ezen szó „jelenben* mint fölösleges marad
jon ki, a mennyiben a „jelenben forgalomban 
levő" értelmet épen ugy kifejezi ezen tétel: „a 
forgalomban levő.* (Helyeslés.) 

A másik módosítás az, hogy ugyanezen sza
kasz negyedik sorában ezen szó irtán „helyettök* 
e bekezdés végéig a következők álljanak; „az 
1868-dik évi VII. t. ez. rendelete szerint 10 és 
20-kros ezüst váltópénzek veretnek." 

Bátor vagyok még megjegyezni, hogy, mi
után a 6-ik szakasz meghagyatott, már ennél
fogva ebben is szükséges lesz azon szót, mely az 
eredeti szövegben volt, t. i. e szót „jelenben" ki
törölni. (Helyeslés.) Különben ez csak styláris 
módosítás. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Én 
magam részéről mind a két szerkezeti észrevételt 
elfogadom; hanem méltóztassanak megengedni, 
hogy a t. ház figyelmét pár szóval igénybe ve
gyem. (Halljuk!) 

Már a törvényjavaslatnak átalános tárgya
lása alkalmával megemlítettem azon indokot, 
melynél fogva leginkább vélem szükségesnek, hogy 
ezen régi nyomatú „hatkrajezáros" elnevezéssel ellá
tott pénzek helyett ezen ujabbak veressenek; most 

csak a kővetkező megjegyzést tartom szükséges
nek ezen pénzekre vonatkozólag. (Halljuk!) 

Az 1848. és 1849. évszámmal ellátott 6-kro-
rosokból körülbeiől 26 millió frt. van még forga
lomban, és ugyanannyinak kellene ismét bevál
tás alá is kerülni, ha a forgalom természete sze
rint ebből egy rész részint a külföldre nem 
vitetett, részint pedig el nem enyészett volna, 
azaz, ha mind az valóban forgalomban lenne, a 
mi kibocsáttatott. Ha azonban az innét származó 
hiányt fölszámítjuk, a beváltás alá jöhető egész 
összeg körülbelül 20—22 millió frtot fog tenni, 
mi egyébiránt csakis a beváltás keresztülvitele 
után fog biztosan kitűnni. A birodalmi tanács tár
gyalásai alkalmával is a forgalmi összeg még 26 
millióra tétetett 

A mi az egyezményt illeti, mely a két mi
nisztérium közt létrejött, arra nézve van szeren
csém a következőt megjegyezni. (Halljuk!) Az 
1868. VII. t. ez. elrendeli azt, hogy a forgalom
ban levő 10-kros papiros pénzek bevonatván, 
helyettök 10 és 20-krajezáros ezüst pénzek bocsát
tassanak ki. Miután pedig ezen pénzjegyek 
bevonása folytán annyiban nyeremény álland be, 
mert kevesebb fog beváltás végett előmutattatni, 
mint mennyi kiadatott, ezen haszon pedig a tör
vények értelme szerint a függő adósság kezelési 
"költségeinek fedezésére lenne fordítandó, és óhajt
ván elérni azt, hogy már a jövő évben lehessen 
az ily módon keletkező fölösleget a kiszabott 
czélra fölhasználni; felszólítottam a lajtántuli or
szágok pénzügyminiszterét, hogy egy közösen meg
állapítandó határnapot tűzzünk ki a 10-krajczá-
ros pajárjegyek bevonására. Én ezen határidő 
kitűzése által azt kívántam elérni, hogy még ez 
év folytán tudva legyen azon különbözet, a mely 
ezen beváltásból származik: azonban ezen rend
szabály ellen azon körülmény hozatott fel a má
sik részről, hogy t. i. ott a létező váltó pénzfor
galomra nézve már ugy is nagy szükséglet mu
tatkozik, és hogy ennélfogva a 10-krajczáros 
papírpénzek rögtöni bevonása a váltópénz rneny-
nyiségét csökkentvén, a fizetéseknél könnyen za
varra adhatna alkalmat. Mert azon időszakokban, 
midőn az ezüst agiója magasra növekedet a ta
pasztalás azt tanúsította, hogy azon esetben, ha 
az közel áll azon értékhez, a melyett, ezen 6 kraj-
czáros váltópénz képvisel, a mi, ha nem csa
lódom, már akkor áll elő, midőn az agio 3 0 % felé 
közeledik, a 6 krajezárosok a forgalomból nagy
részt eltűntek. Ezen tárgyalásokból tehát kitűnt, 
hogy a jmpiros 10-krajczárosoknak azonnali be
vonása, anélkül, hogy részletenkint a régi 6 
krosok is be ne cseréltessenek, czélszerü alig lenne. 
Ezen egyezmény azt tartalmazza, bogy ezen be
váltásnál és az 1868. VII. t. ez. rendelete szerint 
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30 %-al Magyarország, 70 %-al pedig Ausztria 
részesittessék. 

Ezek voltak azon észrevételek, metyeket a t. 
háznak ezen pont tárgyalásánál előadni köteles
ségemnek tar tot tam. 

W a h r n i a n n M ó r : T ház! Az előttünk 
levő törvényjavaslat ezen 7-ik §-ra bátorkodom 
módositványt indítványozni s azt a t. ház figyel
mébe ajánlani. 

Nem tartom czélszerünek, hogy ezen szakasz 
ily határozatlan formában szövegeztessók, a mint 
vaű. Nézetem szerint a törvényeknek mindig a 
legnagyobb határozottságra s a legnagyobb sza
batosságra van szükségök, (Helyeslés) főleg itt, 
hol számok forognak kérdésben. Azt óhajtanám 
tehát, hogy azon összeg, mely kicserélendő, ezen 
törvényben mindjárt szövegeztessók. 

Szükségesnek tartom ezt azért, mert a vál
tópénz, legyen az akár papir, akár egy, pedig ke
vesebb értékű fém váltó pénz, mindig a függő 
államadósságoknak egyik nemét képezi, (Helyes
lés.) ellenben oly adósság neme ez, mely rjem 
követeltetik ugyan vissza, nem is követeltethetik 
mindaddig, mig a forgalomban levő összeg a kellő 
arányt és szükséget tul nem haladja, de melynek 
visszatérítésére, vagy teljes értékű pénz általi 
fölcserélésére az állam mindig köteles. Azért szük
séges, hogy a forgalomban levő váltópénz összege 
minden alkotmányos országban törvény utján ha-
tároztassék, szabassék meg. (Helyeslés.) 

Ez nálunk eddigelé is történt, az 1868. VII. 
t. czikkben, melynek módositványa, illetőleg bő
vítése a mostani törvényjavaslat, meg van mondva 
ugy, hogy ezen 12 millió papir váltó pénz helyébe, 
mely eddig forgalomban volt, 12 millióra rugó 
fém váltó pénz kerülend forgalomba. Ebből 30%, 
Magyarországra, 70% pedig Ausztria többi orszá
gaira és tartományaira esik, ugy, hogy nekünk, 
illetőleg a pénzügyminiszternek, joga volt 3 millió 
6 százezer forintra menő uj váltó pénzt veretni. 
akkép, hogy 3 millió 3 százezer forintig ezüst
ben, 3 százezer forintig pedig rézben veressék. 

Most ezen törvényjavaslat szóbanlevő szaka
sza által újra felhatalmaztatik a pénzügyminisz
ter ur, illetőleg a kormány, uj összeg veretesére, 
és felhatalmaztatik arra, hogy azt az összeget 
újonnan forgalomba bocsássa. Szükséges tehát, 
hogy mi ezen újonnan veretendő összeg magassá
gát ismerjük. 

Tudjuk, hogy 26 millió kicserélendő és hogy 
a kicserélésre szükséges ezen ujonan vere
tendő pénz. 

Nézetem szerint az, hogy kicserélésre van 
szánva, ezen elvkérdésben nem tesz különbséget: 
mert egy részről a múltban ama 26 millió nem 
alkotmányos időben, és igy alkotmánytalan mó
don bocsátatott közre; más részről pedig, mert 

az nem magyar váltó pénz, holott most magyar váltó 
pénzről van szó, miután az utolsó országgyűlés 
határozata folytán fog közre bocsáttatni. 

Ha ezt már átalános elv szerint is szük
ségesnek tartom, annál inkább szükségesnek tar
tom annak foganatosítását ezen concret esetben: 
mert tudvalevő dolog — a mint a pénzügyminisz
ter ur kijelentette — hogy ezen kicserélésben nye
reség van: van pedig azért, mert az 1848/1S49-
ben kibocsátott régi 6 krajczárosok 33y3°;0-lék 
értéken felül bocsáttattak forgalomba, a most ve-
retendők pedig 662/s°0-lék értéken felül bocsát 
tatnak forgalomba, és igy 33 Vs, illetőleg 25% 
nyereség van. Ha mi most nem mondjuk ki 
határozottan, milyen összegben lesz veretendő az 
uj pénz — nem akarom föltenni, de a törvény
hozásnak mindig szem előtt kell tartania a lehető
séget is, a lehetőség pedig megvan — hogy 
akár a magyar, akár a lajtántuli pénzügyminisz
ter az 1848. és 1849-iki hat krajczárosokból ki
bocsát untig uj mennyiséget, és ezen hatkraj-
czárosokat kicseréli ujonan veretendő 10 és 
20 krajczárosokkal, miután az ily eljárásban öt 
semminemű törvény nem gátolja; és igy ha mi 
nem tudjuk az összeget, mely összeg kibocsátá
sára a pénzügyminiszter jogosítva van. azt mond
hatja nekünk három vagy hat esztendő múlva, 
hogy nem volt 24 millió, hanem volt 30, 40, 
50 millió, és ő ezen módon olyan jövedelmet 
szerez budgetjének, a mely jövedelem sem az 
előirányzatban, sem a kimutatásban nem foglal
tatik. (Helyeslés), Ezen eset ugyan nem tehető 
fel, ámbár a lehetőség megvan. (Helyeslés a 
hol oldalon.) 

De nem csak ezért, hanem azért is tartom 
szükségesnek a szabatosabb szöveget, mert a bi
rodalmitanácsban is, midőn épen ezen törvényja
vaslat került szóba, határozottan ki volt mondva 
az összeg, t. i. 26 millió. Ez alkalommal a bi
rodalmi tanács az ottani pénzügyminiszternek 
azon engedélyt is adta, hogy 5 millió forinttal 
többet bocsáthat ki, mint előleget, az összeg 
másik felének becserélésére mindaddig, mig a 
másik féle becserélésre elő nem kerül. Az ottani 
pénzügyminiszter fel van jogosítva arra, hogy ha 
egy milliót cserélt be, akkor hat millió értékű 
10 és 20 krajczárosokat kibocsáthat mindaddig, mig 
a másik fele előkerül. De én meg nem határoz
hatom valamely összegnek egjdk vagy másik 
felét, ha az összeget magát nem ismerem, (He
lyeslés) azaz: ha nem tudom, hol kezdődik az 
előleg gyanánt kibocsátott öt milliónak kicseré
lése és hol nem. 

Azért tehát határozottan kell kimondanunk, 
hogy 26 milliót tesz az összeg melynek fele 
13 millió. 
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Szükséges pedig ez azért, mert abból még 
követelések is támadhatnak az ottani pénzügy
miniszter irányában. Mert én nem hiszem, hogy 
a 26 millióból a felénél több fogna kicserélés 
végett elő kerülni; mert tudjuk, hogy az utóbbi 
években roppant összeg ment ki a 6 krajczáro-
sokból Németországba, midőn a mi 6 krajezáro-
sunk déli német pénz gyanánt fogadtatott el, és 
ezen pénz nem jöhet vissza hozzánk elébb, mig 
az agio 16 alatt nem fog állni. Mig az 16-on 
felül áll, addig az avval járó nyereség folytán e 
péznem a külföldön fog maradni, és mint mon
dám, csak akkor kerül ismét vissza Ausztriába, 
s illetőleg hozzánk , ha az agio 16-on alul 
fog állni. 

Továbbá megjegyzendő hogy a szóban levő 
hatosok nagy része elenyészett, elveszett, ugy 
hogy nem tehető fel, miszeriat 13 millió értékű 
hatkrajczáros kerülne vissza. 

Ha tehát több nem jut be kicserélés végett; 
akkor a lajtántuli pénzügyminiszter 5 millió írt
tal többet bocsát ki 10 és 20 krajczáros váltó
pénzekben mint a mennyi aránylag illette volna, 
mi által mi hátrányban vagyunk, a mennyiben, 
az igy keletkező haszonnak 30#-a, törvény sze
rint, Magyarországot illeti. (Helyeslés.) 

Ennélfogva a mi törvényhozásunknak vagy 
azon töi-vényt kell hoznia, hogy a mi miniszte
rünk az illető összegen felül is bocsáthat ki 10 
és 20-krajczárosokat, vagy pedig számot kellene 
tar tama e tekintetben az ottani pénzügyminisz
terrel a czélbol, hogy a nyereségnek minket 
illető részét nekünk szolgáltassa át. (Helyeslés.) 

De még egy harmadik ok is van, mely az 
összeg világos meghatározását követeli: az, hogy 
itt a törvényben már előre ki van mondva, h.úgj az 
„arany pénzláb behozatalát előkószitőleg" hozatik 
ezen törvény. Már pedig, ha az arany pénzlábot el
fogadjuk, akkor valószínűleg a párisi conventióhoz 
is hozzá járulunk, a mi feltehető, minthogy már 
e törvényben is a franc-rendszert elfogadjuk. 
Ezen párisi conventioban tisztán ki van mondva, 
hogy minden ország csak bizonyos összeget bo
csáthat ki váltó pénzben, mely összeg akkép van 
meghatározva: hogy hat franc esnék minden lé
lekre. Akkor nekünk ki kellene mutatnunk, 
mennyi váltópénz bocsáttatott ki tulajdonképen 
Magyarországban. Ezt pedig nézetem szerint leg-
czélszerübben a törvényhozás utján tehetjük. Én 
legalább sokkal czelszerübbnek tartom azt, ha 
pénzügyiminiszteri kimutatás helyett tőrvényczik-
kelyeink által mutatjuk ki, hogy ennyi és ennyi 
a Magyarországban levő váltó pénz. (Helyeslés.) 

Ennélfogva tehát azt vagyok bátor indítvá
nyozni, hogy az 1868. VII. t. ez. bővítése, ille
tőleg módosítása iránt beadott törvényjavaslat 

7-ik szakaszában ezen kitételek közé: „A jelen
ben forgalomban levő régi 6 pengő krajczáros és 
ezüst váltó pénzek" a következő tétel szurassék 
be : „26 millió összegre rugó." (Élénk helyeslés.) 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : A mi az összeg kitételét illeti, arra nézve 
én érdemileg észrevételt nem tehetek, annyival 
kevésbé, mivel ezen törvényjavaslatnak azon ér
telme van, hogy több pénz nem fog beváltatni, 
mint a mennyi becserélés végett be fog kerülni. 
Ezen törvény keletkezésétől számítva ugyanis 
minden állampénztár oda utasittatik, hogy, a 
mint a régi 6 krajczáros pénzdarabok behozat
nak, azok ujakkal cseréltessenek ki, s egy bizou3ros 
határidő alatt a régi 6 krosok, uj 10 és 20 kro-
sokkal leendő becserélés végett behivassanak. Tehát 
nagyobb mennyiségű váltópénzt forgalomba hozni, 
mint a mennyi jelenleg forgalomban létezik, az 
előterjesztett törvényjavaslat által nem volt czélba 
véve. Ennélfogva helyeslem azon észrevételt, mely 
szerint ki lenne mondandó a maximum, melyen 
túl a kibocsátás mindkét részről nem mehet. 
{Helyeslés.) 

A mi azon törvény értelmezését illeti, mely 
a birodalmi tanácsba hozatott, erre nézve nem 
érthetek egyet a t . képviselő úr ra l ; mert az otta
ni miniszter nem arra van felhatalmazva, hogy 
felén tul 6 millióval verethessen váltópénzt, ha
nem arra van felhatalmazva, hogy midőn az 
összes forgalomban levő érték fele kicserélés 
végett be kerül az állam pénztárába, akkor ezen 
5 millió — mely előlegnek tekintetik — már 
be legyen tudva. Tehát, midőn megközelítőleg 26 
millió az összes forgalomban levő pénz és ennek 
fele 13 millió kicserélés végett előkerül, már ezen 
előleg veretett 5 millió be lesz tudva. Bizo
nyos mennyiséget előre kell veretni, hogy az kész
letben legyen, sőt a forgalomban a bevonás által 
t ámadt hiányt pótolja. Tehát a birodalmi ta
nács törvényjavaslatában okot az aggodalomra 
nem látok. 

Ha a t. képviselő ur javaslata csak azt czé-
lozza, hogy állapittassék meg a maximum és con-
statáltassék a jelenben forgalomban levő váltó pénz 
összeg: ez esetben szívesen elfogadom a módosit-
ványt és hozzá járulok. (Helyeslés. Elfogadjuk!) 

G h y c z y K á l m á n : A miket most hal
lottunk, igen indokolják azt, hogy mennyire he
lyes és alapos a központi bizottság véleményének 
végén beterjesztett azon javaslat, miszerint ily 
törvényjavaslatok mindig a szükséges felvilá
gosító indokolás kíséretében terjesztessenek elő: 
mert valóban miként látjuk, kevésnek lehetett 
közölünk csak azon fogalma is, hogy i t t ezen 
igénytelen §-nál 26 millió frtról legyen szó, (He
lyeslés a bal oldalon) mely 26 millió frt., mint 
látjuk, Magyarország és az osztrák birodalom 
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államadósságának egy eddig számításba nem vett 
uj szaporodását látszik jelezni. Én részemről azért 
igen nagyon helyeslem azt, mit Wahrmann Mór, 
Pest Lipótvárosa érdemes képviselője előadott, 
hogy t. i. szabatosan határoztassék meg az ösz-
szeg, mely összeg erejéig uj pénzek lesznek ki
adhatók ; mert mindazon pénzek, melyek ezentúl 
fognak becserélés utján kiadatni — a mennyiben 
Magyarország részéről adatnak ki — a magyar 
állam adóssága lesznek, és illetőleg oly adóssága, 
mely helyettesitendi a törvénytelen kormány ál
ta l felvett adósságokat, és azért is kell bizonyos 
összeghez kötni a kiadandó pénzek summáját, 
hogy a kormány fel ne hataímaztassék bizonyta
lan ürügyek alatt, adandó alkalommal, nagyobb 
összegeknek kiadására. A mit Pest Lipótvárosa 
érdemes képviselője előadott, jelezi ugyan a 
maximumot, meddig az uj pénz kiadható; ez is 
azonban nézetem szerint igen nagy, mert 26 
millió nagy összeg; más részről a pénzügymi
niszter ur azon megjegyzést tet te , hogy nem is 
szándékozik uj pénzt 26 millió íorintig kiadni, 
hanem csak annyit, mennyi szükséges a forga
lomban levő 10 krajczarosok beváltására. E kö
zött azonban és a közt, mit Wahrmann képvi
selő ur előadott, igen nagy különbség lehet: 
mert ő azt hiszi, hogy tán fele sem fog vissza
kerülni az 1848- és 1849-iki 6 krajczárosoknak, 
melyek beváltandók lesznek. Ezen esetben, ha 
csak a maximumot teszszük be a törvénybe, 26 
millió forintig hatalmazzuk fel a kormányt azon 
szerkezet szerint, melyet Wahrmann ur beadott. 
Azon esetben tehát, ha elfogadjuk, a mit Wakr-
manu képviselő ur jónak lá t : én jónak tartanám, 
hogy határoztassék meg a törvényben az is, 
hogy azon összegnél, mely a régi 6 krajczarosok 
becserélésére fordittatik, több ilynemű pénz e 
czim alatt semmi esetre ki ne adassék. Nehéz 
ily helyzetben rögtön helyes fogalmazást előállí
tani, midőn egészen uj megjegyzés té tet ik; és 
igy mindenesetre szükségesnek gondolnám, hogy 
ezen szerkezet czélszerü megállapítása, ha ez most 
nem történhetik, legalább a holnapi napra ha-
lasztassék el, hogy azt ugy lehessen fogalmazni, 
hogy abból az országra kár ne következhessek. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! (Halljuk!) Nézetem szerint 
a szöveget könnyen meg lehet állapítani. En 
ugyanis azt tartom, ha az ugy formuláztatik, 
miszerint „ő felsége többi országai pénzügymi
nisztériumával létrehozott egyezmény folytán a 
forgalomban levő 26 millió frtot tevő 6 pengő 
krajczáros váltópénzek a forgalomból bevonat
nak, és ezek helyett 10 és 20 krajczarosok ve
retnek." Ghyczy képviselő ur aggodalmai meg
szűnnek: mert az összeg meg van nevezve, azon 

feltétellel, hogy nem több váltatik be, mint a 
mennyi valóban forgalomban van. 

Egyébiránt azt tartom, hogy azt előre mon
dani lehet, hogy a beváltandó összeg csekélyebb 
lesz. Wahrmann t. képviselő ur is megjegyezte, 
hogy a külföldön Dél-Németországban forgalom
ban levő összeg az agiónak magasságától, mér
tékétől függ; de lehetnek oly körülmények 
is, hogy az agio leszáll, és ez esetben ezen váltó
pénz ismét bejön s beváltás alá kerüi. 

A mi a párisi conventiót illeti, azt hiszem, 
a váltópénz mennyiségére nézve távol vagyunk 
azon határtól, melyet az kiszab, mert ha a ma
gyar birodalom népességének számát tekintjük, 
a conventió által megalapított maximumtól még 
távol vagyunk még az esetben is, ha az egész 
26 millió is beváltatnék. 

Tehát aggodalomra ok nincs, és a czél, me
lyet Wahrmann képviselő ur jelzett, el van érve 
az általam javasolt szerkezet á l t a l , nemkülön
ben meg lehet nyugtatva Ghyczy képviselő ur 
is. Ajánlom ezen szerkezetet. 

G h y c z y K á l m á n : Indítványomat for
mulázva leszek bátor beadni. Ha elragadtatik 
Wahrmann képviselő ur módositványa, akkor 
az első alinea után, nézetem szerint, körülbelül 
ez következhetnék : „a veretendő pénzek összege 
azonban a forgalomból valóban levonandó régi 
6 krajczarosok összegét semmi esetre sem halad
hatja meg." Ez volna megint a minimumja an
nak, a mit a kormány ilynemű pénzben kiad
hat ; meg van szabva a maximum,t. i. 26,000,000, 
a minimum t. i. azon összeg, mely a valóban 
szükséges beváltásra használtatik. (Helyeslés. Fel
kiáltások: Hagyjuk holnapra! Folytassuk! Zaj.) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Azt hiszem, Ghyczy képviselő ur in
dítványa akkor lenne indokolva, ha az általam 
beterjesztett javaslatnak más értelme volna; de 
miután világosan ki van abban fejezve: hogy a 
váltó pénzek a forgalomból bevonatván, és helyet
tök, azaz a már bevont pénzek helyett, ezen 
meg ezen váltópénzek veretnek, ennek is bizo
nyosan csak ugj-anazon értelme van. A mi pe
dig egyszer már határozottan ki van mondva, 
azt még egyszer ismételni valójában fölösleges. 

I v á n k a I m r e : I t t az van mondva, 
hogy helyettök 26,000,000 adatik ki, mert igy 
is lehet érteni; visszatérve a minapi magyará
zatra, melyet Kerkapoly képviselő ur adott, hogy 
se felette, se alatta. 

E l n ö k : Kivan a t. ház most határozni? 
(Holnap ! Ma! Még nincs 2 óra!) 

G h y c z y K á l m á n : Indítványomat min
denesetre beadom, hogy legalább a jegyzőkönyvbe 
jőjön. Felolvasom még egyszer. (Felolvassa a 
módost'tványt.) 
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I r á n y i D á n i e l : A Wahrniann képvi
selőtársunk által felemlített körülmény sokkal 
íbntosabb, semhogy időt ne vennénk magunknak, 
hogy azt holnapig bővebben megfontoljuk. A nél
kül is csaknem 2 óra. Miután még lehetnek szó
nokok is felírva, indítványozom, hogy halaszszuk 
a tárgyalást holnapra. (Helyeslés. Felkiáltások: 
Folytassuk! Zaj.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Ha bárkinek á t. képviselők közül 
aggodalma van arra nézve, hogy ezen szerkezet 
iránt rögtön történjék határozás, lehet a szabá
lyokban megállapított eljárást alkalmazni: t. i. 
fogalmazás végett a központi bizottsághoz kel
lene ezen pontot utasítani, és miután a központi 
bizottság azt fogalmazandja, holnap fel lehetne 
olvasni, s a szerkezetet végleg megállapítani. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k ; Méltóztatnak ebben megnyugodni ? 
(Elfogadjuk) Kérem a központi bizottság tag
jait, méltóztassanak holnap reggel 9 órakor az 
elnöki szobába megjelenni. r (Szavazzunk !) 

D e á k Ferencz: Én nem tudok szavazni 
azon egyszerű oknál fogva, mert a kérdés való
ságát nem értem. A mi mondva volt, az számí
tás és mélyebi) combinatio dolga. Miért ne nyúl
junk tehát azon eszközhöz, a melyet miniszter 
ur említett, és melyet magam is épen ajánlani 
akartam; hogy t. i. a központi bizottság vegye 
fontolóra a dolgot ? Ott Lónyay miniszter ur fel
világosításokat fog adni, és bizonyosan azon kép
viselők, kik ezen dologban jártasabbak, szívesek 
lesznek megmondani a magok nézeteit, ha mind
járt nem tagjai is a központi bizottságnak, és 

akkor valószínűleg a központi bizottság tanács
kozásaiból oly eredmény kerülend elénk, a me
lyet meg lehet érteni. Meglehet, a t. ház na
gyobb része azon szerencsés helyzetben van, hogy 
jelenleg is érti a kérdést; de én nem értein any-
nyira, hog}r jó lelkiismerettel szavazhatnék. Fo
gadjuk el a miniszter ur javaslatát. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Én ugy fogtam fel a kérdést, hogy ezen 
szakasz fogalmazás végett a központi bizottság
hoz tétessék át, azon utasítással, hogy azon 
két eszme benne legyen, a melyeknek egyikét 
Wahrniann képviselő ur indítványozta, t. i. hogy 
a maximum megállajjittassék, és azon eszme, a 
mely szerintem már a törvényjavaslatban is ben 
van, hogy t. i. ne bocsáttassák több uj váltópénz 
forgalomba, mint a mennyi a beeserélés által 
bejött. Maga a kérdés ujabb vitatás tárgya nem 
lehet, hanem csak az, hogy a központi bizottság 
szerkezete szerint helyesen van-e ezen két 
eszme abban kifejezve vagy nem ? (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ismételve kérem tehát a köz
ponti bizottság tagjait, méltóztassanak holnap 9 
órakor az elnöki szobában megjelenni, hogy ezen 
feladatunkat teljesíthessük. 

Holnap 10 órakor nyilvános ülés lesz. Napi
rend : a szőnyegen levő törvényjavaslat tárgya
lásának folytatása, utána a függő adósságok 
ellenőrzésére kiküldött bizottság jelentése, végre 
az ujonezozási törvény végleges megszavazása. 

Kérem a gazdasági bizottság tagjait, szíves
kedjenek ma délután 5 órakor itt megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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Aczél Péter 179. 
Aczél Péter mint előadó 1 0 , 1 3 , 1 5 . 
Almásy Sándor 77, 253, 411, 412. 
Almásy Sándor interpellatiója 9 6 . 
Andrásy Gyula gr. 4, 5, 6, 7, 39, 50, 57, 93, 94, 99, 

100, 106, 1 6 1 , 165, 265, 266, 321 , 336, 341, 
342, 346, 355, 361, 362, 391, 392, 406, 416, 417, 
419, 422, 452, 460. 

Anker Hugó 270. 
Antalfy Károly mint előadó 1 0 , I S , 1 » , 1 9 , 9 1 , 9 9 , 9 6 . 

Államadóssági bizottság jelentése ¥ . 
Átiratok benrutatása 4 , 1 0 , 1 1 , 9 0 . 

Babes Vincze 61, 377, 419. 
Barta Lajos szabadságot kap 2 0 . 
Bánó József 69, 70, 195. 
Benedikty Albert választási ügye 1 9 , tV. 
Berecz Ferencz 73, 309. 
Berecz Ferencz választási ügye 5 , 1 1 . 
Berzeviczy Tivadar 309. 
Bethlen János gr. 149, 379, 416. 
Bezerédj László 10, 20, 45, 47, 177, 248, 392, 394,408. 
Biráló bizottságok választása V3 1 5 , 1 6 . 
Bírósági törvényjavaslatok 1 9 , 9 5 . 
Bittó István 35. 
Bittó István mint elnök 9 0 . 
Bobory Károly 18, 66, 178, 425. 
Bobory Károly interpellatiója 1 6 , 9 I Í . 
Boczkó Dániel 3. 
Bogdán Vincze 253. 
Bogdán Vincze szabadságot kap 4 . 
Borlea Zsigmond 55, 375, 452. 
Borlea Zsigmond interpellatiója 9 8 . 
Boros Pál 391, 408. 
Bónis Sámuel 9, 17, 32, 62, 71, 74, 75. 
Bónis Sámuel lemond 1 9 . 
Brogyányi Vincze 413. 
Brogyányi Vincze interpellatiója 9 6 . 
Buday Sándor 249, 417. 
Bujanovics Sándor 158. 
Bujanovics Sándor mint jegyző 6 — 1 9 , 9 8 . 
Buttler Sándor gr. választási ügye 9 0 . 
Buttyán László 77, 367, 411. 
Buttyán László választási ügye 1 3 . 

Ciotta János 77. 
Ciotta János interpellatiója 1 9 , 1 6 , 1 9 , 2 0 . 
Clementis Gábor 429, 435. 

Csanády Sándor 4, 27, 3 8 , 62, 249, 391, 397, 439, 
454, 457, 464. 

Csáky Tivadar gr. 59. 
Csáky Tivadar gr. szabadságot kap 1T. 
Császár Bálint 64, 456. 
Császár Bálint interpellatiója 1 1 . 
Csernatony Lajos 143. 
Csiky Sándor 22, 81, 252, 317, 318, 395,413,441,455. 
Csiky Sándor interpellatiója 9 6 . 
Csiky Sándor választási ügye 1 1 . 
Csörghe László választási ügye l 1 ? . 

Dapsy Vilmos 50, 98. 
Dapsy Vilmos lemond 1 5 . 
Dániel Márton választási ügye 1 9 . 
Deák Ferencz 5, 8, 10, 13, 15, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 

33, 48, 53, 55, 57, 66, 72, 80, 87, 149, 303, 369, 
394, 418, 423, 424, 451, 454, 470. 

Deáky Lajos 73, 74, 253, 421. 
Degenfeld Béla gr. választási ügye 1 8 . 
Degenfeld Gusztáv gr. szabadságot kap 9 0 . 
Degenfeld Gusztáv gr. választási ügye T, 1 0 . 
Delegátió 9 6 , 9 8 . 
Dietrich Ignácz 24, 78,294,296,299,300,351,352,425. 
Dietrich Ignácz indítványa 9 3 . 
Dobsa Lajos 311. 
Dobsa Lajos választási ügye 1 5 . 
Domahidy Ferencz 232, 252. 
Dőry János választási ügye 1 5 . 
Drágfy Sándor választási ügye 1 8 , 1 9 * 

Elnöki dij 1 3 , 1 5 . 
Elnökválasztás 6 . 
Eördögh Frigyes 319. 
Eöry Sándor választási ügye 1 1 . 
Eötvös József b. 199, 397. 
Ernuszt Kelemen 71. 
Eskütétel 8 , 9 , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 9 1 , 9 6 . 
Eszterházy Pál gr. választási ügye 1 1 . 

Éder István 253, 321. 
Érkövy Adolf 309, 410. 
Érkövy Adolf választási ügye 1 1 , 1 9 . 

Felirat 1. Válaszfelirat. 
Fiumei bizottság 9", 8 , 9 . 
Fodróczy Sándor 416. 
Fodróczy Sándor mint jegyző 1 8 — 9 4 . 
Fogadás a királynál 9 . 
Főrendek elnöksége 4 . 
-Főtörvényszékek megnyitása 9 0 , 9 9 . 
Fülepp Lipót lemond 9 1 . 
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Ciajzágó Salamon 35, 38", 4 5 , 68 , 7 1 , 79 , 174, 251, 
322, 426, 454, 455, 456. 

Gajzágó Salamon mint elnök 1 5 . 
Gazdasági bizottság választása ff. 
Gál Endre választási ügye 3 5 . 
Ghyczy Ignácz 10, 28 , 49 , 62, "64, 73, 74, 154, 410, 

453, 454, 463. 
Ghyczy Kálmán S, 13, 17, 23, 24, 32, 36, 40, 48, 69, 

89, 181, 183, 249, 269, 303, 362, 393, 395, 396, 
410, 418, 423, 449, 465, 468, 469. 

Ghyczy Kálmán indítványa 3 5 . 
Gonda László 391. 
Gonda László határozati javaslata 3 5 . 
Gorove István 162, 183, 219, 451, 452. 
Gránczenstein Gusztáv 464. 
Gruescu Lázár választási ügye ff, 3 5 . 
Gnbody Sándor 150, 151, 400. 

Oyőrffy Gyula 61, 236. 

Halász Boldizsár választási ügye 1 8 . 
Határőrvidéki erdőségekéi O. 
Házi hivatalnokok ügye ff, 1 0 , 1 5 . 
Háznagyi dij 1 3 , 1 5 . 
Háznagyválasztás ff. 
Henszlmann Imre 100, 381, 429. 
Henszlmann Imre interpellatiója 1 3 . 
Hírlapi közlések ff, 8 , 1 1 . 
Hódosiu József 18, 22, 373, 380, 390, 391. 
Hoffmann Pál 148, 149. 
Hoffmann Pál interpellatiója 1 5 . 
Hollán Ernő 402. 407, 408. 
Horvát Boldizsár' 66, 244, 252, 254, 273, 276, 392, 

393, 396, 412. 
Horváth Döme 131. 
Horváth Döme mint előadó 5 . 
Horváth János választási ügye 1 5 . 
Horváth Mihály 104. 
Horvát országgyűlés átirata 1 0 . 
Horváth Sándor 411. 
Hrabár Manó 309. 
Huszár Imre 254, 273. 
Huszár Imre interpellatiója 1 9 , 3 0 . 
Huszár Imre választási ügye 1 9 , 3 1 . 
Huszár István 417, 418. 

Igazolások S , 1 1 . 
Igazoló bizottság alakítása 6 , ff. 
Irányi Dániel 4, 6, 22, 29, 41, 59, 60, 66, 75, 100, 

190, 191, 273, 365, 374, 395, 397, 419, 426, 445, 
45Q, 454, 455, 456, 470. 

Irányi Dániel interpellatiója 9 , 1 3 , 3 8 . 
Irányi Dániel törvényjavaslata 1 1 . 
Ivánka Imre 43, 54, 152, 160, 243, 244, 245, 248, 

259, 272, 378, 396, 397. 406, 418, 425, 435, 438, 
445, 460, 469. 

Ivánka Imre interpellatiója 3 2 . 
Ivánka Zsigmond 37, 73, 75, 110, 152, 162, 167, 218, 

266, 269, 323, 333, 340, 358, 392, 425, 433, 447. 

Jankovics Antal 123, 251, 394. 
Jankovics Gyula 321. 
Jankovics Miklós 99, 322, 350, 433, 434. 
Jankovics Miklós interpellatiója 3 3 , 3 7 . 
Jankovics Miklós mint korjegyző 3 , 4 . 
Jankovics Miklós választási ügye 1 1 . 
Jámbor Pál 35. 

Jámbor Pál mint jegyző 1 3 — 3 4 , 3ff. 
Jegyző-választás 6 . 
Joannescu Lázár 376. 
Jókai Mór 219, 220, 265, 266, 267, 268, 269, 416, 447. 
Jókai Mór interpellatiója 1 8 , 3 6 . 
Jókai Mór választási ügye 1 1 . 
József nádor szobra 1 . 
Jurka Vazul mint korjegyző 5 , 6 . 
Justh József 12, 21, 46, 47, 48, 50, 219, 248, 250. 
Justh Kálmán választási ügye 8 , 1 3 . 

Maldorovics Antal 153. 
Kapp Gusztáv 414, 415. 
Kapp Gusztáv interpellatiója 3 6 . 
Kautz Gyula 2S5, 259. 
Kautz 'Gyula választási ügye 1 5 . 
Keglevich Béla gr. 6. 
Keglevich Béla gr. választási ügye 1 3 . 
Kemény Gábor b. 69, 72, 78, 248, 251. 
Kemény Gábor b. mint előadó 5 , 3 5 , 3 8 . 
Keményfy János választási ügye 1 4 . 
Kerkapoly Károly 220, 225, 268, 269, 340, 418, 456, 

457, 458, 459, 461. — - — 
Kerkapoly Mór szabadságot kap 4 . 
Kereskedelmi szerződések 3 8 -
Kettős választások: ügye 6 , ff, 8 , 1 0 . 
Kérvényi bizottság választása ff. 
Kérvények bemutatása 3 — 6 , 8 — 3 8 . 
Kézsmárky József választási ügye 3 5 . 
Kethelyi József 302. 
Kis János 100, 177, 251, 408. 
Kis János interpellatiója 1 3 , 1 6 . 
Királyi Pál 240. 
Királyi Pál mint előadó 5 . 
Klapka György szabadságot kap ff. 
Klapka György választási ügye 5 , 1 3 . 
Kollár Antal 319, 392. 
Kollár Antal választási ügye 1 3 . 
Kossuth Ferencz lemond 9 , 
Kovách László 37, 73, 75, 155, 156, 157, 406, 455, 457. 
Költségvetés [házi] 1 0 , 1 3 , 1 5 , 1 6 . 
Könyvtár ügye 1 5 , 1 6 . 
Krajcsik János 463. 
Krajcsik János választási ügye 1 9 . 
Kraljevics Benő 177. 
Kraljevics Benő interpellatiója 1 9 . 
Kuk Jenő 72, 254, 371, 379, 380. 
Kuk Jenő interpellatiója 1 9 . 

Latinovics Vincze 229, 303, 351, 352, 421, 464. 
Lónyay Gábor választási ügye 1 3 , lff. 
Lónyay Menyhért 267, 321, 346, 347, 358, 430, 431, 

434, 461, 462, 464, 465, 466, 468. 469, 470. 
Ludvigh János 27, 38, 170. 
Luksics Bódog 195. 

Madarász József 4, 7, 16, 27, 32, 61, 72, 96, 161,219, 
273, 317. 

Madarász Jenő választási ügye 3 6 . 
Madocsányi Pál 153, 154, 156, 157, 158, 175, 453. 
Majláth István 212. 
Majláth István mint jegyző 1 1 , 1 2 , 3 6 — 3 8 . 
Majoros István 320, 44©, 441. 
Makray László 219. 
Maller Miksa választási ügye ff, 1 0 . 
Máriássy Béla 166, 167, 168, 437. 
Mednyánszky Sándor 197, 199. 
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Megbízó levelek benyújtása (tömeges) 3 . 
Megnyitás (országgyűlésé, ünnepélyes) 1 . 
Melas Vilmos választási ügye 8 , 1 8 . 
Mentelmi bizottság 8 8 . 
Mihályi Péter 20, 70. 
Mihályi Péter mint jegyző 8 , 1 1 — 1 8 , 3 5 - 3 * . 
Mikó Imre gr 77, 149, 175, 176, 397, 400, 405, 406, 

407, 408, 452, 453. 
Miletics Szvetozár 68, 114. 
Miletics Szvetozár interpellatiója 1 3 . 2 8 . 
Miletics Szvetozár perbefogatási ügye 8 f . 
Miletics Szvetozár szabadságot kap 2 8 . 
Miletics Szvetozár válaszfelirati javaslata 1 1 . 
Miletics Szvetozár választási ügye 1 4 . 
Mocsáry Lajos 307. 
Mocsáry Lajos választási ügye 1 5 . 
Mocsonyi Jenő választási ügye 9 6 . 
Mocsonyi Sándor 38, 39, 235. 
Móricz Pál 210. 
Mukics Ernő 271. 
Muzslay Sándor 47, 309. 

Maplóbirálás 2 5 . 
Naplóbiráló bizottság választása T. 
Nedeezky István 38,, 274. 
Nehrebeczky Sándor 42. 
Németh Albert 28, 29, 83, 85, 87, 89, 207. 252. 
Németh Albert interpellatiója 1 3 . 
Németh Albert választási ügye S S , 3 6 . 
Név szerinti szavazás 3 8 , 3 6 , 31?. 
Nicolics Sándor 248, 350, 395, 429. 

Jtfyáry Pál 97, 155, 158, 190, 225, 249, 260, 362, 
374, 422, 451, 458, 459. 

Nyomtatványok ügye 1 1 . 

Oláh Miklós választási ügye 1 1 , 1 3 . 
Ordódy Pál 309. 
Osztályalakitás 4 , 8 , 3 4 . 

Paczolay János 13, 22, 23, 39, 46, 69, 248, 296,. 309 . 
Paji Lajos 218. 
Papp Zsigmond 387, 419. 
Papp Zsigmond választási ügye 3 5 . 
Patay István 5, 20, 67, 71, 73; 81, 99, 153, 420. 
Patruhány Gergely választási ügye 1 3 . 
Paulini Tóth Vilmos 54, 56, 84, 148, 369. 
Paulini Tóth Vilmos interpellatiója 9 , 1 3 , 1 5 . 
Pásztélyi János (mármarosi) választási ügye 5 , 1T . 
Perényi Zsigmond b. mint körjegyző 3 , 3 , 6 . 
Perczel Béla 144, 254 
Perczel Béla interpellatiója 1 9 . 
Pethes József választási ügye 3 8 . 
Petrovay Ákos 71, 234, 235, 411. 
Pécsy Tamás 177, 320. 
Pénzügyi bizottság 3 8 . 
Pénzverés! törvényjavaslat 3 1 , 3 5 , 3 8 . 
Pilisy Lajos választási ügye 1 1 . 
Plachy Lajos 429. 
Postaszerződések 3 8 . 
Pribék Antal mint korelnök 1—6. 
Prileszky Tádé 263. 
Pulszky Ferencz 29, 72, 89, 107, 160, 161, 168, 32 4, 

333, 381, 407, 418. 
Pulszky Ferencz választási ügye 1 5 . 

Hadó Kálmán 429. 
KÉPV. H. NAPLÓ.18lf. . 

Radó Kálmán mint korjegyző 4 — 6 . 
Baisz Szilárd 168. 
Ráday László gr. választási ügye 1 8 . 
Rákóczy János 309, 443, 447. ' 
Bákóczy János választási ügye 1T , 3 5 . 
Rimanőczy Ferencz választási ügye 1 4 . 
Román Miron 309. 
Román Sándor 425. 
Rónay Lajos 123, 309, 350. 
Rudnay István 82, 249, 292, 300. 

Samassa József 55. 139, 318. 
Schvarcz Gyula 66, 67, 283, 288, 365, 430, 441, 461. 
Schvarcz Gyula interpellatiója 1 1 . 2 4 . S1?. 
Semsey Pál 163. 
Simay Gergely 32, 62, 231. 
Simonyi Ernő 18. 38, 44, 45, 54, 55, 58, 68, 80, 81, 

102, 104, 106, 107, 110. 245, 255, 353, 355, 358, 
417, 420. 

Simonyi Ernő és társai válaszfelirati javaslata 1 1 . 
Simonyi Lajos b 29. 57, 62, 79, 124, 155, 157, 173, 

174, 249, 324, 398, 400, 404, 444, 449, 458. 
Somossy Ignácz 32, 72, 75. 151. 
Somossy Ignácz választási ügye 1 5 . 
Somssich Pál 32. 
Somssich Pál mint elnök 6 , 2 8 . 
Sümeghy Ferencz halála 1 1 . 

Sxabó Imre (pápai) 309. 
Szabó József 309. 

"Szakácsy Dániel 25, 215. 
Szalay Sándor 82, 273, 374, 410, 426-
Szaplonczay József 74, 454. 
Szathmáry Károly 177, 178, 320. 
Szathmáry Károly interpellatiója 1 6 . 
Szathmáry László választási ügye ¥ , 1 0 , 3 1 . 
Szeniczey Ödön mint előadó 5 . 
Szeniczey Ödön választási ügye 1 3 . 
Szentiványi Károly 37, 62, 152, 454. 
Széky Péter 429. ' 
Széky Péter választási ügye 3 5 . 
Széll Kálmán mint előadó 5 . 
Széll Kálmán mint körjegyző 1 , 2 , 4 , 6 , mint rendes 

jegyző 1 0 , 1 2 — 3 8 1 
Szilágyi Lajos 46. . 
Szilágyi Virgil 146 250. 
Szirmay Ferencz gr. 114. 
Szirmay Ödön 149, 431. 
Szirmay Ödön interpellatiója 1 5 . 3 ? . 
Szlávy "József 19, 154. 
Szontagh Pál (csanádi) 41, 157, 251, 322, 420. 
Szontagh Pál (gömöri) 309. •> 
Szögyény László választási ügye 1 1 , 1 2 . 
Sztratimirovics György 384. 
Szuppan Zsigmond 309, 412. 
Szuppan Zsigmond interpellatiója 3 6 . 
Szüllő Géza 411. 

Tanárky Gedeon 79. 
Táncsics Mihály 414. 
Táncsics Mihály interpellatiója 3 6 . 
Theil István választási ügye 1 1 . 
Tisza Kálmán 7, 14, 19, 21, 30, 32, 35, 47, 49, 56, 

62, 67, 68, 70, 75, 77, 83, 92, 94, 96. 98, 152, 
153, 156, 157, 174, 177, 219, 288, 327, 333, 336, 
340, 391, 393, 405, 406, 417, 418, 422, 426, 435, 
440, 445, 451, 452, 454. 459. 
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Tisza Kálmán indítványa 1 3 , 8 8 . 
Tisza Kálmán interpellatiója 2 5 , 2 6 . 
Tisza Kálmán válaszfelirati javaslata 1 1 . 
Tisza László 71. 
Tisza László szabadságot kap 1 3 . 
Tisza László választási ügye 6 , 1 0 . 
Tóth Kálmán 129, 253. 
Tóth Kálmán választási ügye 1 1 . 
Tóth Vilmos 421. 
Török Sándor (soproni) 381. 
Török Sándor (soproni) választási ügye 1 1 , 1 8 . 
Törvénymagyarázási jog 2 5 , 2 6 , 8 8 . 
Trónbeszéd 2 , g . 

Uhlarik János 369. 
Ujonczozási törvényjavaslat 2 1 , 2 5 , 21?, 2 8 . 
Urbanovszky Ernő 411. 
Urházy György mint előadó 2 5 , 29 ' , 2 8 . 

ITrményi Miksa 250, 421. 
Urményi Miksa mint előadó 5 . 

Vasúti bizottság 2 5 , 2 8 . 
Vasúti ügyek 1 0 , 2 5 , 2 8 . 
Vay Béla b 21 
Válaszfelirat 9 , 1 1 — 8 5 . 
Válaszfelirati bizottság 1 0 , 1 1 . 
Válaszfelirati vita 1 2 — 2 4 . 
Vámkezelési költségek iránti törvényjavaslat 2 1 . 
Várady Gábor 9, 43, 55, 62, 153, 154, 155, 160, 161, 

248, 323, 342, 346, 347, 352, 353, 404, 408, 456. 

Várady Gábor interpellatiója 2 2 . 
Várady János 273. 
Várady János választási ügye 1 1 . 
Vidacs János 446. 
Vukovics Sebő 14, 39, 56, 71, 76, 134, 153. 176, 393, 

406, 407, 423. 

Wáhrmann Mór 467. 
Wenckheim Béla b. 56, 83. 
Wirkner Lajos választási ügye 2 0 , 2 2 . 
Wlád Alajos 74. 
Wodianer Albert b választási ügye 1 2 . 
Wodianer Béla választási ügye 1 1 , 1 2 . 

Zámory Kálmán 52, 53, 81, 319. 
Zichy-Ferraris Viktor gr. mint előadó 5 . 
Zichy-Ferraris Viktor gr. mint korjegyző 1 , 8 , 4 — T . 
Zichy Jenő gr. 122, 209, 324. 
Zichy Jenő gr. főrendi korjegyző 4 . 
Zichy József gr. (ifj.) mint előadó 5 . 
Zichy Nándor gr. 39, 126, 372. 
Zichy Nándor gr. mint előadó 5 . 

.Zichy Nándor gr. választási ügye 1 5 . 
Zlinszky György 275, 276. 
Zlinszky György választási ügye 1 4 . 
Zmeskál Zoltán 370. 

Zsedényi Ede 21, 44, 45, 54, 62, 68, 99, 123, 153, 187, 
190, 455. 

* 
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