
CCCVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. november 9-dikén 

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

Tárgyai : Freyseysen Gyula megbizó levele és kérvények bemutatása. Csiky Sándor indítványa a kérvények tárgyalása 
iránt. Berzenczey László a közös külügyminiszter osztrák képviselősége iránt interpellálja a kormányt. A kormány törvényjavaslatot 
nyújt be a volt központi közigazgatás nyugdijairól, úgyszintén a kisajátításról Buda-Pesten. Királyi leira; Fiume tárgyában. Ghyczy 
Kálmán és társai indítványa a delegatio iránt mellőztetik. A pénzügyi bizottság jelentést tesz az 1869-dik évi áliamköltségvetésnek a 
belügyminisztériumra vonatkozó fejezeteiről. 

A kormány részéről jelen vannak: András;/ 
Gyula gr., Eötvös József &., G'orote István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért: később Wenckheim Bé
la báró. 

Az ülés kezdöd<k d. e. 10 órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit pedig Csengery 
Imre jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzó'könyve fog hitelesíttetni. 
BlljailOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a no

vember 1-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Freyseysen Gyula, Bereg megye munkácsi 

kerületében megválasztott országos képviselő ere
deti megbízó levele az állandó igazoló bizottság
hoz tétetik át. 

Németh János . cs. kir. nyugalmazott had
nagy két rendbeli nyugtatvány beváltása iránt 
folyamodik. E kérvény a kérvényi bizottsághoz 
utasittatik. 

Ráth Péter képviselő úr kérvényt kivan 
beadni. 

R á t h P é t e r : T. ház; A budai kir. egyetemi 
fó'gymnasium tanári testülete felszólítása követ
keztében bátor vagyok egy kérvényt a t. ház 
elé terjeszteni, melyben ők nagyon^ csekély évi 
fizetésök felemeltetéseért esedeznek. En tehát ezen 
kérvényt a ház asztalára teszem le, s egyszersmind 
felkérem a t. házat, méltóztassék ezt véleménye-

| zés végett a pénzügyi bizottsághoz utasítani. (Fel-
Máltások : A kérvényi bizottsághoz .') 

Elnök : A kérvényi bizottsághoz fog át
tétetni. 

Csiky Sándor képviselő úr indítványt ki
van tenni. 

Csiky Sándor : T. ház ! A ház szabályainak 
80. pontja arról rendelkezik, miszerint a kérvényi 
bizottság eljárásáról hetenkint a ház elé előter
jesztést tegyen. A kérvényezési jog, t. ház. minden 
egyesnek ugy, mint testületeknek elidegenithetíen 
joga, de ezen joggal viszonos kötelezettségek jár
nak a házra vonatkozólag, miszerint azokat tár
gyalni', azokban határozatot hozni van hivatva, 
E tekintetből , a mennyiben azon kérvények 
sorában , melyek a ház előtt állanak, a bizott
ság által az elnökségnél bejelentve már ré
gen vannak, találkoznak olyanok , melyek nem 
csak magán érdeküek. de egyszersmind közérde
kűek — olyan, a többek sorában egyet kiemelve, 
Morzsányi Sándornak a marhavész elhárítása 
tárgyában felfedezett és azon gyógyszernek alkal
mazásáról szóló utasítása, miként kelljen e nagy 
veszélytől, mely az országra igen zsibbasztólag 
hat, mely mostan napjainkban már a fővárosban 
is kiütött, menekülni, s ezen javaslat a kérvényhez 
mellékelve, a tisztelt ház elé terjesztetett — hogy 
tehát előleg tárgyaltassék és tárgyalására ha
táridő tűzessék, ezen indítványt vagyok bátor 
a t. ház elé terjeszteni, indítványomat ezennel 
írásban beadván. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa az indít-
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ványt); „A kérvényezési jog valamennyi honpol
gárok, egyletek és testületeknek elidegenitethet-
len s naponkint gyakorlott joguk levén, ebből a 
képviselőházra azon viszonos kötelesség hárul, 
miként eddig íenálló szabályainak 80-dik sza
kasza értelmében is azokat hetenkint tárgyalni s 
határozatával ellátni hivatott. Minthogy azonban 
érintett tárgyalás ezúttal több hetek óta elmaradott, 
nehogy ezen jog gyakorlata a kérvények iránt 
hozandó határozatoknak késedelmes és káros el
halasztása által becsében és értékében megcsök
kenjen , ezután pedig a hon polgárainak a képvi
selőházba helyzeti bizalma, is megingattassék; mi
után köztudomásra van , miként szó alatti kérvé
nyek között számosabban találtainak olyanok, 
melyek a magán érdek mellett egyszersmind köz
érdekűek is. például a már hazánkban több helye
ken és ezek között magában az ország fővárosában 
is kiütött marhavésznek gyökeres orvoslása és 
előzetes megakadályozása végett Morzsányi Sándor 
által pártolás tekintetéből még a folyó évi július 
havában benyújtott javaslati kérvény : határozza 
ezen okoknál fogva a képviselőház el, miként 
érintett s a kérvényezési bizottság által tárgyalás j 
végett már az elnökségnél be is jelentetett kérvé
nyek ügyében tett javaslatok felvételére a legkö
zelebb reánk jövő hétnek egyik napját kitűzni, és 
ekkor érintett Morzsányi Sándor által benyújtott 
kérvénynek, mint javaslatának közhasznúsága fel
ismerése esetén azonnal alkalmazásba veendőnek 
előzetes tárgyalás alá vételét el is rendeli." 

E l n ö k : A házszabályok értelménél fogva a 
kérvények lajstroma a ház asztalára le van téve : 
mihelyt az idő és körülmények engedni fogják, 
főképen azon kérvények, melyekre nézve az elő-
tezességet a t. ház kimondotta, azok okvetlen tár
gyalás alá fognak jönni ; mihelyt tehát a körülmé
nyek engedik, tárgyaltatni fognak. 

Csiky Sándor : A körülmények mindjárt 
engedni fogják, mihelyt a tisztelt ház napot hatá
roz ; azért bátor vagyok kérni a tisztelt házat, 
méltóztassék minél előbb napirendre tűzni. 

E l n ö k : Most az a kérdés, kivánja-e a ház 
az indítványt tárgyalni '? (Felkiáltások : Nem !) 

SoillSSiCh P á l : Szót kérek ! Miután arról 
van szó, hogy a közelebbi napokban mivel foglal
kozzék a tisztelt ház ? kötelességemnek tartom 
bejelenteni, hogy a pénzügyi bizottság, kivéve a 
pénzügyminisztérium tárczájára vonatkozót, a költ
ségvetéseket átdolgozta, s némelyek iránt a jelen
tést már be is adta. Még kettő van hátra s azt is 
be fogja végezni holnap vagy holnapután. E sze
rint bátor vagyok múltkori határozatához képest 
arra figyelmeztetni a t. házat, hogy múltkori ha
tározatához képest ezen beadott jelentéseket mél
tóztassék tanácskozás tárgyává tenni , mikor a 

háznak ideje lesz és nézete szerint időszerűnek 
fogja találni. Legfőbb teendőnk egyike, hogy 
a pénzügyi dolgozatokon átmenjünk. [{Helyeslés.) 

E l n ö k : Előbb a pénzügyi bizottság jelen
tése fog tárgyalás alá vétetni, s azután, ha a kö
rülmények engedik, a kérvények. 

Berzenczey L á s z l ó : Bátor voltam minap 
interpellálni a minisztériumot, nem tudván, hogy 
melyik miniszter urat, minthogy katonai dologról 
volt szó. Sajnálom, hogy most ismét azon kelle
metlen helyzetben vagyok, hogy nem tudom, me
lyik minisztert interpelláljam, minthogy közös 
ügyről van szó. Ha nem a pesti, hanem a bécsi 
országgyűlésen volnék, könnyebb volna a dologs 
a mennyiben Beust bárót , lti a bécsi reichsrath 
tagja, interpellálhatnám. {Élénk nyugtalanság a 
jobb oldalon.) Nem dicsekhetem azzal, hogy az 
1867-dik évi XII. törvényczikk alkotásában részt 
vettem ; de különben e tekintetben nem irigylem 
senki dicsőségét; annyit azonban bátor vagyok 
megjegyezni, hogy ha a közös külügyi miniszter, 
ki ama testületben mint képviselő ül, ama testület 
valamelyik bizottságában oly fölfedezéseket tehet és 
tesz, miket csak delegatiónkban tehetne, én ezt az 
eljárást az egyenjogúsággal összeférhetőnek nem 
tartom ; azért vagyok bátor az összes minisztéri
umhoz a következő rövid interpellatiot intézni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {chassa az interpella
tiot): „Az 1867-dik évi közös ügyekrőli XH-dik 
törvény értelmével megegyeztethetőnek tartja-e a 
tisztelt minisztérium a jelenlegi osztrák-magyar 
államok részérőli közös külügyminiszter urnák 
az osztrák képviselőházban képviselőségét ?" (De
rültség a jobb oldalon.) 

Lóiiyay Menyhért pénzügyéi': Midőn a 
közös költségvetés a delegatio elé terjesztetett, 
azon alkalommal a delegatio a létezett központi 
közigazgatási nyugdijak iránt, melyekre nézve ez 
összeg azon költségvetésbe volt beigtatva, azon 
határozatot hozta, hogy ,,e tárgy, mint a múlt 
idők még elintézetlen kérdése,az illetékestörvény
hozások elé utasittassék. A két törvényhozás in
tézkedése kétség kivül és pedig remélhetőleg a 
legnagyobb méltányosság alapján e tekintetben is 
be fog következni, mihelyt a két minisztérium e 
részben a költségvetés alapján indokolt előterjesz
tést teend a két törvényhozás elé." Az 1868-diki 
költségvetésbe felvétettek erre nézve bizonyos ösz-
szegek, azonban a pénzügyi bizottság nézete sze
rint e kérdést mindaddig függőben tartotta, mig a 
delegatio által a kivánt egyezmény a két minisz
térium között oem sikeresittetik. Van szerencsém 
a t. háznak jelenteni, hogy a legközelebbi napok
ban a létezett központi közigazgatási nyugdijak 
iránt az egyezmény a két minisztérium között 
megköttetett. Egyértelmű és hasonló törvényja-

31* 
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vaslatok előterjesztése levén szükséges, van sze
rencsém ezennel benyújtani ezen törvényjavaslatot 
azon megjegyzéssel, hogy majd, midőn e tárgy 
elő fog vétetni, szerenesés leszek indokolni azon 
elveket, melyekből azon javaslat kiindul. U g y 
hiszem, a t. ház meg fog győződni, hogy megfe-
lelőleg a delegatio végzésének, a méltányosság 
alapján történt a kiegyezkedés a két minisztérium 
között. Midőn benyújtani van szerencsém, azon 
kérést intézem a t. házhoz, miután ezen tárgy is 
pénzügyi tárgy, méltóztassanak ezt ama bizottság
hoz utasítani, hogy e tárgy annak véleményével 
kapcsolatban vétessék elő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha felolvasottnak veszi a t. ház, 
akkor ki fog nyomatni1), szétosztatni, mindenek 
előtt a pénzügyi bizottsághoz utasíttatni és azután 
tárgyalás végett az osztályokhoz áttétetni. 

Horvát Boldizsár igazságügyért T. ház! 
Azon örvendetes és mondhatni rapid emelkedés, 
melyet az ország fővárosa Buda-Pest az ujabb idő
ben tett, kötelességévé tette a kormánynak gon
doskodni arról, hogy a főváros terjeszkedésének 
oly irányt szabjon, mely a közlekedés és kereske
delmi forgalom érdekeinek és az egészségügy ér
dekeinek megfeleljen. (Helyeslés.) Az e téren ta
pasztalható mulasztásokat most még talán csekély 
áldozatok árán helyrehozhatjuk ; ellenben a mi 
mulasztásunkat a későbbikor talán a legnehezebb 
áldozatok árán sem volna képes helyrehozni. E 
czélból leteszi a kormány a t. ház asztalára a ki
sajátítási törvényt szab. kir. Buda-Pest városok 
területére nézve, kérvén a t. házat, hogy azt ki
nyomatni és minél előbb az osztályok tárgyalása 
alá bocsátani méltóztassék. (Helyeslés.) Egyúttal , 
mivel ezen törvényjavaslat lényeges összefüggés
ben van azon átalános kisajátítási törvényjavaslat
tal, mely az osztályok tárgyalásán már áthaladt, 
mely azonban megakadt a központi bizottságnál 
némely differentiák miatt, melyek a közlekedési 
és igazságügyi minisztériumok közt fenforogtak ; 
miután ezen differentiák már ki vannak egyenlít
ve : azon kérést vagyok bátor intézni a központi 
bizottság t. elnökéhez, hogy az átalános kisajátí
tási törvényjavaslat tárgyalásának folytatása iránt 
is minél előbb intézkedni méltóztassék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A törvényjavaslat ki fog nyomatni2), 
szét fog osztatni és mindenekelőtt az osztályokban 
tárgyalás alá fog vétetni. 

Van szerencsém a t. háznak a tegnapelőtti 
napon kelt kegyes kir. leiratot bemutatni. Jegyző 
űr fel fogja olvasni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a királyi 
leiratot.) 

) Lásd az Iromány oh 355 dik számát. 
) Lásd aa Irományok 356-ik ezánaát. 

E l n ö k : A kegyelmes kir. leirat ki fog nyo
matni1), kiosztatni, s a t. ház napirendre fogja 
kitűzni. Bujanovics Sándor jegyző úr át fogja vin
ni a kegyelmes kir. leiratot a méit. főrendekhez. 

Napirenden van Grhyczy Kálmán képviselő 
úr indítványának tárgyalása. Jegyző úr fel fogja 
olvasni. 

Mihályi Péter jegyző (felolvassa*). 
G h y c z y K á l m á n : T. ház! Az 1867-dikesz

tendei XII . törvényczilik mindazon ügyekre néz
ve, a melyek Magyarország és ő felsége többi or
szágai közt valóban közösek, közös minisztériumot 
rendelvén felállíttatni, ezt minden részeiben vál
tozatlanul közös minisztériumnak nevezte. 

A közös minisztériumnak ezen czimét, elne
vezését magáévá tette, elfogadta a birodalmi tanács 
is, mert a delegatiókról hozott törvényben hason
lóképen csak közös minisztériumról, „gemeinsa-
mes" minisztériumról szól. A közös minisztérium
nak ezen czime és elnevezése tehát törvény, és a 
két állam közt létesült egyezmény által levén 
megállapítva, ujabb törvény, ujabb egyezmény 
nélkül senki által, a korona által sem változtatható 
meg. Es a miniszteri czim mégis megváltozott, 
mert a közös minisztérium birodalmi czimet 
vett fel. 

E czim-változás nem csak sértése az említett 
törvénynek, egyezménynek, hanem egyszersmind 
nagy jelentőségű politikai t ény , mert az nem 
egyéb, mint egyenes kifejezéze, ujabb felelevení
tése azon általunk annyiszor visszautasított eszmé
nek, azon elvnek, melyet az osztrák államférfiak 
érvényesíteni annyi időn át szakadatlanul törek-
vének : hogy ő felsége összes országai együtt véve 
egy államot, egy birodalmat képezzenek. 

Ha ez eszme európai elismerésben részesül 
továbbá is : Magyarország önállása és független
sége meg lesz semmisítve a külföld irányában, 
megingathatóvá lesz a belviszonyokra nézve is. 
Nem mondanám én ezt, t. ház, ha már megtörtént 
volna, a mi több hó előtt kilátásba helyeztetett, 
ha t. i. már azon czimek meg lennének törvény
szerűen álíapitva, a melyek a két államot és azok
nak közös közegeit illetik, és meg lennének tör
vényszerűen állapítva oly módon, mely Magyar
ország ősi törvényeinek alkotmányos jelen hely
zetének, a múlt évben létesült kiegyezés alapföl
tételeinek megfelel; addig azonban, míg ez nem 
történik, a birodalom neve alatt csak Ausztria, 
csak az osztrák birodalom értethetik, mindaddig 
a külföld a magyar korona országait csak ugy 
tekintheti, mint részeit az osztrák birodalomnak, 
mindaddig bérviszonyainkra nézve is Magyaror-

1) Lásd az Irományok 357-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 351-dik számát. 
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szag jogfogalma fölött mint magasabb jogfogalom 
az osztrák birodalom jogfogalma ál l , melynek 
Magyarország is egy részét képezi , és a rész 
érdekei az egészének minden tekintetben alárende-
lendők. 

Az én nézetem szerint a közös minisztérium 
czimének megváltoztatása hasonló politikai sakvo
nás ahhoz, mely akkor történt, midőn az osztrák 
császári czim fölvétetett. Mindaddig, mig ezen czim 
kitalálva nem volt, nem juthatott senkinek eszébe 
a világon kérdésbe venni, hogy Magyarország ön
álló független ország, mert az közönségesen elis
merve, közönségesen tudva volt, hogy Magyaror
szág semmi más államnak, birodalomnak részét 
nem képezi. Nem is vétetett ez kérdésbe azon idő
ben senki által, miként ezt az azon időbeli nemzet
közi szerződések, békekötések, hadüzenetek váltig 
bizonyítják; de azon idő óta, mikor ezen czim fel
találtatott, az ausztriai császárság collectiv elne
vezése alatt Magyarország is belefoglaltatván, 
Magyarország állami önállása és függetlensége a 
világ népei előtt csakhamar feledékenységbe ment. 

Ezen szempontból kiindulva, a kérdéses czirn-
változtatás ellenkezik nem csak régi törvényeinkkel, 
nem csak az 1867-ikiXII. törvényeinkkel, hanem 
mindazon egyéb, a múlt évben megállapított tör-
vényczikkekkel is, melyek a két állam közti ki
egyezés föltételeit magokban foglalják: mert mind
ezekből kétségkívül kitetszik, hogy egy részről 
Magyarország, más részről ő felsége többi országai 
nem egy államot, egy birodalmat, hanem két ön
álló, egymástól független államot képeznek, me
lyek egymás között a közös fejedelem uralkodása 
alatt csak a kölcsönös, vagyis most már* közös 
védelmi kötelezettség által vannak egybekapcsol
va 5 és épen ezért történt, hogy ezen emiitett tör
vényekben nem birodalmi, hanem közös, azaz a 
két államnak közös minisztériuma rendeltetett fel
állíttatni, s az ezen jellegnek megfelelőleg nem 
birodalmi, hanem közös miniszteri czimmel ne
veztetett. 

Az, hogy a közös minisztérium birodalmi 
miniszteri czimmel él, legelőször a legközelebb 
tartott delegatio alkalmával jött köztudomásra, 
midőn t. i. észrevétetett, hogy a közös miniszté
rium a birodalmi tanács delegatiójához intézett 
előterjesztéseiben a birodalmi miniszteri czimet 
használja. 

Történtek ez iránt azonnal interpelíatiók a 
delegatio ktbelében; a minisztérium azokra vála
szolt, s körülbelül azt válaszolta, hogy a magyar 
delegatio irányában a törvényes közös miniszteri 
czimmel él, s ha a birodalmi tanács delegatiójá-
nak irányában a birodalmi miniszteri czimet hasz
nálja, ez által nincs szándéka Magyarország alkot
mányos önállásával összeférh étlen elnevezést hasz- j 

nálni, hanem egyértelműnek vette a birodalom 
szót a monarchia szóval, egyébiránt pedig e czim 
folytán egyátalában nem szándékozik több jogot, 
nagyobb hatáskört tulajdonitni magának, mint a 
mennyit részére a törvény engedett. A közös minisz
tériumnak ezen nyilatkozatában a delegatio tagjai 
— tekintve a delegatiónak törvény által körvona-
íozott szűk jogkörét — kénytelenek voltak meg
nyugodni : mert a vitatkozást ott folytatni és be
fejezni nem lehetett, minthogy szemök előtt kel
lett tartani, hogy a delegatiónak törvény szerint 
rendeltetése nem lehet egyéb, mint szám szerint 
meghatározni azon összegeket, melyek a közös 
költségvetés fedezésére szükségesek. Közjogi vitat
kozásokba bocsátkozni a delegatiónak — és pedig 
Magyarország legbecsesebb jogainak súlyos sérel
me nélkül — egyátalában nem lehet. 

A közös minisztérium nyilatkozata s a dele-
gatióban arra a delegatio némely tagjai által adott 
válasz által azonban a kérdés még megoldva, a 
veszély elhárítva nincs, melylyel épen ezen biro
dalmi miniszteri elnevezés folytán a delegatio és 
közös minisztérium intézménye Magyarország 
önállóságát és függetlenségét fenyegeti : mert ha
bár a közös minisztérium a magyar delegatio irá
nyában közös miniszteri czimmel élt és él is, de a 
birodalmi miniszteri czimet használja minden 
egyéb nyilatkozataiban és érintkezéseiben az egész 
világ előtt. A birodalmi minisztérium fenállása te
hát létező tény marad azon esetre is, ha mi ezt 
netán készakarva ignorálni akarnók, és le fognak 
vonatni abból mindazon következtetések, melyek 
a létező tényekből levonhatók, épen ugy , mint 
tervszerű következetességgel, Magyarország jogai
nak súlyos sérelmével levonattak és levonatnak 
most is az osztrák császári czimből. E téren azon
ban a bajnak orvoslása és az abból eredhető ve
szélynek elhárítása nézetem szerint magát az or
szággyűlést illeti: mert a közös minisztérium czi
met az országgyűlés törvény által határozta meg ; 
az országgyűlésnek van csak joga egyedül azon 
czimnek megváltoztatásához megegyezésével hoz
zájárulni ; az országgyűlésnek tehát joga és köte
lessége fölszólalni azon czimnek egyoldalulag ille
téktelenül történt megváltoztatása ellen. {Helyeslés 
hal felöl.) Midőn a delegatio megválasztatott a 
múlt év végén, a kérdéses czim ellen az ország
gyűlés nem szólalhatott fel, mert akkor a czimek 
létezéséről tudomása nem volt. Hogy az ország
gyűlés ezen illetéktelen czim ellen felszólaljon, 
annak most van helye és ideje. Teheti az ország
gyűlés ezt most; de ha most tenni nem akarja — 
hallgatása elismerésnek vétetvén — többé talán 
soha nem teheti. 

Hogy röviden összefoglaljam nézeteimet: a 
közös miniszteri czim törvény és a két állam 
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egyezménye által levén megállapiíva, annak meg
változtatása nem csak a törvénynek és egyez
ménynek megsértése, hanem megszegése egyszer
smind a magyar korona országai és őfelsége többi 
országai között a múlt évben létesült kiegyezés 
azon lényeges alapfeltételének, mely szerint nem 
két államnak egy birodalomba olvasztása, hanem 
két különálló, egymástól független államnak a 
közös fejedelem uralkodása alatt csupán külvéde-
lem tekintetében állandóan fenálló szövetségi vi
szonya szabályoztatott és állapíttatott meg. A 
delegatio továbbá, t. ház — én legalább annak más 
értelmet és más jogot tulajdonítani nem akarok — 
nem egyéb két országgyűlésnek külön tanácskozó 
és esetleg együtt szavazó bizottságánál ; ugy de 
birodalmi minisztériummal csak birodalmi képvi
selet állhat szembe ; a közös minisztériumnak biro
dalmi minisztériummá átalakítása tehát kivetkőzteti 
törvényes jelleméből a delegatiót és azt birodalmi 
képviselet jellemével rubázza fel : és épen ez az, 
mi által a létező tény jogfentartással meg nem 
szüntethető erejével megsemmisíti Magyarország 
önállását a külföld irányában, és veszélyezteti 
belföldi viszonyokra nézve is. 

Mindezeknél fogva azon véleményben va
gyok, hogy azon minisztérium, mely nem azon 
néven nevezi magát, melyen a törvény nevezi, 
nem alakult a törvény értelmében, nem azon mi
nisztérium, melyet a törvény állapított meg; a 
magyar országgyűlésnek tehát joga van meg nem 
engedni az általa választott tagoknak, hogy ezen 
ni misztériummal érintkezésbe bocsátkozzanak mind 
addig-, mig a törvény rendelete teljesittetni nem 
fog. .Azon véleményben vagyok továbbá, hogy a 
közös minisztériumnak birodalmi minisztériummá 
átalakítása kivetkőzteti a delegatiót is törvényes 
jelleméből, és azt birodalmi képviselet jellemével 
ruházza fel, mely nzt semmi tekintetben meg nem 
illeti; joga van tehát az országgyűlésnek meg 
nem engedni, hogy ily delegatio működésében tag
jai részt vegyenek mindaddig, mig a törvény 
rendeletének elég téve nem lesz. 

Mindezen okoknál fogva bátor vagyok a t. 
házat felkérni, hogy azon inditványt, melyet több 
elvbarátommal együtt beadni szerencsém voit, el
fogadni és a ház határozatának erejére emelni 
méltóztassék. 

Deák F e r e n c z : T. ház ! A tanácskozás alatt 
levő indítvány vég követelése az, hogy a delegatio 
tagjainak ne engedjük meg, hogy munkálataikat 
folytassák. Ez kétségen kivül nagyfontosságú kí
vánat mind magában, mind következéseiben. Az 
l848.IV.ésaz 1867. X. törvényezikkekhatárorozot-
azt rendelik, hogy minden országgyűlésen megál
lapítandó a jövő évnek költségvetése. Ez az alkot
mánynak annyira sarkalatos törvénye, hogy a 

parkmentális kormány, az alkotmányos élet ezen 
törvény teljesítése nélkül fen sem állhat. Ha mi 
ezen törvény teljesítését bármi úton-módon lehetet
lenné teszszük, fölforgatjuk magunk az alkotmány 
egyik sarkkövét, és akkor hozunk igazán veszélyt 
az országi'a, melyet, nem tudom, mikor és hogyan 
fogunk megorvosolni. (Helyeslés a jolb oldalon.) 

A delegatiók működésének bevégzése nélkül 
a költségvetést megállapítani nem lehet; a jelen 
országgyűlés képviselőinek mandátuma néhány 
hét múlva letelik. 

Ha tehát mi magunk akadályozzuk a delega
tiót működésében, ha mi oly határozatot hozunk, 
mely mellett az munkálkodását még el sem kezd
heti, s ez által lehetetlenné teszszük, hogy az or
szággyűlés még ezen néhány hét alatt megállapít
hassa a jövő évi költségvetést: mi fog akkor tör
ténni? A jövő évre nem lesz országgyülésileg meg
állapított költségvetés, e nélkül nem lesz adó, nem 
lesz kül- és belbiztosság, nem folyhat a közigazga
tás, s az alkotmány alapjában meg lesz rendítve, 

Nagyon fontosaknak kell tehát lenni azon 
okoknak, a melyeknél fogva az inditvány, annyi 
baj és nehézségek s ily súlyos következések da
czára is. elfogadható legyen ; mert ha azon veszély, 
mely az inditvány mellőzéséből az indítványozók 
aggodalma szerint az országra származhatik, nem 
oly nagy, mint a mit annak elfogadása hozhat a 
hazára, akkor, ugy hiszem, a ház az inditványt 
mellőzni lesz kénytelen. (Élénk helyeslés jobb felöl.) 

Az inditvány elfogadásának, a delegatiók 
működését eltiltó határozatnak káros, sőt veszélyes 
következései, mint emlitém, szembeötlők. Az a kér
dés, vajon azon veszély, melyet az indítványozók 
látnak, valóságos-e ? s nagyobb-e a most említett 
rósz következéseknél? 

Azon t. képviselők, kik az indítványt beadták, 
azt állítják, hogy az 1867. évi XII . törvényczikk 
már ez év elején megsértetett, mert a közös minisz
terek az ezen törvénynyel s Magyarország önállá-
sával meg nem férő birodalmi miniszteri czimet 
vették fel, és ez által az indítványozó urak annyira 
veszélyeztetve látják hazánk alkotmányos önállá
sát, hogy addig, mig a törvény ide vonatkozó ren
deleteinek elég nem lesz téve, meg akarják gátolni 
a delegatiók működésének folytatását. 

Mennyire sértetettt meg e részben a törvény, 
azt ugy fogjuk leginkább megítélhetni, ha magá
nak a törvénynek tartalmát s szavait veszszük te
kintetbe. (Halljuk!) A közös minisztériumról az 
emiitett törvény 27. szakasza szól leginkább. 

Ebben az rendeltetik, hogy egy közös minisz
térium álíittassék fel azon tárgyakra nézve, melyek 
mint valósággal közösek, sem a magyar korona or
szágainak, sem Ő felsége többi országainak külön 
kormányzata alá nem tartoznak. Meg lett-e a tör-

• > . 
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vény ezen rendelete sértve ? Nem: mert a közös 
minisztérium kineveztetett s a közös ügyek kezelé
sét átvette. 

Azt rendeli továbbá az emiitett törvény, hogy 
e minisztérium a közös ügyek mellett sem egyik, 
sem másik résznek külön kormányzati ügyeit nem 
viheti, azokra befolyást nem gyakorolhat. Sértve 
van-e e törvénynek ezen rendelete? Felelet: nincs 
sértve: mert még az indítványozók sem állítják, 
hogy e részben a közös minisztérium a közös ügyek 
mellett egyik vagy másik résznek külön kormány
zati ügyeibe avatkozott volna. 

Azt mondja végre ugyanazon törvény, hogy 
feleló's lesz a közös minisztérium minden tagja 
mindazokra nézve, a mik köréhez tartozóak; fele
ló's lesz az egész minisztérium is együtt oly hiva
talos intézkedéseire nézve, melyeket együtt állapí
tott meg. Megtagadta-e a közös minisztérium e fe
lelősséget? Nem; erről, legalább tudtomra, soha 
még nem is vádoltatott. 

Miből áll tehát azon súlyos sérelem, mely a 
törvények rendeletén ejtetett? Az indítványozók 
azt állitják, hogy a ni misztérium, midó'n magát a 
magyar delegatio előtt közös miniszternek nevezte, 
egyebütt azonban birodalmi miniszter ezimet hasz
nált, megsértette a törvényt, mert oly czimmel élt, 
mely az említett törvényben elő nem fordul. De 
sérelem-e ez valósággal ? és pedig oly sérelem-e, 
mely miatt a törik-szakad politika ösvényére kel
lene térnünk, s nem törődve azon súlyos veszély-
lyel, mely a delegatiók működésének meggátlásá-
ból származhatnék, egyedül arra kellene töreked
nünk, hogy a birodalmi miniszter elnevezés mellőz
tessék, habár az ezen törekvésből származó kése
delem miatt a költségvetésnek ezen országgyűlé
sen leendő megállapítása lehetetlenné válnék? 
(Élénk tetszés a jobb oldalon) 

Ha az emiitett XII. t. ez. határozottan kimon
daná, hogy a közös miniszterek mindenütt és min
den esetbea közös miniszteri czimmel éljenek és 
magokat birodalmi minisztereknek ne nevezzék ; 
vagy ha ők magokat osztrák birodalmi miniszte
reknek nevezték volna : vagy ha a birodalom, mint 
név és fogalom, ellentétben állana azon viszonyok
kal, melyekben ő fesége többi országai és tartomá
nyaival állunk: indokoltnak tartanám az indít
ványozók aggodalmát, ámbár akkor is komoly 
megfontolást és nagy óvatosságot igényelne az or
voslás módjának megválasztása. De a törvény a 
közös miniszterek cziméről és birodalmi miniszter 
ezimé.ek kizárásáról semmi határozott szabályt 
nem foglal magában; a közös miniszterek nem 
osztrák birodalmi, hanem egyszerűen birodalmi 
miniszterekneknek nevezték magokat az osztrák 
delegatio előtt; a birodalom pedig a mi törvényeink
ben több helyütt megemlittetik. Már az 1848. évi 

II . t. ez. fentartandónak rendeli a birodalom kap
csolatát. Az 1867-ki törvény és pedig különösen a 
XII . t. ez. több helyütt szóba birodalomról. Név 
szerint a bevezetésben említés tétetik a birodalom 
biztosságának és együttmaradásának életfeltételei
ről ; ugyanott FZÓ van a birodalmi kapcsolathoz 
tartozó országok- és tartamányoknak az 1723. évi 
I. és I I . t. ez. értelmében együttes és elválaszthatlan 
birtoklásáról; a 8. szakaszban kimondatik, hogy 
a birodalom diplomatiai és kereskedelmi képvi-
seltetése a külföld i rá lyában, és M nemzetközi szer
ződések tekintetében felmerülő intézkedések mind
két fél minisztériumával egyetértőleg s azok bele
egyezése mellett a közös külügyminiszter teendői 
közé tartoznak. Mindezekben a birodalom szó, és a 
fogalom, mely e szóban kifejeztetik, nem tőlünk 
teljesen elkiilönzőtt testületet, hanem az ő fel
sége uralkodása alatt álló országok összegét je
lenti, és ily értelemben az a miniszter, ki ő fel
sége össses országai közös ügyét vezeti, csakugyan 
a birodalom misztere; az a közös külügyminiszter, 
kinek teendői közé sorolja a fenébb emiitett 8. sza
kasz a birodalom diplomatiai és kereskedelmi 
képviseltetését , csakugyan birodalmi miniszter. 
Ezt, ugy hiszem, tagadni nem lehet, és a ki e 
részben más nézetben van is, a birodalmi mi
niszter kifejezésnek ily értelemben vett használa
tát alig tekintheti oly törvénysértésnek, mely a 
vésrletekiof menő orvoslási eszközök használata 
igazolná. 

Azon sérelem, hogy a közös minisztérium, mi
dőn magát az osztrák delegatio előtt birodalmi 
minisztériumnak nevezi, tán tul akarja terjeszteni 
hatáskörét a közös ügyek törvény szabta korlátain, 
tán Magyaroszág alkotmányos önállását akarja 
kétségbevonni, gerjeszthetett kezdetben aggodal
makat némelyek keblében; de ezen aggodalmakat 
a közös minisztériumnak az első delegatio alkalmá
val tett nyilatkozata, ugy hiszem, méltán eloszlat
hatta. Ugyanis f. évi január 29 kén a magyar de
legatio 5-dik ülésében két oldalról intéztetett inter-
pelíatio a közös miniszterekhez a birodalmi mi
nisztérium czimének használatára nézve. Egyiket 
Grhyezy Kálmán képviselő adta be maga és elvtár
sai nevében; a másikat Kerkapoly Károly kép-
vis< lő ugyancsak a maga és elvtársai nevé
ben. Ezen kettős interpellatióra felelt a közös 
minisztérium, mindegyikre külön, a 6-dik ülés
ben január 31-dikén; s feleletében ezt monda: 
„A magyar országgyűlés delegatiójáboz intézett 
előterjesztésekben e kifejezések használtattak : kö
zös minisztérium és közös miniszterek, megfelelő-
leg az 1867. évi XII . t. ez. szavainak. Ha a biro
dalmi tanácsban képviselt országok és tartomá
nyok delegatiójához tett előterjesztésekben az általa 
nem neheztelt „birodalmi minisztérium" és „biro-
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dalmi miniszterek" kifejezések használtattak, az ál
tal nem volt czélba véve Magyarország alkotmá
nyos önállásával összeférhetlen elnevezések hasz
nálata; sőt ellenkezőleg, a használt kifejezés né
metben egyértelműnek vétetett ezzel: „a mo
narchia mindkét felével közös ügyek." Ennélfogva 
a közös minisztérium határozottan visszautasítja 
azon feltevést, mintha ez által a közös ügyeken túl
terjedő hatáskört szándékolt volna igényelni." E 
válaszra Kerkapoly Károly képviselő maga és elv
társai nevében azonnal kijelentette, hogy azzal telje
sen meg van elégedve; Ghyczy Kálmán képviselő 
pedig maga és elvtársai nevében azt jelentette ki, 
hogy azon, akár nyilatkozatot, akár indítványt, 
melyet ezen válasz folytán teendőnek vélendenekf 
érett megfontolás után közelebbi alkalommal fogják 
előterjeszteni. A t. képviselő úr tehát nem rögtö
nözte a feleletet, hanem, a mint tőle méltán lehetett 
várni, érett megfontolás után nyilatkozott. Annál 
fontosabb tehát azon nyilatkozat, melyet más na
pon, érett megfontolás után tett. Ezen nyilat
kozat pedig következő volt: „Kijelentettem teg
nap, hogy a közös minisztériumnak az általam s 
több elvbarátom által beadott interpellatio folytán 
adott válaszára nyilatkozatunkat a legközelebbi 
alkalommal megteszszük. Bátor vagyok ezt magam 
s elvtársaim nevében ezennel teljesíteni. Interpel-
latiónk első pontját, a minisztérium által használt 
czimeket illetőleg: miután a t. minisztérium vála
szában kijelenti, hogy a közös miniszteri czimek 
használatában a „birodalmi" szót a „monarchia" 
szóval, mely a létező tényállásnak nézetünk szerint 
is megfelel, egyértelműnek veszi; kijelenti to
vábbá, hogy azok által Magyarország alkotmá
nyos önállásával meg nem egyeztethető elnevezés 
használatát czélba nem véve; visszautasítja azon 
föltevést, mintha azok által a törvényben körvona-
lozott közös ügyeken túlterjedő hatáskört szándé
koznék igényelni s e bizottsághoz intézett előter
jesztéseiben a törvény rendeletének megfelelő „kö
zös minisztérium" czimmel ék, míg az általunk kér
désbe vett czimet ő felsége többi országai delega-
tiójának irányában használja: ezen választ, tekin
tettel a delegatiónak törvény által korlátolt jogkö
rére is, kielégítőnek találjuk." 

Megnyugodtak tehát a közös miniszterek 
válaszában a delegatiónak mind jobb oldali, 
mind bal oldali tagjai. Megemlítette ugyan 
nyilatkozatában Ghyczy Kálmán képviselő úr a 
delegatiók törvény szabta jogkörének korlátait is ; 
de hogy megelégedésének nem ez volt egyedül 
alapja, mutatja nyilatkozatának azon kifejezése: 
„ezen választ, tekintettel a delegatiónak törvény 
által korlátolt jogkörére is, kielégítőnek találjuk." 
Tehát nem csak a korlátolt jogkör miatt, ha
nem nyugtató tartalma miatt is találta kielégítő

nek a választ, különben bizonyos n másként és 
óvatosabban nyilatkozott volna. A birodalmi mi
niszter czim használatát tehát a delegatiónak tagjai, 
a bal oldaliakat is oda értve, még sem találták oly 
veszélyesnek, minőnek azt indítványukban most 
állítják, s részemről kinyilatkoztatom én is, hogy 
a közös minisztereknek emiitett megnyugtató vá
lasza után aggodalomra e részben alapos okot nem 
találok; oly veszélyt pedig semmi esetre nem lá
tok, mely miatt végletekhez kellene nyúlnunk s 
még a delagatio működését is meg kellene gátol
nunk; noha előre láthatjuk, hogy még a késede
lem is, melyet ez által okoznánk, könnyen lehetet
lenné tenné a jövő évi költségvetésnek még ezen 
országgyűlésen leendő magállapitását, a mi pedig 
alkotmányunk sarkalatos törvényeinek megszegé
sével s magának az alkotmánynak megrenditésével 
járna. (Tetszés a jobb oldalon.) 

Azon czimekre nézve, melyekkel ő felsége, 
mint az uralkodása alatt álló országok és tartomá
nyok fejedelme, a jelen alkotmányos dualisticus 
helyzetnek rnegfelelőleg ezentúl élni fog, és azon 
diplomatiai elnevezésre nézve, mely ő felsége or
szágai és tartománj^ai összegének egyetemes kife
jezésére használandó, törvényeink határozott sza
bályokat még eddig nem foglalnak magokban. 

Fontosaknak tartom én is e czimeket. és meg 
vagyok győződve, hogy a minisztérium már meg
tette a tőle kitelhető lépéseket ezen czimek kér
désének kielégítő mogoldására, s hiszem, hogy 
azokat most is erélyesen folytatja. Reménylem, 
hogy a megoldás rövid időn be fog következni s 
meg fog felelni az ország jogos kivánatainak. Ezt 
azonban be kell várnunk, s a delegatio működését 
ezen megoldással most már előre összekötni s ez 
által is, mint annyiszor emlitém, a költségvetés 
megállapításának lehetőségét koczkáztatni . sem 
helyes, sem indokolható nem volna. ( Helyeslés a 
jobb oldalon.) 

Nézetem szerint tehát az indítványt káros kö
vetkezések és súlyos veszély nélkül el nem fogad
hatjuk. (Helyeslés a jobb oldalon.)TJgjanazért indít
ványozok indokolt áttérést a napirendre. Az indo
kolásra sem czélszerübb, sem jobban szerkesztett 
indokokat nem találhatnék, mint a minők azok, me
lyeket Ghyczy Kálmán képviselő úr a delegatiónak 
emiitett hetedik ülésében érett megfontolás után 
tett nyilatkozatában elsorolt, (Derültség) és melye
ket én most is helyeseknek s alaposaknak tartok. 
Bemutatom tehát ezennel az általam javaslatba ho
zott indokolt áttérést a napi rendre, melyet a ház 
engedelmével fel fogok olvasni. (Halljuk!) 

(Olvassa): „Miután a közös minisztérium már 
az első delegatiónak f. é. január 31-én tartott 6-ik 
ülésében a magyar delegatio interpellatiójára adott 
válaszában kijelentette azt, hogy a kérdéses czimek 
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használatában a „birodalom" szót a „monarchia" 
szóval, mely a létező tényállásnak megfelel, egy 
értelműnek veszi; kijelentette továbbá, hogy azok 
által Magyarország alkotmánya önállásával meg 
nem egyeztethető elnevezés használatát czélba nem 
vette, sőt visszautasította azon feltevést, mintha a 
kérdéses czimek által a törvényben körvonalozott 
közös ügyeken tul terjedő hatáskört igényelt 
volna, és egyébiránt a magyar dtlegatióhoz inté
zett előterjesztésében mindig a közös minisztérium 
nevezetét használta: a ház abban, hogy a közös 
miniszterek ő felsége többi országainak delegatiója 
előtt birodalmi minisztereknek nevezték magokat, 
nem lát Magyarország alkotmány osönállásátfenye-
gető veszélyt, s nem talál elegendő okot arra, hogy 
a delegatiót működésének folytatásától eltiltsa s ez 
által törvény szabta kötelességének teljesitésében 
gátolja. 

„Alkotmányunk alaptörvényei, az 1848-dik 
évi IV-ik s az 1867-ik évi X-ik tör vény czik-
kek azt rendelik, hogy minden országgyűlésen 
megállapittassék a jövő évi költségvetés. A dele-
gatiók végleges megállapodása nélkül a költség
vetést sem lehet megállapítani. 

„A képviselők mandátuma néhány hét múlva 
lejár; ha tehát a delegatiót működésétől eltiltjuk, tör
ténjék bár ezen eltiltás csak ideiglenesen, lelhetlenné 
teszsztik a költségvetésnek még ezen országgyűlésen 
leendő megállapítását, magunk szegjük meg az em
lített törvények rendeletét,s alkotmányunk lényegét 
nagyobb veszélynek teszszük ki, mint a mit abból 
következtetnek, hogy a közös miniszterek őfelsége 
többi országainak delegatiója magokat birodalmi 
minisztereknek nevezték, kivált miután , mint 
föntebb említtetett, az első delegatio alkalmával e 
részben olyan megnyugtató magyarázatot s nyi
latkozatot adtak. 

„Azon czimekre nézve, melyekkel o felsége, 
mint az uralkodása alatt álló összes országok s tar
tományok fejedelme, a jelen alkotmányos és 
dualista helyzetnek megfelelőleg , ezentúl élni 
fog, és azon diplomatiai elnevezésre nézve, mely 
o felsége országai s tartományai összegének egye
temes kifejezésére használandó , törvényeink hatá
rozott szabályokat még eddig nem foglalnak ma
gokban. 

„Reményli, sőt elvárja a ház , hegy a mi
nisztérium e részden rövid időn olyan megoldást 
eszközöl, mely az ország alkotmányos önállásá-
nak megfelel; addig azonban, mig ez megtörtén
nék, és most már előre, a delegatiónak működé
sét e tárgyhoz kötni , s még e kétkedés által is 
kitenni az országgyűlést azon veszélynek , hogy 
a költségvetést jövő évre meg nem állapithatja : 
sem czélszerünek, sem igazolhatónak nem tartja 
a ház. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/8- x -

„Ugyanazért a f. é. november 6-án több 
képviselő által e tárgyban beadott indítványt a 
ház el nem fogadván, a napirendre tér át." 

T i s z a K á l m á n : Előttem szólott igen t. kép
viselő tir azon kezdte beszédét, és indokolásában 
több ízben visszatért arra, hogy nem lehet oly 
határozatot hozni, a minőt mi indítványozunk , 
mert ha ezt tennők , meggátolnék az ország gyű
lését abban, hogy az 1848-ik évi IV-ik és 1867-iki 
X. törvényezikk szerint az évi költségvetést meg
szavazhassa. Én, t. képviselőház, megvallom, ezen 
egész okoskodásban egy, az eddigi alkotmányos 
gyakorlattal nem nálunk, de az egész világon 
ellenkező politikai elvnek alapját, látom, [Helyes
lés bal felöl) mert ez azt teszi, hogy a költségve-
tésmegszavazási jog és kötelezettség nem arra 
való . mire a történetben még mindig volt, hogy a 
nemzetek azon joggal egyéb jogaikat megvédjék, 
hanem arra való, hogy őket oda szorítsa. hogy 
jogaikat ne követeljék. (Jobb felöl zaj, bal felöl 
élénk helyeslés.) 

Azt mondotta a mélyen tisztelt képviselő úr, 
hogy ö nem látja, mért kelljen e dologért ily tö-
rik-szakad utat választani. Megvallom ismét, hogy 
nagyon szomorúnak találom, hogy már a ma
gyar országgyűlésen Magyarország törvényei 
végrehajtása mellett felszólalni sem szabad a nél
kül, hogy törjék és szakadjon. (A jobb oldclon zaj, 
bal felöl élénk helyeslés.) 

Igen t. képviselő ú r , az 1867-ik XII-ik tör
vényezikk 27-.k szakaszát fölolvasván, fölolvasta 
azokat i s , a mik ott mondatnak; felolvasta a 
többek közt azt i s , hogy azon minisztérium kö
zös lesz, mert ugy neveztetik ot tan; fölolvasta 
azt is , hogy felelős lesz : és íme azonkívül, hogy 
ezen közösügyi minisztérium czimmel él ugyan
azon minisztérium befelé Magyarország felé, de 
nem él vele sem Bécsben, sem Európában a kül
földi képviseletben : tehát mutatja magát befelé 
az ország felé mint olyan, melynek létele meg
egyez a törvénynyel; de mutatja magát a világ 
előtt mint olyan, mely ellenkezik a törvénynyel. 
Még e mellett a felelősség tekintetében is , azt me
rem állítani, hogy valójában Magyarországnak 
csakis a delegat :o által gyakorolható ezen joga is 
az életben semmivé van téve. Az imént, midőn 
egy t. képviselőtársam ezen ügyet szóba hozta, 
méltóztattak rajta csodálkozni; de kérdem, azon ma
gyar delegatio hogyan fogja felelősségre vonhatni 
azon reichsrath képviselőjét ? Ezt képtelenségnek 
tartom, és ebben is azon törvény megsértését 
látom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Azt méltóztatott a t. kepvitelő úr mondani, 
hogy a birodalom szó benne van törvényeinkben. 
Hivatkozott erre nézve az 1848-iki törvényre, 
hivatkozott az 1867-iki törvényre. Az 1848-iki 
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törvényben birodalmi kapcsolat van; tehát hitem 
és meggyőződésem szerint tisztán meg van mond
va , hogy itt nem értethetik egy birodalom, mert 
ha egy birodalom van, aköz t kapcsolatot nem 
tudok képzelni. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Az 1867-ki törvény, igaz, említi több helyen 
a birodalmat, és akkor sem szerettem , hogy ily 
módon említtetik , mert már akkor is féltem, hogy 
ismét consequentiák fognak belőle húzatni; de 
midőn emlit birodalmat, mégis azon kormánynak, 
melyet felállít, nem a „birodalmi," hanem a 
„közös" czimet adja: nem hiszem tehát , hogy ez 
indoka volna annak, hogy ezen közös miniszter 
birodalminak neveztethessék ; sőt inkább , mi
dőn mindamellett. hogy birodalmat emlit, óva
tosan kikerülte, hogy a kormánynak a birodalmi 
czimet adja, azt hiszem , épen a mellett bizonyit 
az i s , hogy a birodalmi czimmel azoknak élni 
nem lehet. {Helyeslés a bal oldalon.) 

De az igen t. képviselő úr maga volt szíves 
az első delegatio üléséből a közös miniszter nyi
latkozatát felolvasni. Azon közös miniszter maga 
is elismeri, hogy törvény szerint neki azon czim
mel kell élnie, mert azt mondotta, hogy a ma
gyar delegatióval szemben a törvényben megálla
pított közös miniszter czimmel éh Tehát elismerte, 
hogy a törvényben azon czim foglaltatik. {Helyes
lés a bal oldalon.) 

Ugy láttam, hogy a t. miniszterelnök úr 
kétségbe méltóztatott vonni, midőn azt mondottam, 
hogy a külföld irányában is a közös minisztérium 
nem „közös" , hanem „birodalmi" minisztérium 
czimmel él. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Nem él vele! 

Tisza K á l m á n : Bátor vagyok erre megje
gyezni , hogy már a múlt delegatio alkalmával 
előttünk feküdtek okmányok, melyekben minde
nütt azon czim használtatott, mely ellen tiltako
zunk , és láttam az ujabb időben is kereskedelmi 
szerződéseket és más ily okmányokat; de más 
aláirást mint „Reichskanzler" sehol sem láttam. 
{Ellenmondás a jobb oldalon.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Szerződések alatt nem! 

Tisza K á l m á n : A mi azt illeti, hogy be 
kellett volna várni , vagy be kell várni , mig a 
minisztérium a czimek kérdését megoldja: bátor 
vagyok megjegyezni, hogy elvrokonaim és én, 
kiknél ily indítványnak a közelebbi delegatio 
összejövetele előtt megtétele több mint 8 hó óta 
elhatározva volt, vártunk eleget, vártunk több 
hónapon át azon, a ház óhajtása folytán tett Ígé
ret beváltására, minket tehát e részben azon vád, 
hogy ne lettünk volna készek várakozni, nem 
illethet. Ma várnunk többé nem lehet, mert az 

idő rövid , meg kellett tehát az indítványt 
tennünk. 

Különben az igen t. előttem szóló képviselő 
ú r , midőn indokolja a napirendet — kivéve az 
adómegszavazási jogból folyt indokait, a me
lyekre nézve röviden elmondottam nézetemet, s 
a melyekre nézve csak azt ismételhetem, hogy ha 
valóban nem létezik semmi rósz szándék kapcso
latban azon elnevezéseknél', hogy azon kérdés 
akadályul ne szolgáljon az adó megszavazásánál, 
csakis épen az illetőktől függ, ha pedig van 
szándék rósz következtetést hozni k i , akkor a ve
szély oly nagy, hogy ezt minden áron meg kell előz
ni — ezen indokokon kivül az igen t. képviselő úr 
az én igen t. barátom Grhyczy Kálmánnak a dele
gatióban használt szavait alkalmazta, azokat jók
nak, helyeseknek találta. Én egy különbséget látok 
a dologban, és ezen különbség szerintem fekszik 
abban , hogy az egyik az indokot a delegatióban, 
a másik az országgyűlésben használja. Én ré
szemről csak akkor fogadhatnám el, hogy ily 
közjogi kérdésekben ugyanazon indok elég meg
nyugtatni az ország-gyűlésben , a mely elég volt 
megnyugtatnia delegatióban, ha meg kellene győ
ződnünk arról , hogy azon további indok, melyet 
t. Ghyczy barátom ott használt, itt az országgyű
lésen is indok, s itt is kell tekinteni az országgyű
lés korlátolt jogkörére. Ezt én hinni nem akarom, 
s pártolom az indítványt. {Hosszas éljenzés a bal 
oldalon.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Azok után, t. ház! a miket igen t. barátom Deák 
Ferencz a szőnyegen forgó kérdés érdemére néz
ve előadott, én részemről feleslegesnek tarta
nám a kérdés érdemébe magam részéről is 
ujolag belebocsátkozni, s nem óhajtottam a ház 
figyelmét azzal fárasztani; csak egyetlen egy 
pontra vagyok kénytelen felszólalni, azon pontra 
t. i . , a mely egyenesen reám , s illetőleg a kor
mányra vonatkozik. Mielőtt azonban ezt, lehetőleg 
legrövidebben , tenném, méltóztassék a t. ház 
megengedni, hogy néhány itten mondottakra vá
laszolhassak. {Halljuk !) 

Komárom városának igen t. képviselője azt 
mondotta: „hogy a birodalmi minisztérium irá
nyában" — s ezt mint fő érvet használta —• „csak 
birodalmi képviselet állhat." É n azt gondolom, 
ha ezen állítás ily értelemben ál l , áll az fordít
va is , s igy egy birodalmi képviselet vagy tes
tület irányában csak birodalmi minisztérium vol
na képzelhető; már pedig, ha ezt igy elfogadjuk, 
akkor maga a tisztelt képviselő állítása a biro
dalmi miniszter kifejezést legitimálja: mert tud
juk , hogy ezen országgyűlésnek megfelelő másik 
országgyűlést birodalmi tanácsnak hívják, és igy 
azzal szemben csakis egy birodalmi minisztérium 
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volna képzelhető. Ebből következik az is , hogy 
ha abban veszély van, hogy a miniszterek német 
íbrditásban a birodalmi czimet használják, épen 
oly veszély van abban Magyarország függetlensége, 
önállása- és jogaira nézve, mint abban, hogy azon 
testületet, mely ezen országgyűlésnek a Lajtán 
tnl megfelel, birodalmi tanácsnak hívják: (ügy 
van ! jobb fílöl) mert hisz akkor ama testület irá
nyában, az indítványozó úr okoskodás szerint, 
csakis birodalmi minisztérium volna képzelhető, 
mi a „Reichsminiszter" kitételt német fordításban 
teljesen igazolná. Én ennélfogva azt bátorkodom 
indítványozni, méltóztassanak indítványukat még 
azzal megtoldani, hogy a birodalmi tanácsot se 
lehessen ezentúl „reichsrath^nak, birodalmi tanács
nak nevezni. (Tetszés jobbról.) 

Ha azonban ezt most nem méltóztatnának 
szükségesnek találni, akkor mind a két aggodal
mat egyszerre nyugtathatják meg a t. képviselő 
urak az által, hogy a mint azért, mert hogy a mi 
országgyűlésünknek megfelelő országgyűlést biro
dalmi tanácsnak hívják, senki se hiszi egész 
Európában, hogy itt az egész birodalom van kép
viselve, hanem mindenki fogja tudni ezentúl is, 
hogy a paritás alapján egyenjogú rész itt 
vau képviselve: ugy abból, hogy a közös minisz
terek német nyelven a birodalmi czimet használ
ják, sem fogja senki sem következtetni azt, 
hogy Ausztria egységes állam, hanem tisztában 
marad magával mindenki az iránt, hogy az ő felsége 
koronája alatt egyesült birodalmat két, jogilag ön
álló államterület képezi. (Helyeslés jobb felöl) 

Azt mondja t. barátom Tisza Kálmán , hogy 
aközös minisztérium befelé—és szerinte épen abban 
van a sérelem — a közös czimet kaszálja, de kifelé 
használja a birodalmi miniszteri czimet; ezt pedig 
azért teszi, hogy Magyarozsrág (mállását ez által 
megtámadja és Európa előtt árnyékba helyezze. 
U g y a n , kérem, íöl van-e jogosítva a t. képviselő 
úr föltenni a közös minisztériumról az t , hogy ily 
végtelenül ügyetlen tudna lenni ? (Derültség jobb 
jelöl) 

Nem kell-e feltennünk a közös minisztérium
ról . hogy ha ily ezélt akart volna elérni, nem 
tette volna azon nyilatkozatot a delegatio keb
lében , hogy Magyarország jogát egyátalában ez 
által kérdésbe vonni nem akarja, hogy ez eset
ben nem mondhatta volna ki azt, hogy a „Reichs-
ministerium" czimet csak a közös minisztérium 
czimmelsynonymnak, vagyis annak fordításául te
kinti? Én azt gondolom ,hogy ezt a t. indítványozó 
urnák is fel kell tennie, mert nem képzelhető, 
hogy a közös minisztérium azon czim értékét, 
melyet oly veszedelmes irányban akar használni, 
előbb egy ünnepélyes nyilatkozattal ennyire le
szállította volna. 

Ebből nézetem szerint világosan az követke
zik , hogy ezen aggodalom épen oly alaptalan, 
mint a másik. {Elénk helyeslés jobb felöl.) 

Továbbá mondottta t, képviselő ú r , hogy a 
külföldi szerződésekben „reichskanzler í ; czim 
használtatik az aláírásokban. Megvallom, megle
het, hogy a czim diplomatiai nótákban használta
tik , ámbár ezt sem gondolom; de hogy szerződé
sekben használtassák . erről tudomásom nincs , és 
ezt nem hihetem, mert szerződések alatt csak ö felsé
gének meghatalmazottjai szoktak megnevezve 
lenni, de se egyik, se másik miniszter. (Helyes
lés jobbról.) A „noiákban" meglehet, hogy igy van. 

Átmegyek tehát azon kérdésre , mely a 
„Reichskanzler" czimet illeti. 

En nem lehetek azon nézetben, hogy ezen 
czimben az országra valami sérelem rejlenek. Ez 
oly czim, melyet ő felsége épen ugy adományoz
ha t , mint a berezegi, grófi vagy bárói czimet, 
és annak fenál'ó törvényeink szerint sem itt, sem 
tul oly hatásköre egyátalában nem lehet, mely 
akár az egyik, akár a másik rész jogát a legke-
vésbbé is csorbíthatná, (Helyeslés jobb f< löl.) 

Ezeket előre bocsátván, most átmegyek az 
indítványnak azon részére, mely egyenesen reám 
vonatkozik. 

Nehogy arról vádoltassam, mintha talán a 
szavakat elferdíteném vagy megmásítanám, bá
tor leszek az illető mondatot fölolvasni. (Olvassa): 
„Késtünk ez iránt inditványt tenni, mert a mi
niszterelnök urnák több hóval ezelőtt egy nyi
latkozata folytán reményiettük, hogy a czimzés 
és elnevezési kérdések, s azok kapcsában ezen 
kérdés is, meg fognak hazánk állami létének és 
önállóságának megfeleló'leg oldatni. 

„Miután ezen reményünk mind e mai napig 
nem teljesült, indítványozzuk" stb. 

Azinditvány ezen|része,t. ház,három állítást fog
lal magában: először közösséget állit fel a nemzet
közi szerződések czimkérdése és azon czimek 
kérdése között, melyeket a közös miniszterek 
használnak; másodszor azt állítja, mintha én a 
kormány nevében Ígéretet tettem volna, hogy a 
nemzetközi szerződések kapcsában a közös minisz
terek által használt czimek is ujaiban tárgyalás 
alá fognak vétetni; a harmadik állítás végre, mely 
az inditványban foglaltatik, az, hogy a kormány 
által a czimek kérdésének megoldására nyújtott 
remény mai napig sem teljesült, vagy is magya
rán mondva , hogy a kormány tett ígéreteit nem 
teljesítette. 

Nem fogják tőlem a képviselő urak rósz né
ven venni, ha kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
mindhárom állítás teljesen alaptalan. 

A mi a két czimkérdés közösségét illeti: a 
nemzetközi szerződések szövegében használandó 

32* 
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ezimek feletti tárgyalás azzal foglalkozik , mi czi
mek használtassanak a szerződésekben ő felsége 
megnevezésére? hogyan neveztessék azok szöve
gében meg Magyarország? hogyan a lajtántuli or
szágok, vagyis ő felsége többi országai és tarto
mányai ? h >gyan ő felsége összes birodalma ? Már, 
kérdem, mi dolga van ezen kérdésnek azon kér
déssel, hogy a közös miniszterek a delegatiók irá
nyában, német nyelven, forditásban minő czimet 
használjanak ? Azt gondolom, velem együtt ma
gok a t. képviselő urak be fogják vallani, hogy 
egyátalában semmi köze sincs. 

A mi a második pontot illeti, mintha én azt 
Ígértem volna, hogy a nemzetközi szerződé
sekkel kapcsolatban a kormány a birodalmi mi
niszterek által használt czimek kérdését is ujolag 
fogja tárgyalni : ezt — mint már emiitettem 
— kénytelen vagyok tagadni. Nem állítottam, 
nem is állíthattam először azért , inert azon 
okoknál fogva, melyeket igen tisztelt barátom 
Deák Ferencz kifejtett, s melyeket ismételni nem 
akarok, én a közös miniszterek által nem is a ma
gyar, hanem a lajtántuli delegatióban használt 
czimeknek egyátalában nagy fontosságod már 
kezdetben sem tulajdonítottam. De még kevéabbé 
tulajdoníthattam akkor, midőn a közös miniszté
rium világosan kijelentette azt, a mit t. képviselő 
Ghyczy Kálmán úr hallgatással mellőzött, hogy a 
„Reichsministerium" czimet csak fordításnak 
tekinti. Én pedig azon kérdésbe, miképen fordit-
sák a mi törvényes kitételeinket, már azért sem 
szeretnék beleszólani, nehogy megfordítva a biro
dalmi tanács tagjai is beleszóljanak abba, vajon 
a mi általunk használt kifejezések megfelelnek-e 
azoknak, melyeket ők használnak ? miből utoljára 
is csak grammaticalis vita eredhetne. (Elénk tetszés 

•jobbról.) 
De végképen nem lehetett e kérdés iránt ag

godalmam, és nem Ígérhettem azt, hogy e kér
dést a kormány ujolag tárgyalni fogja, azért sem, 
mert ha aggodalmam lett volna, a képviselő urnák 
a delegatio előtt tett nyilatkozata, a melyben 
maga és elvtársai részéről belenyugvását fejezi ki, 
tökéletesen megnyugtatott. Azt pedig, hogy hat 
hónap múlva ismét más nézeten lesz, előre nem 
láthattam. {Tetszés jobb felöl.) 

De nem ígérhettem meg a kormány nevében 
már azért sem , mert véghetetlen felelősséggel 
járónak tartottam azt, hogy most, midőn az ország
gyűlés minden percze a legsürgetősebb kérdések 
megoldása által van igénybe véve, mind e kérdé
seket, melyeket az országgyűlés alig tud bevé
gezni, mellőzve, más térre vigyük a discussiót. 

A mi a harmadik állítást illeti, hogy t. i. a 
kormány a czimek megoldása szempontjából nyúj
tott reményeket nem teljesítette: kénytelen vagyok 

a t. képviselő uraknak kijelenteni, hogy ez is ép 
oly téves állítás, mint a többi. 

A kormány ígéretéhez képest már régen meg
kezdette a tárgyalásokat e kérdések fölött, és e 
tárgyalások ő felségének magas kézirata által 
tett kezdeményezés folytán a főbb vitális kérdé
sekre nézve már megállapodást is hoztak létre a 
két minisztérium és a közös külügyminisztérium 
között. Csak némi részletekre nézve nem történt 
meg a megállapodás, de ez is a napokban várható. 

Hogy ezt a kormány a háznak bejelentse, 
arra semmi oka sem volt. Ha interpellálják vala, 
akkor igen is válaszolt volna; de miután nem in
terpellálták, nem volt oka miért dicsekedjék mun
kásságával, és miért ne várja be azon időszakot, 
midőn a szerződések a ház elé kerülnek, a mikor 
minden egyes tagnak jogában álland, ha azok 
szövegében oly kitételek használtatnának, melyek 
az illetők nézete szerint Magyarország államjogi 
állásának meg nem felelnek, ezek ellen felszólalni. 
{Helyeslés.) 

Nem akarom tagadni senkinek azon jogát, 
hogy a kormánynak nehézségeket csinálhasson \ 
de ez alkalommal helyesebbnek tartottam volna 
ezt nem tenni azért is, mert oly indítványt 
tenni, mely azon szempontból indul ki, hogy a 
kormány adott szavát be nem váltja, a nélkül 
hogy a kormányt az iránt előbb interpellálják, 
oly eljárás, melyre az illetőknek joguk lehet ugyan, 
de melyet méltányosnak elismerni képes nem 
vagyok. (Helyeslés jobbról.) 

Azt mondotta továbbá. Tisza Kálmán képvi
selőtársam, hogy hiszen ők vártak hat hónapig, 
tovább várniok nem lehetett. Köszönetet mondok 
e várakozásért; egyúttal azonban megjegyzem, 
hogy mig a t. képviselő urak várakoztak, addig mi 
működtünk, a kérdést tárgyaltuk és főbb pontjai
ban legalább már megállapodást is eszközöltünk. 
A t. képviselő úr el fogja ismerni, hogy az ö fela
datuk sokkal könnyebb volt, mint a miénk, {Derült
ség) és le fogják kötelezni a házat, a kormányt és 
a közvéleményt, ha ezen körülményt most és más 
alkalommal tekintetbe veszik. {Élénk helyeslés és él
jenzés.) 

I v á n k a I m r e : Én megvallom, midőn ezen 
kérdés fölmerült, azt véltem, vita tárgya sem lesz, 
mert ép ebben a kérdésben pártkérdést látni sem 
gondoltam ; {Jobbról zaj. í ölkiáltások; Hit mit ?) 
hanem tekintem tisztán Magyarország kérdésének 
Ausztria irányában. (Jobbról nagy zaj.) Megbocsát a 
t. ház, még egyszer elkezdem, mert nem tetszett 
nyugton meghallgatni. Én ezen kérdést nem né
zem pártkérdésnek, hanem tekintem Magyaror
szág kérdésének Ausztria irányában; (Jobbról zaj) 
tekintem a szabadelvüség kérdésének az absolu-
tismus irányában. 
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Azon czim „birodalmi kanczellár," melyet 
az előttem szólott mélyen t. miniszterelnök űr 
olyan semmit jelentőnek tart — mert hiszen a többi 
czimek, melyeket emiitett, a mai világban mahol
nap ugy is csak parádévá fognak válni — azon czim 
„birodalmi kanczellár" használtatik Európa há
rom minisztere ál tal : nézzük , milyen alakban? 
Használja Gorcsakov Oroszországban, hogy közös 
miniszterséget fejezzen ki az orosz birodalom és 
a diplomatikailag fenálló, de elnyomott lengyel 
királyság felett, tehát ott van ő, mint orosz birodalmi 
kanczellár; használja ezt legújabban Bismarck, 
hogy a fegyverrel meghódított német tartomá
nyok egyetemének kifejezést adjon, mint „éjszak
német birodalmi kanczel 'ár;" és használja Beust, 
mint „osztrák biodalmi kanczellár." Másutt ez a 
czim : „birodalmi kanczellár" elő nem fordul. 

Azt méltóztatott mondani igen t. miniszterel
nök úr, hogy az fordítás : „reichsminister," „kö
zös miniszter," hogy ez reánk nézve közönyös 
lehet, hogy nem is akadhatunk bele, miként fordít
ják ezt Ausztriában. Ha ez a forditás mtíforditás len
ne, és azt az előttem ülő barátom Jókai védelmezte 
volna, érteném ; de a komány tagjaitól azt a for
dítást, hogy : birodalmi miniszter: közös minisz
ter, és hogy ez egyet s ugyan azt jelentene, soha 
megérteni nem fogom. 

Azon magyarázat, melyet általam igen t. 
Deák Ferencz képviselő úr ez iránt mondott, Ti
sza Kálmán t. barátom által fényesen meg van 
czáfolva. {Ellenmondás a jobb oldalon.) Én azt vé
lem, hegy az országok czimének, az országokat 
képviselő kormányok czimének olyanoknak kell 
lenni, melyek a tényállásnak magának megfelel
nek. 

Igen örvendek a miniszterelnök űr azon kije
lentésének, hogy sikerült a czimkérdést tisztába 
hozni, legalább egy részben. De az, a mi a minisz
térium falai közt történik, az előttünk még nincs 
tudva, és még mai napig, s e perczben sem voltunk 
oly szerencsések ez iránt valami megnyugtatót 
hallani. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Nem 
vagyok újságíró! 

I v á n k a I m r e : Sőt épen most azt méltózta
tott hozzátenni, h o g y : „némileg", tehát nem egé
szen sikerült megoldani. Ertem az olyas elneve
zést : Nagy-Britannia és Irland ; értem ezen elne
vezést : Svéd- és Norvégország; értem, hogy ezek
nek lehet közös képviselete; de azt nem értem, 
hogy Ausztriának és Magyarországnak közös 
osztrák képviselete legyen ; és nem értem azt, 
hogy ennek „Reichskanzler" és „Reichsministeii-
um" legyen megfelelő' czime; hanem érteném azt, 
ha lenne valahára ő felségének az osztrák császár 
és magyar királynak megfelelő czimmel élő közös 

külügyminisztere. Ha ezt el méltóztatnak érni és 
notificáltatni, ugy mint az egész világon szokás, 
diplomatiailag az összes hatalmasságoknál: akkor 
igen is el fogjuk érni azon czélt, a mely felé töre
kednünk kell, és akkor majd érdekeinkben is lesz 
ily állam megvédésére szükséges minden segédesz
közöket megszavazni. 

A fő indok, melyet Deák Ferencz képviselő 
úr felhozott, az, hogy nem marad elég idő a bud-
get megszavazására. Hát az talán a mi hibánk ? 
Mi tehetünk róla, hogy csak 12-ére méltóztattak a 
delegatiókat összehívni ? és deczember 10-én vége 
lesz az országgyűlésnek ? Ez valóban oly rövid 
idő, hogy ha csakugyan meg is kezdi a delegatio 
12-én működését, nem fog alaposan végezhetni, 
mert senki sem tagadhatja, hogy 28 nap alatt még 
csak a hadi budgetet sem lehet alaposan áttanul
mányozni, annál kevésbbé az egészet minden stá
diumon kellő megfontolással keresztül vinni. Mél
tóztassanak máskor ugy intézni a dolgot, hogy 
korábban jöjjön össze a delegatio, s akkor majd 
rá fog érni munkáját illően bevégezni. (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

Azt méltóztatott mondani miniszterelnök úr, 
hogy a czimek jelen használatában semmi ve
szedelmet nem lát. (Nem azt mondotta! jobb felöl.) 
A szavakat nem tudom tisztán, de az volt az érte
lem, hogy a közös minisztérium czimeinek gya
korlatban levő használatában veszedelmet nem 
lát. Ha a tény egy maga állna, talán az ember 
nem látna annyi veszedelmet benne ; de ha figye
lembe veszi azt is, mi történik a véderőről és a 
védrendszerről szóló törvényekkel, és kapcsolatba 
hozza a honvédelmi törvény ignorálásával, akkor 
valóban aggodalmai mindig nagyobbak lesznek. 
Látja a régi törekvést egy egységes nagy Auszt
riára. 

Ismétlem, miután én a czimeketésaz államok 
egyéb küljeleit olyanoknak tartom, melyek kell, 
hogy azt fejezzék ki, a mi a belső tartalom, én e 
kérdést csekélységnek nem tekinthetem. Igen meg 
fog örvendeztetni a mélyen tisztelt miniszterelnök 
úr, ha a birodalmak czimét, a mit a külföld 
s egyátalán minden irányában használni fognak 
ezentúl, kielégitő alakban mentül előbb a ház 
elé terjesztendi oly módon , hogy megnyugvást lel
hessünk mi is. A mostani viszonyok között azt nem 
találom, s azért pártolom Ghyczy képviselőtársam 
által beadott indítványunkat. 

Csengery Imre jegyző : BónisSámuel! 
P u l s z k y F e r e n c z : Menjen sorban, a mint 

következik! 
BÓniS S á m u e l : Legyen megnyugodva t. 

Pulsüky barátom az iránt, hogy nem szólaltam 
volna fel, ha fel nem hivatom ; de miután felszó-
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ittattam, meglehet, hogy én következem. (Derült
ség.) 

T. ház ! Deák Ferencz képviselőtársam által 
felhozatott az 1848-ik törvénynek rendelete, mely 
szerintaz adónak minden országgyűlésen megkell 
szavaztatni, s ebből azt a consequentiát hozta ki, 
hogy az idő rövidsége miatt sokkal nagyobb ve
szély következnék, ha a Ghyczy Kálmán s általam 
s több elvtársaim által aláirt indítvány fogadtat
nék el, mint ha a ház napirendre tér. Én ebben a 
vélekedésben, megvallom, nem vagyok. O t. i. azt 
mondotta, hogy akkor veszély következnék be, 
ha nem felelne meg kötelességének a képviselőház. 

Én azt tartom, a 48-iki törvény azon rende
lete, miszerint az adót minden évben meg kell a 
képviselőháznak szavazni, nem csak kötelességet, 
de jogot is feltételez. Én, megvallom, van olyan 
eset, hogy jógámmal élve, nem szavazom meg az 
adót, s ezen eset például az, ha Magyarország ál
lami függetlensége megtámadtatik. (Htlyeslés.)1$em 
mondom, hogy most épen határozottan Magyar
ország állami függetlensége megtámadtatott volna, 
de igenis közel állunk hozzá. (Zaj jobbról.) Bocsá
natot kérek, a miniszter, a ki a czimre semmit sem 
ad . . . 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök: 
Engedelmet kérek, ezt nem mondottam. 

BÓniS S á m u e l : Én azonban, ki ebben sokat 
látok . , . (Zaj.) Engedelmet kérek, midőn véle
ményemet nyilvánítom, mindenkitől követelhetem, 
hogy hallgasson ki. (Helyeslés.) 

Tagadhatatlan, az 1867. XII-ik törvény egy 
szerződés, mely Magyarország, ő felsége többi or
szágai és ő felsége között köttetett. Valamint ezen 
szerződésnek egyik alapfeltétele az, hogy Magyar
ország elismerte, hogy ő felsége többi tartományai
val van közös ügye, ugy másik alapfeltétele az, 
hogy a töbhi tartományok elismerték azt, hogy 
Magyarországnak, mint államnak, állami függet
lensége van. 

Ha ez így áll, azon nehézség, melytől Deák 
Ferencz t. barátom fél, hogy kikopnánk az időből 
és nem lehetne megszavazni a budgetet, nem áll 
fen: mert ha ezen alapfeltételt a másik szerződő 
felek elismerték, akkor az iránt, a mi ezen alapfel
tételnek kifejezést ad, a czim iránt valami nagy 
nehézség nem létezhetik a kettő közt; ha pedig lé
tezik nagy nehézség, akkor maga az alapfeltétel 
iránt van kétség, és ha azon alapfeltétel iránt van 
kétség, akkor az már oly fontos tárgy, mely en
gem, ámbár hazám békés kifejlődését mindenek 
előtt szivemen viselem , mégis reá bir arra, hogy 
jogomnál fogva az adót meg ne ajánljam, n ert ez 
Magyarország állami függetlenségét támadná meg. 

Azt méltóztatott a miniszterelnök úr mondani, 
hogy ha interpellatio történt volna ezen részről, 

az feleltetett volna, hogy ezen kérdés rövid időn 
meg lesz oldva. 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök: 
Magán utón is feleltem volna. 

Bónis Sámuel: Ha ez igy áll, akkor megint 
nincs azon nehézség, melyet Deák Ferencz t. ba
rátom előadott, hogy ez lehetetlenné tenné abud-
get megajánlását: mert hiszen ha készen van a 
dolog, egy pár nap alatt előadhatja a miniszter
elnök. 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök: 
Ez nincs összeköttetésben a másik kérdéssel. 

BólliS S á m u e l : Már most kérdezem, ha 
méltóztatott mondani a miniszterelnök úr, hogy ha 
interpelláltatott volna, felelt volna a kormány ré
széről . . . 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök. 
Nem erre a kérdésre! ( 

BÓniS S á m u e l : Meglehet, hogy a bal ol
dalról azok, kik ez indítványt aláirtuk, nem vá
lasztottuk a legszerencsésebb utat ; de ott, a hol a 
nemzet függetlenségéről van szó, a hol aggodal
munk van a nemzet függetlensége iránt, választja-e 
a kormány a szerencsés utat, mely aprehensióból 
egy másféle indokolt napirendet javasol, nem oly 
félét, mely megnyugtatná a nemzetet ; ek 
iránt?(Helyeslés a bal oldalon.) Azt hiszem, itt ha
zánk állami függetlensége a fő dolog, ebben a te
remben hazánk iránti kötelességünk teljesítése a 
fő dolog, és ezen téren bizony nem járunk mindig 
rózsák között, hanem néha tövisekbe is ütközünk. 
Tűrjük el a fő czélért, melyet mindig szemünk 
előtt kell tartanunk. Megvallom, hogy mi , kik 
ezen indítványt tettük, tettük azt a haza iránti kö
telességből és tettük magunk iránti kötelességből: 
mert méltóztassanak visszaemlékezni, midőn a 
delegatióba megválasztattunk, akkor előfordult 
azon kérdés, hogy a kik tulajdonkép az 1867-ki 
XII. törvényezikk létrejöttével nem voltak mege
légedve, bemenjenek-e a delegatióba, vagy ne ? s 
mi kötelességünknek tartottuk bemenni, mert azon 
vélekedésben voltunk, hogy a törvény, ha a mi 
véleményünk ellen hozatott is, minket ép ugy kö
telez, mint bárki mást. Hanem ha a törvény meg
szegetik, hogy ezen kötelességet magunk irányá
ban kötelezőnek tartsuk, az már más kérdés. (Nyug
talanság ajolib oldalon.) 

Igen nagyon sajnálom, hogy ez úttal sokak
nak megelégedését nem érdemelhettem ki beszé
dem által, de arról nem tehetek. 

Az indítványról, mely szerintem nem kivan 
akadályt görditeni a minisztérium elé, azt mél
tóztatott mondani a miniszterelnök úr, hogy mig 
mi várakoztunk, addig ő működött. Igen természe
tes, mert a kiknek kötelességükben áll a működés, 
azok működnek, a kiknek pedig várakozniok kell, 
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azok várakoznak. Hanem a várakozásnak is meg
vannak a maga határai. Ha mi mindig várako
zunk, s jogaink soha sem biztosittatnak, akkor az 
ilyen czimecskékből kinövi magát egy ;,Gesammt-
Monarchie." En azt hiszem, ha Magyarországban 
egy fractiónak, egy tekintélyes fractiónak ez iránt 
aggodalma van, a lépéseket a minisztériumnak 
kötelessége ugy tenni meg, hogy ezen aggodalom 
megszűnjék, mert 6' ezzel nem vészit semmit, ha 
biztosan érzi magát és polgártársainak érzelmeit 
megnyugtatja, a mi a minisztérium állását nem 
gyöngiti, hanem erősiti. 

Ennélfogva, mondom, miután az inditvány e 
czélból tétetett, az indítványt pártolom. 

Somss ích P á l : T. ház! Tökéletesen igaz az, 
hogy vannak kérdések, melyek nem pártkérdések; 
hanem nincs oly magasztos kérdés, melyet párt
kérdéssé tenni nem lehetne az alkalmazásban és 
gyakorlatban. Az, a mi elvonttan magában véve 
nem pártkérdés, igen könnyen pártkérdéssé alacso
nyulhat. Én előadásomban törekedni fogok, hogy 
ne mint pártkérdést tárgyaljam ez indítványt, 
hanem tisztán objective, mint a dolog előttünk áll. 
(Hallj'uk!) Nézetem szerint két része van az indít
ványban fölvetett kérdésnek. 

Egyik része az. hogy egyátalában a czimek 
kérdését elejtsük-e ? vagy ha nem, oly praeg-
nansnak , oly égetőnek tartsuk-e ezen kérdés 
rögtöni megoldását, mely miatt oly éles és rit
ka esetekben alkalmazható alkotmányos fegy
verrel éljünk, mint a milyen az adó-megta
gadás ? És midőn ezt így elemezem, véleményem 
szerint megfeleltem azoknak, kik talán Deák Fe-
rencz t. képviselőtársam előadását nem helyesen 
fogták fel: mert ő nézetem szerint koránsem 
mondta azt, hogy az adót megtagadni nincs joga 
a háznak, hanem igen is azt, hogy midőn ilyen 
nagy és fontos alkotmányos joggal él a ház, böl
csen és higgadtan meg kell neki mérlegelni, hogy 
miből támadna nagyobb kár és veszély: az adó 
megtagadása folytán-e, vagy pedig, ha még függő
ben maradt a czimkérdés megoldása? {Élénk he
lyeslés jobbról.) 

Az első kérdésnek ismét két része van. Egyik 
tisztán a miniszteri elnevezésekre vonatkozik, a 
másik, hogy ő felsége országai és tartományai 
complexumának oly nevet találjunk, mely ál
tal az a külföld irányában röviden és mégis ezél-
szerüen neveztessék el. Az elsőre nézve tökéletesen 
meg vagyok nyugtatva, és ugy tartom, meg van 
oldva a kérdés az első delegatióban történtek által. 

Es e tekintetben — véleményem szerint — nem 
helyes .a delegatió korlátoltságára való hivatkozás: 
mert vagy volt joga a delegatiónak interpellatiót ten
ni, s akkor kellett jogának lenni a felelettel megelé
gedni, vagy nem; (Helyeslés jobbról, ellenmondás 

balról) vagy ha nem volt joga a feleletre határo-
zólag nyilatkozni, akkor nem is volt joga interpel
lálni. (Élénk helyeslés jobbról. Ellenmondás balról.) 

De helytelen volna azt állítani, hogy erre 
nem volt joga a delegatiónak. Hivatkozom e tekin
tetben t. barátimra az ellenrészen, kik a delegatió
ban részt vettek. Nem volt-e több kérdés, melyben 
a delegatió határozólag és döntőleg azt mondta: ha 
ez vagy az nem történik meg, akkor mindnyájan 
szétmegyünk — ? Nem mondottuk-e a nyugdijak 
kérdésében, hogy nem intézkedünk, mert ez az or
szággyűléshez tartozik? Nem függesztettünk-e föl 
egy más kérdést, t. i. ha nem magyar közegek által 
érintkezik a minisztérium,akkor nem tanácskozunk? 

Hiszen a delegatió hatásköre körvonalozva 
van a törvény által, azon tulmenni nem szabad, 
törvénytelen közeggel értekezni nem szabad; ha 
tehát törvénytelen volt a minisztérium, ugy, amint 
alakult, akkor azzal érintkezni sem lett volna sza
bad. A mennyiben aggályosnak tartottuk ezt, meg
történt azinterpellatio, és pedig nem egy részéről a 
delegatiónak, hanem az összes delegatiónak két 
részéről, és az adott feleletre épen a bal oldal t. 
képviselői adták a megnyugtató nyilatkozatot; 
nem is magyarázták ugy, hogy csak azért nyu-
gosznak meg az adott válaszban, mert a delegatió 
korlátolt hatáskörű, hanem a delegatió korlátolt 
hatásköre mellett is megnyugodtak benne, és nyil
vánították, miszerint a nyilatkozat kielégíti őket, 
mint a létező tényállásnak szerintök is megfe
lelő. (Helyeslés jobbról.) 

Ezen kérdés — nézetem szerint — meg van 
tehát oldva, ebben nincs aggodalom; s a kinek 
volt aggodalma, azt a közös külügyi minisztérium 
nevében adott felelet megnyugtathatta ugy, a mint 
megnyugtatta Ghyczy Kálmán tisztelt képviselő 
urat és elvbarátit. (Helyeslés a középen.) 

Felhozatik az, hogy ily czimekből sokszor 
húzattak már szomorú következések Magyaror
szág függetlenségére, és hogy ez fogna most 
is bekövetkezni. Grhyczy Kálmán tisztelt bará
tom azt monda, hogy az ausztriai császári czim 
felvétele óta szűnt meg Magyarország független
sége a külföld irányában leginkább azért, mert az 
alá foglalva értetett Magyarország is. Hogy meny
nyire nem a szavak és czimek döntenek, e tekin
tetben hivatkozom t. barátim praktikus bölcsesé-
gére. Talán az ausztriai császári czim felvétele eló'tt 
Magyarország az egész 18-dik században több füg
getlenséget élvezett, mint az osztrák czim u tán? 
Es ma, midőn a tények erejénél fogva kívánta a 
maga függetlenségét és ezen alapuló paritását az 
osztrák monarchiával, nem több függetlenséggel 
birna minden czimek daczára? (Zajos helyeslés.) Szo
morúbb állapot volt, midőn csak a corpus juris be
tűi és szavaiban kereshettünk erőt és támaszt, mint 
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most, midőn hála Istennek, azt minmagunkban ta
láljuk. (Zajos éljenzés a középen?) 

T. ház! A birodalmi név nem ismeretlen tör
vényeinkben, és nem helyes Tisza K. t. képviselő 
urnák állítása, hogy midőn az 1848. törvény biro
dalmi kapocsról szól, két birodalomról szól. Mert 
akkor birodalmakat említene a törvény, nem pedig 
birodalmat egyes számban, mely fogalom alatt érti 
mind a két független részt. Mert végre nevet kell 
keresni, mely e fogalmat kifejezi, igen sajnálom, 
hogy t. barátom Bónis S. ilyenben találja hazánk 
függetlenségének veszélyeztetését. 

Ha oly declaratiókat ád ama közös miniszté
rium, milyent itt felolvastunk s milyenre a minisz
terelnök úr hivatkozott: hogy lehet mondani, hogy 
veszélyeztetve van Európa irányában függetlensé
günk, épen azon közeg által, mely bennünket 
Európa irányában képvisel? Hogy lehet mondani, 
hogy kétszinüleg járnak el ? Hiszen a t. képviselő 
úr tudja legjobban, mennyire aggódva kerestünk 
nevet, melylyel szerencsésen lehetne a monarchia 
complexumátröviden és czélszeriien kifejezni; sze
rencsétlenségünkre azonban nem találtunk {Nagy 
zaj): mert a dolog természetében fekszik a nehéz
ség, mely abból áll, hogy e complexumot még ed
dig egy rövid szóval kifejezni nera sikerült. 

De azt mondom, még az sem volna veszé
lyes, ha a minisztérium a birodalmi névvel él
n e : hisz az 1867. XII . t. ez, nem mondja, mi 
neve legyen azon miniszternek, hanem azt mond
ja, neveztessék ki egy közös minisztérium : valamint 
a 48-iki törvények azt mondják, legyen külön 
magy. kir. minisztérium. Hát most minden magyar 
kir. miniszter oda tegye cziméhez, hogy : magyar 
külön kir. miniszter ? Ezen szó „közös" nem önálló 
substantivum , hanem jellemző adjectivum , mely
nek alanyát kell keresni: t. i. mi a közös ? ez esetben 
a birodalom, tehát: „birodalmi közös minisztérium." 

Tehát, t. ház , azon indokolás ellen, a mely 
mellett indítványozta Deák F. képviselő úr a napi
rendre való térést, nem hallottam egyetlen egy 
czáfoló okot is, mely azt meggyengítette volna; sőt 
még azt sem tartom olyannak, hogy ha jogaink 
mellett szólunk fel, azt mindjárt törik-szakad poli
tikának nevezik. Hisz nem mondta ő azt, hogy 
nem szabad szólani jogaink mellett, hanem felállí
totta a kérdést, vajon miből következik nagyobb 
rósz: abból-e, ha ezért megakasztjuk a delegatiót 
és zavarba ejtjük az országot az adó kérdésének 
meg nem oldásával ? vagy ha e kérdést alkotmá
nyosan tovább fűzzük, mig annak megoldása bekö
vetkezik ? Addig én semmi aggodalmat nem látván, 
a Deák Ferencz által indítványozott indokolt napi
rendre térést pártolom. (Hossza, zajos éljenzés.) 

Berzenczey László: Arra nézve, hogy mi 
az a közös és birodalmi minisztérium, legjobb ké

pet kaphat bárki a belügyminisztériumban, nti 
figura docet. Már a grammatica értelmezésébe is 
mentek át némely képviselők; különösen az előt
tem szólott azt akarta kimagyarázni, hogy ezen 
szó: „birodalmi miniszter" a singularisban azt te
szi, hogy mind a kettő, a plurálisban ped'g csak 
egy minisztert jelent. Ezt. megvallom, nem értem. 
(Derültség.) Egyébiránt, hogy a belügyminiszté
riumhoz visszatérjek : ha valaki azt mondja, hogy 
a külföld előtt mi állam vagyunk: méltóztassék 
csak utazni, mint én a múlt nyáron tevém, a mi
kor is a belügyminisztériumnál passust kértem. 
E passus külsején kétfejű sas, belül pedig1 Ma
gyarország czimere volt; ez pedig azt teszi, hogy 
kívülről birodalom, azaz kétfejű sas, s csak belül
ről Magyarország. (Derültség.) Azért, mikor Pa
risban s egyátaíán a külföldön voltam s útlevele
met mutattam, csodálkozva kérdezték: hogy van 
az,.hogy a sóárulásnál, hogy a dohánytőzsdéknél 
sehol sincs kétfejű sas, s mégis az útleveleken két
fejű sas van? Persze, én mondtam: nézzék, hogy be
lül mi van! Hanem biz olyanok az emberek, hogy 
nem nézik, hogy mi van az ember gyomrában, 
hanem néznek arra, hogy mi van kívülről. (De
rültség.) 

Bátor vagyok még egy, a külügyre vonatko
zó megjegyzést tenni. Meg van határozva egy tör
vényben, hogy a magyar hajók mindenütt a ma
gyar szint fogják lobogójokon viselni. Kérem, ha 
Pestről kimegy valaki, s az egész világon, még Or-
sováí sem vévén ki, egy státión is egyetlen magyar 
lobogót fog látni valamely hajón, akkor szivesen 
kapitulálok. (Derültség.) A törvény továbbá azt 
mondja, hogy minden osztrák hajó, legyen az ma
gyal', legyen osztrák, a magyar színeket is tartozik 
felvenni. Azt méltóztatott miniszterelnök űr mon
dani, hogy ő működött, s mi vártunk; ugy látszik, 
leginkább arra működtek, hogy mi ne működjünk. 
(Derültség.) Megköszönöm én az ilyen müködé-t: 
mert még eddig bizony híjába keresi az ember a 
magyar symbolumot a magyar hajókon. 

Azért röviden csak azt bátorkodom fölemlíteni, 
hogy mi az a közös minisztérium? Az egy trinitás. az
az alakjában egy, személyében három: először kö
zös, azután birodalmi, azután osztrák, sazután ma
gyar. (Felkiáltás: Hiszen ez már négy ! Derültség) Ezt 
csak arra mondom, hogy a magyar ügy már nagyon 
is meg van oldva, mert már a grammatikából de
monstráljuk; ha még tovább megyünk, még theo-
logiai dissertatiókkal is bizonyitani fogjuk, meny
nyire meg van oldva a magyar kérdés. 

Bátor vagyok végül még egy megjegyzést 
tenni. Az mondatott, hogy : „ha a budget nem lesz 
megszavazva" — nem tudom, mi általunk vagy a de-
legatio által? ezt sem értem. Hogy ha mi mondtuk 
vo!na azt, mit Deák Ferencz mondott, t. i., ha a 



CCCVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 9. 1868.) 257 

delegatiót meg nem tartjuk, a budgetet meg nem 
szavazzuk, ha pedig a budgetet meg nem szavaz
zuk, akkor adót nem fizetünk, ha pedig adót nem 
fizetünk, felbomlik a rend, lesz rendetlenség ; meg
vallom, én nem hiszem, hogy ezen országgyűlés a 
budgeten keresztül mehessen; de ha mi mondtunk 
volna i lyent: azt mondanák, hogy izgatni akarunk, 
t. i. azt, hogy ha nem megy keresztül a budgeten, 
nem tartozik senki adót fizetni. Mondom, ezt be 
nem látom, s azért ily röviden illustrálva előadván 
a dolgot, bátor vagyok Ghyczy Kálmán indítvá
nyát pártolni. 

S i m o n y i LajOS b . : Tiszt, ház! Valamint a 
miniszterelnök úr, ugy én is a tárgy bővebb fejte
getésébe belé bocsátkozni nem akarok, egyedül 
csak néhány észrevételeire akarom megtenni ellen
észrevételeimet. 

Az igen t. miniszterelnök úr mindenekelőtt 
kiemeli, hogy ha a „birodalmi miniszteri" elnevezés 
ellen kifogásunk van, kell lenni kifogásnak a „bi
rodalmi tanács" ellenében is. Ez nézetem szerint két 
különböző dolog: mert a mi a birodalmi tanácsot il
leti, értem az osztrák országgyűlést, ehhez nekünk 
semmi közünk ; de mindenesetre van beleszólásunk 
azon elnevezésbe, a melylyel él oly miniszter, a mely 
érintkezik oly testülettel, mely testület az ország
gyűlés kifolyása. 

Továbbá hallottam itt azon különös kitételt, 
hogy ezen szó reichsmiuisterium annyit jelent, 
mint közös minisztérium. Én a német s magyar 
nyelvet meglehetősen ismerem; de ezt soha se hal
lottam. Bátor vagyok hivatkozni bármi lexikonra, 
nincs lexikon a világon, mely ezen szót igy fordí
taná. A poézisban ily szabad fordítás megenged
hető; de a diplomatiában ily szabad fordítást, mely 
egy ország önállását koczkáztatja, megengedhető
nek nem tartok. 

Továbbá a t. miniszterelnök úr megütődött 
Tisza Kálmán lír azon nyilatkozatán, hogy némi 
aggodalommal viseltetik a közös minisztérium el
járása iránt. Megvallom, épen azért, mert ily tör
vénytelen czimmel él a közös minisztérium, s épen 
azért, mert az egységes, az úgynevezett közös 
hadseregről még eddig is mindig mint egyedül 
osztrák hadseregről beszélnek, én sem vagyok 
megnyugtatva, s nekem is vannak aggodalmaim 
a közös minisztérium eljárása iránt. 

Továbbá az igen tiszt, miniszterelnök úr azt, 
hogy a közös külügyi miniszter birodalmi kanczel-
lárnak neveztetik, azzal igazolta, hogy a fejede
lemnek joga van bármily czimeket osztogatni. El
ismerem ezen jogát, különösen azon esetekre, ha 
ezen czimeknek hatásköre nincs; hanem én nem 
tételezem fel alkotmányos fejedelemről , hogy 
oly czimet osztogasson, a mely a törvénynyel 
ellenkezik. 

KÉPVB. HAPLÓ. 186*/,. X. 

Az igen t. miniszterelnök úr továbbá azt is 
kijelentette, hogy régen adatott volna e részben 
megnyugtató nyilatkozat, ha interpellatió történt 
volna; tehát e szerint okvetlenül szükséges az , 
hogy az ellenzék felszólítsa a kormányt, miszerint 
alkotmányos utonjárjon el. (Zajjobb felöl, ettenmon-
dások.) Épen azért igen óhajtottam volna, hogy az 
ellenzék felszólítása nélkül, minden interpellatió 
nélkül történt volna meg azon intézkedés, a mely 
ezen felszólalásunkat szükségessé tette. 

Végre az igen t. miniszterelnök úr egy nyi
latkozatot tett, mely a ház egy nagy részének tet
szésével találkozott: különösen kimondá azt, hogy 
az ellenzék vár, de várni könnyű ; a minisztérium 
működik, s működni nehéz. Emlékeztetem a t. kép
viselő urakat arra, midőn összesen mindnyájunk
nak várni kellett, s bizony a várás igen nehéz volt. 
A mi az eredményt illeti, mind a kettőnek, mind 
a várakozásnak, mind a működésnek e tekintetben 
sikere ugyanegy, t. i. még eddig sem a várako
zásnak, sem a működésnek eredménye nem volt. 

Igen t. Somssieh képviselőtársam azt mondta, 
hogy vannak oly kérdések, melyek pártkérdések
nek nem tekinthetők. Én a jelen kérdést is azok közé 
sorolom, és megvallom egyenesen és Őszintén, 
igen sajnálom, hogy ezen ügyből, mely hazánk 
közös ügye, nekünk kellett pártkérdést csinálni. 
(Helyeslés balról. Ellenmondás jobbról.) 

Ezeket előterjesztvén, az általunk benyújtott 
inditványt a t. képviselőház pártfogásába ajánlom. 

Trefort Ágos ton : Ivánka Imre t. barátom 
azzal kezdte előadását, hogy nagyon csodálkozik 
a fölött, hogy mi Ghyczy Kálmán t. képviselő úr 
indítványában pártkérdést látunk; én pedig azon 
csodálkozom, hogy átalában ezen inditvány téte
tett, most,midőn az országgyűlés annyi sok fontos te
endővel van elhalmozva, és épen most, mikor a 
magyar-osztrák monarchia ily igen kritikus álla
potban létezik, és a krizis székhelye valóban nem 
Bécs, hanem másutt létezik. Ezen politika engem 
valóban a bizanczi politikára emlékezetet, és én 
ennélfogva t. Ghyczy Kálmán képviselő úr indít
ványát nem pártolom, hanem csatlakozom t. Deák 
Ferencz képviselőtársam indítványához, egészen 
helyeselvén felfogását, miszerint ha t. Ghyczy 
Kálmán képviselő úr indítványa elfogadtatnék, a 
budgeten ez évben nem lehetne keresztül menni, 
és Magyarország, miután az országgyűlés egy hó 
múlva szétmegy, rendes törvényes költségvetés 
nélkül maradna, a m i valósággal, a „törik-szakad" 
politika egy neme volna. A czimek kérdését illető
leg, a mennyiben ezt átalában tisztázni lehet, a de-
legatio azt tisztázta. A közös minisztérium a ma
gyar delegatio irányában mindig „közös" czimmel, 
és nem birodalmi czimmel élt, és ha mi ezen kér
dést még tovább vinnők és azt akarnók, hogy a 
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közös minisztérium a lajtántuli delegatió iránt biro
dalmi czimmel ne éljen, akkor ezen kérdés tisztázá
sát a reiehsratli és valamennyi provincziális or
szággyűlés elé kellene vinni: mert tudjuk, hogy 
Lajtán tul és különösen a lengyelek ezen czimnek 
fontosságot tulajdonítanak, mert azt hiszik, hogy 
az ő állásuk a birodalomban ezen czimmel összefüg
gésben van. 

A túlsó oldalon a szónokok egyike által 
Ghyezy Kálmán indítványa azzal motivál tátott, 
hogy a birodalmi miniszteri czim használata által 
Magyarország önállósága és függetlensége van 
megsértve, és hogy ettől csak egy lépés van még 
hátra, és ime megint meglesz az egységes monar
chia. A mint a dolgok most állanak, ettől nem fé
lek ; de félek inkább az ellenkezőtől, félek a disso-
lutiótól: mert azok, kik különösen a delegatióba be 
nem akarunk menni, azoknak lépései Ausztria 
dissolutiójára vezetnek. 

Én tehát ezen inditványt el nem fogadva, 
csatlakozom Deák Ferencz képviselő indítványá
hoz. (Helyeslés jobb felöl.) 

GhyCZy K á l m á n : Oly roszul Ausztriáról 
senki nem szólott még, mint t. barátom, Trefort 
Ágoston, midőn azt mondotta, hogy az indítvány, 
melyet beadtunk, Ausztria existentiáját fenyegeti. 
(Közbeszólás jobbról: Azt nem mondotta!) Szerintem 
sokkal nagyobb az életerő, mely a monarchia két 
államában rejlik, sem hogy ez aggodalomban osz-
tozhatnám. 

Sajnálom, hogy Somssich barátom nincs je
len. (Fölkiáltások: Itt van!) Ót, mint a delegatió 
volt elnökét kívánnám az ott történtekre emlékez-
tetni. 0 azt mondta, a delegatiónak joga volt a kö
zös miniszteri válasz felett határozni, mert inter-
pellatiót tett. Bocsánatot kérek, a delegatió nem 
tett interpellatiót, hanem név szerint aláirt egyes 
tagok tették az interpellatiót a delegatió egyik 
oldaláról, ugy, a mint a másik oldalról, és ezen 
név szerint megnevezett mterpellálóknak válaszolt 
a közös miniszter. A delegatió mást nem tett, mint 
hogy az interpellatiót közölte a minisztériummal, 
és válaszát jegyzőkönyvbe vette. 

Egy pár szó foglaltatik legfeljebb a delegatió 
jegyzőkönyvében, mi némileg határozati színben 
tüntethető fel: midőn t. i. válasza a közös minisz
tériumnak felolvastatott, szóról szóra ez van a jegy
zőkönyvbe igtatva: „A delegatió többsége által 
közhelyesléssel fogadott ezen válaszra Kerkapoly 
igy nyilatkozott" stb. Ha ez határozat, akkor hatá
rozott a delegatió; de én ezt részemről határo
zatnak nem tartom. 

Egyébiránt a delegatiónak van joga határoz
ni a maga körében; de azon példák, melyeket t. 
barátom eló'szániitott, cem határozatok. Azt méltóz
tatott ugyanis mondani, hogy a nyugdij kérdésé

ben határozott a delegatió. Bocsánat, a nyugdij 
kérdésében nem határozott a delegatió, mert csak 
azt határozta, hogy nem határozhat. (Jobbról de
rültség.) 

Azt méltóztatott tovább mondani, hogy Ma
gyarország a múlt századokban a külföld irányában 
sokkal mostohábban állt, mint áll most, hogy most 
inkább érvényesítve van Magyarország önálló ál
lamélete, mint hajdan. En erre nézve, ha az idő ily 
hosszura nem haladott volna és átalában a tárgy
hoz tartoznék, számos nemzetközi szerződésekre 
s más adatokra tudnék hivatkozni, melyekből ki
tetszik, hogy a múlt században, és még Ferencz 
király idejében is egyenesen a magyar és cseh ki-
ráJylyal köttettek nemzetközi szerződések a nélkül, 
hogy annak más országai megemlítve lettek volna. 
Mindig a magyar király nevében is köttettek a nem
zetközi szerződések mindaddig, míg az osztrák csá
szári czim fel nem vétetett. Ekkor is kezdetben egy
szer is, másszor is megemlittetett a szerződések szö
vegében a magyar király, mert tervszerüleg ke
zeltetett a dolog, de lassankint egészben feledé
kenységbe ment Európa előtt e név, és épen azért 
nem oly csekély a czimek jelentősége, mint itt 
több oldalról említtetett. Hogy pedig most mennyi
re érvényesíthető Magyarország önálló állami élete, 
bizonyítja ezen előttünk fekvő példa is, midőn bár
mely indítvány tétetik, melyben a nemzet részére 
jogok.kötelezettségek követeítetnek vissza, mindjárt 
törik-szakad politikáról, provisoriumról s más 
effélékről van szó. 

Azt is mondotta Somssich Pál tisztelt bará
tom , hogy mikép kétkedhetünk , mikép ag
gódhatunk , midőn a külügyminiszter , ki oly 
szépen nyilatkozott a delegatióban, ugyanazon 
személy, ki Európával szemben képviseli az álla
mot. Kérem t. barátomat,méltóztassék arra figyelni, 
hogy miután a delegatió eloszlott, köttetett a szer
ződés a német éjszaki szövetséggel, ugyanazon kül
ügyminiszter jóváhagyásával és ugyanazon kül
ügyminiszter aláírása mellett [ratificáltatott is. Ezen 
szerződés a ház előtt volt, és ezen szerződés tanu-
sitotta-e azt, hogy a külügyminiszter tekintetbe 
vette mindazon igényeket, melyéket Magyarország 
önállása tekintetéből teljesítenie kell ? A ház 
észrevételei az ellenkezőt mutatták, s azért azt gon
dolom, hogy a Janus képe nem épen csak a my-
thologia korában létezett, hanem létezik a diplo-
matiában is. (Derültséy, helyeslés a bal oldalon.) 

Igen t. miniszterelnök ur ismeretes arról 
(Hallj tvk.'), hogy élezés férfiú. Én a szójátékok te
rén nem bátorkodom vele megmérkőzni, s azért; 
csak kevesekre vagyok bátor felelni azok közül, 
miket itt előadott. 

ff 

O azt kérdezte : miért nem tartjuk veszélyes
nek, hogy a lajtántuli részen lévő országoknak 
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országgyűlése birodalmi tanácsnak nevezi magát ? 
hogy ebből kellene^ igazán ránk nézve veszélyt 
következtetnünk. Én, t. ház , ettől épen nem 
tartok, sőt helyesnek tartom ezt a magunk érde
kében : mert ha Bécsben van a birodalmi tanács, 
ott van a birodalom, az osztrák birodalom, annak 
országgyűlése, az osztrák birodalmi tanács; mi 
más, mi Magyarország vagyunk, és itt Magyaror
szág gyűlése van, és midőn ason bécsi országgyű
lés magát birodalmi tanácsnak nevezi, már előre 
magának tulajdonította az osztrák nevet, melyet 
mi egyáialán tőle irigyelni nem fogunk. {Helyes
lés a bal oldalon.) 

Azt monda a miniszterelnök ur, hogy azon 
czim, melylyel az országok összege neveztetik, 
nincs összeköttetésben a közös minisztériummal. 
Ez nézetem szerint nem ál l : mert mindaddig, mig 
ama közös czim törvényszerüleg megállapítva nem 
lesz: a birodalmi szó alatt csak az osztrák biroda
lom értethetik. Ha azon czim, melyet Somssich Pál 
tisztelt barátom oly rég óta keres, meg lesz egyszer 
állapítva, akkor a közös minisztériumok czime ;sh-
hoz fog idomittatni. 

Azt is kérdé miniszterelnök ur, hogy miért 
tárgyalunk ily kérdést, miután annyi a dolga ez 
országgyűlésnek, hogy minden percze igénybe 
van véve ? Bátor vagyok a ház t. elnökére hivat
kozni, hogy — és talán azon késedelem következ
tében, melylyel a minisztériumok a költségvetése
ket beadták — a mai napirenden tárgy sem volna, 
ha ezen kérdés fel nem hozatik; ez tebát az ország
gyűlésnek semmi másra fordítható idejét nem ve
szi igénybe. (Derültség.) 

Miniszterelnök úr jónak látta volna, ha előbb 
interpellatiót intéztünk volna e tárgyban a minisz
té r iumhoz^ azután teszünk indítványt; de kér
dem, ha követtük volna is szives tanácsát .• hol áll
nánk ? Válasza következtében szintezen inditványt 
kellett volna megtennünk: mert mai nyilatkozatá
ból is csak azt veszszük k i , hogy igyekezett,hogy 
működött, a mit teljes őszinteséggel fel is teszek 
felőle, de eredményt felmutatni mindez időig nem 
birt. 

Fest belvárosának mélyen t. képvisélője, ugy 
látszik, tévedésben van. O beszédében azt monda, 
hogy a fő hiány ezen dologban ott van, hogy a kö
zös minisztérium a birodalmi tanács delegatiója 
előtt magát birodalmi minisztériumnak nevezi. 
Igaz, a kérdés felelevenítésére, megindítására ez 
adott okot, és midőn ezen kérdés a delegatióban 
megpendittetett és tárgyaltatott, több nem is jött 
tudomásra. Azóta azonban már nem ott áll a do
log: mert azóta is,a mint bátor voltam első felszó
lalásomban említeni, minden nyilatkozataikban, 
minden érintkezéseikben, a közös minisztérium il
lető tagjai a birodalmi miniszter ezimét használják. 

Mél d ássanak megtekinteni a Hof- és Staatssche-
matismust, mely ha nem is nálunk, de a maga 
körében hivatalos: látni fogják, hogy ott a közös 
miniszterek Reichsminisztereknek nezeztetnek. Ki 
az közülünk, a ki nem olvasta volna a közös 
hadügyminiszternek nem egy rendeletét? Ki az, 
ki nem olvasta másoknak ő hozzá intézett előter
jesztéseit, melyek a hirlapokban is megjelen
tek? És nem mindig birodalmi hadügyminiszter
ről van ott szó? O maga legalább mindig e czim-
mel él. 

Meglehet, hibázom, és akkor bocsánatot kérek, 
de én ugy vagyok értesülve, hogy a pénzügymi
niszternek is minden kiadványában, hivatalos pe
csétjén jjReichsfinanezmimszteriüm" áll. Ebből 
csakugyan következik az, hogy nem csak a laj-
tántuli országok delegatiójához intézett előterjesz
tésekben, hanem minden hivatalos nyilatkozatai
ban a közös minisztériumnak állandóan és állha
tatosan terv szerint ezen szóhasználtatik „birodalmi 
minisztérium." 

Hogy ily tendentia létezik, erre nézve bocsá
natotkérek a t. miniszterelnök úrtól, ha szives 
tanácsát követni kívánván, mellékesen interpellálni 
óhajtom. Miként mennek e dolgok, kitetszik a kö
vetkezőkből is. Az éjszak-német szövetséggel kö
tött szerződés a ház elé terjesztetett, a központi 
bizottság javaslata folytán abban nevezetes és nem 
csupán styláris észrevételek tétettek. Az ország 
ezen szerződést csak ugy hagyta helyben, hogy 
ezen észrevételek a szerződésbe beigtattassanak. 
Azóta ratificáltatott ezen szerződés; a „Reichsgesetz-
blatt^-ban— a mint magam is olvastam — közzé
tétetett; de azon módosításoknak, a melyek itt té
tettek, abban semmi nyomuk. Azonfelül említve 
volt, hogy ezen szerződés be is lesz czikkelyezendő. 
Tehát én részemről szükségesnek tartom, hogy 
ha már ezen szerződés egyik példánya a Lajtán tul 
beczikkelyeztetett ugy, a mint nekünk nem tet
szik, ha csakugyan létezik egy másik példány, 
mely a mi óhajtásunk szerint van szerkesztve, az 
annak idejében nálunk is czikkelyeztessék be. 
Kérném a miniszterelnök urat, hogy ezen szerző
dés beczikkelyeztetése iránt annak idejében,a mint 
ezt a ház határozata is kívánja, intézkedni méltóz
tassék. 

Most a legnyomősabbnak látszó észrevételre 
akarom megkísérlem a feleletet, mely ellenünk in
téztetett. (Halljuk!) 

Azt mondotta Pest belvárosának igen érde
mes képviselője, hogy mikor válaszolt a közös mi
nisztérium a delegatióba, én is több elvbarátaim
mal együtt megnyugodtam abban, s különösnek 
találja, hogy most felszólalok. Megengedem, ez 
argumentum lehet ad hominem, de nem argu
mentum ad rem. Csekély jelentőségű dolog az, 

33* 
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miként nyilatkoztam, miként vélekedem én. Az 
én nyilatkozatom, az én véleményem lehet helyes, 
lehet téves, de Magyarország közjogának állására 
semmi befolyással nem bir. Magyarország jogkö
rét az én nyilatkozatom, az én vélekedésem sem 
nem öregbitheti, sem nem kevesbiti. A kérdés itt 
az: helyes-e vagy néma kérdéses miniszteri czim? 
van-e joga az országgyűlésnek az illetéktelen 
czimezés ellen felszólalni ? Ha az országgyű
lésnek erre joga van, ezen jogot nem szüntethetné 
meg az, ha én vagy elvbarátim bármikor ellenkező 
véleményben lettünk volna. De mi ezzel ellenkező 
véleményben soha, sem voltunk. A delegatióban is 
azon elveket vitattuk, a melyeket vitatunk most. 
Ha a nyilatkozat;, melyet a delegatió előtt tettünk, 
ha ezen nyilatkozatnak szövege mostnni indítvá
nyunktól különböző, ennek oka az, hogy különbö
ző az álláspont, melyen állottunk ott, és a melyen 
állunk itt. A delegatió jogköre különböző az or
szággyűlés jogkörétől: ott nyilatkoztunk mmt egyes 
tagjai a delegatiónak. itt nyilatkozunk és szólunk 
u g y , mint országgyűlési képviselők. Az ország
gyűlés teljesen illetékes Ítélni a ezimkérdés felett; 
ezen jogkörhöz mérve tettük tehát és támogatjuk 
a tanácskozás stádiumain keresztül indítványunkat. 
A delegatióban a fölmerült kérdést elhallgatni nem 
lehetett, mert a hallgatás elismerésnek vétetett vol
na ; nem lehetett hallgatni azért sem, hogy itt e 
helyen a kérdés megpendittethessék • mertba ott nem 
említ tetett volna ,most azt mondanák,hogy nem szól
hatunk, mert nem mertünk szólani Bécsben; de ott 
a kérdést tovább vitatni, a vitát befejezni, a dele
gatió határozatát kierőszakolni nem lehetett, me,-t 
a delegatió ezen kérdésnek elitélésére illetéktelen. 
Ez az oka azon nyilatkozatnak, melyet a delega
tióban tettünk, mint az abban meg is van említve. 

Van azonban, t. ház, azon nyilatkozatnak egy 
más oka is, és én azt is egész őszinteséggel beval
lom, itt az ország szine előtt, mint olyant, mely 
reám egyénileg leginkább hatott; készakarva mon
dom: egyénileg, mert mások nevében szólani nincs 
jogom. 

Nézetem szerint nekünk vagy ugy kellett nyi
latkoznunk, mint nyilatkoztunk, vagy tömegesen 
elhagynunk a delegatiót. A delegatió tömeges el
hagyása nem csekély egyéniségünk fontossága, 
hanem az országgyűlés által ránk ruházott állás
nak, akkori helyzetünknek fontossága miatt, némi 
zavart idézhetett volna elő a delegatió tárgyalásai
nak további folyamában, sőt az országgyűlés ak
kori szünetelése mellett, midőn elégséges póttagok
ról sem volt gondoskodva, némi zavart idézhetett 
volna elő az országgyűlés további folyamában, s 
a közigazgatás ugy is döczögőn mozgó gépezeté
nek haladásában. Én ezt figyelembe veendőnek vél
tem, s ha igen t. Deák Ferencz képviselő úr sze

memre veti, hogy ezt tevém, hogy nem ártottam 
az ő művének, nem ártottam annyit, a mennyit 
akkori esetleges helyzetemben árthattam volna, 
én nem azt mondom, hogy ö nem méltányos irá
nyomban, hanem őszintén bevallom, hogy e szemre-
hányás után magam is kétkedni kezdek abban, 
vajon helvesen cselekedtem-e akkor, midőn sze
mélyes meggyőződésemet alárendeltem azon ér
deknek , melyet a haza érdekének lenni véltem. 
{Élénk helyeslés bal felöl). De ha hibáztam volna is 
azon nyilatkozatban , melyet a delegatióban tet
tem, mit el nem ismerek, helyrehoztam e hibát 
most az inditványbau, melyet tevénk; s midőn ezt 
azon veszélynek kitéve tevém, hogy delegationa-
lis nyilatkozatom szememre vettethetik, és igy oly 
körülmények között tevém, melyekben személyes 
tekintetek tán hallgatást tanácsolhattak volna, ak
kor is — ugy vagyok legalább meggyőződve —pol
gári kötelességemet oly módon teljesítettem, mely 
elég áldozatkészséggel bir arra, hogy személyes 
érdekét alárendelje a közérdeknek. 

Indítványunkat elfogadtatni továbbá is kérem. 
(Elénk, hosszan tartó helyeslés bal felöl. Szavazzunk! 
Szavazzunk !) 

Deák Ferencz: (Halljuk! Halljuk! Elnök 
csenget.) T. ház! Legelőször is arra teszek észi*evé-
telt, mit az előttem szólott érdemes képviselő fel
hozott : hogy mi helytelenül állitjuk, miszerint az 
indítvány súlya arra volna fektetve, hogy a közös 
minisztérium magát birodalmi minisztériumnak 
nevezi. í g y értettem legalább szavait. Hogy erre 
fekteti a fő suh r t az indítvány, azt minden szava 
mutatja: (Helyeslés jobbról) a túloldalon előttem 
szólott valamennyi t. képviselő úr azt állította, 
hogy midőn a közös minisztérium magát birodalmi 
minisztériumnak nevezé, törvényt sértett. 

Ha csakugyan törvényt sértett, törvény sze
rint felelős és felelősségre vonása épen a delegatió 
feladata lett volna. (Elénk helyeslés.) 

Világosan mondja a törvény: „A mi a köeös 
minisztérium felelősségét s annak módját illeti, 
mindenik bizottságnak jogában leend oly esetek
ben, midőn az alkotmányos törvények megsér
tése miatt szükségesnek látja, a közös miniszté
riumnak vagy a minisztérium egyes tagjának 
perbe fogatását indítványozni s ezen indítványt 
írásban a másik bizottsággal közölni." 

Már most, ha igaz az, hogy a közös miniszté
rium megsértette a törvényt akkor, mikor közös 
minisztérium helyett birodalmi minisztériumnak 
nevezte magát, kötelessége lett volna Magyarország 
deiegatiójának a perbe fogást indítványozni és azt 
a másik delegatióval közölni. (Hosszan tartó élénk 
helyeslés.) Tette ezt a delegatió ? Nem tette. (Elénk 
helyeslés.) 

És ha nem tette, azért nem tette-e, mert a 



CCCVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 9.1868.) 261 

többség más véleményben volt ? De legalább indit-
ványozta-e azt a kisebbség? elvettetett-e indítvá
nya a többség által ? {Élénk helyeslés a középen.) 
Nem. Hanem mind a többség, mind a kisebbség 
megnyugodott a miniszter válaszában. Mert ha ab
ban meg nem nyugodott volna, ha az ország al
kotmányos törvényeit megsértve látta volna, to
vábbra is épen az 6' köréhez tartozott volna perbe 
fogást inditványozni. 

A törvény világosan azt mondja, hogy a kö
zös minisztérium feleletre von ásat , midőn annak 
helye van, akármelyik delegatió indítványozhatja, 
de indítványát a másikkal köteles közölni. 

De nem azt vetem én bárkinek szemére, 
hogy ezt a delegatióban nem tette; nem azt mon
dom, hogy Ghyczy Kálmán képviselő úr, mert 
akkor máskép beszélt és most máskép beszél, 
helytelenül cselekedett; hanem azt mondom, hogy 
én annak a Ghyczy Kálmánnak véleményét pár
tolom, ki ott a delegatióban beszélt. {Elénk tetszés a 
középen.) Egyes embernek, legyen az bármily böl-
cseségü, bármily állású, nem szégyen, sőt köte
lessége véleményét akkor változtatni, mikor első 
véleményének helytelenségéről meg van győződve. 
Sohasem fogom Ghyczy Kálmánnak szemére vetni, 
hogy más véleményem volt és ezt megváltoztatta; 
hanem azt teljes joggal mondhatom, hogy az 6' két 
véleménye közöl neki ezen másudik, nekem az ő el
ső véleménye tetszik jobban. (Elénk tetszés a középen.) 

ISÍem mondtam én soha, hogy az ö felszólalá
sukat gáncsolom, mert az törik-szakad politika; ha
nem azt mondom, hogyha a ház az ő indítványu
kat jelen helyzetünkben elfogadná, azt én törik-sza
kad politikának tekinteném. 

Nem állitostam én azt, s azt hiszem,nem is fogja 
senki állítani, hogy a czim kérdésében semmi sem 
fekszik. Igenis, igen sok fekszik a czim kérdésében, 
mert az ország és az alkotmányos állás kifejezése 
egyszersmind a czim is. Igen fontosnak tartom azt, 
hogy ő felsége, mint valamennyi, az ő uralkodása 
alatt álló országok fejedelme minő czimet használ. 
Igen nagyfontosságunak tartom azt, hogy ezen, '6 
felsége uralkodása alatt álló országok és tartomá
nyok összessége egyetemesen diplomatice miként 
neveztetik. De nem tartom azt nagyfontosságunak, 
hogy azon minisztérium, mely a közös ügyek mi
nisztériuma, birodalmi minisztériumnak nevezi-e 
magát vagy nem. 

Azon állítást, mit Ghyczy Kálmán képvi
selő á r mondott, hogy mindaddig, mig a tör
vény erről nem határoz, a „birodalom" annyit 
tesz, mint „osztrák birodalom", merőben tagadom. 
(Hel>/eslésjobbról.) Mert ha ez annyit tenne, akkor az 
1867. XII . t. ez., mikor e szót „birodalom" ismételve 
használta, mindig osztrák birodalmat értett volna. 

.(Tetszés a középen.) Hogy pedig ezt nem értett, vilá

gosan megmutatják a törvény szavai, melyeket 
felolvastam első előadásom alkalmával, t. i. külö
nösen a 8. szakasz igy szól: „Ennélfogva a biro
dalom diplomatiai és kereskedelmi képviseltetése 
a külföld irányában és a nemzetközi szerződések 
tekintetében felmerülő intézkedések mindkét fél 
minisztériumával egyetértésben és azok beleegye
zése mellett a közös külügyminiszter teendőihez 
tartozik." Kérdem/ „a birodalom diplomatiai kép
viseltetése" annyit tesz-e, mint az osztrák biro
dalom ? vagy az alatt ö felsége minden országainak 
s igy Magyarországnak is közös és egyetemes kép-
viseltetéséről szól azon törvény? 

Egyébiránt, a mi némelyeknek azon állítását 
illeti, hogy 1848-ban csak a kapcsolat volt említve, 
és nem a birodalom, mert egy birodalomnak kap
csolat nem szükséges, ezt épen oly logikával meg 
lehetne fodrítani, s azt mondani: hogy ha biroda
lom nincs, minek a kapcsolat? (Dérültség.)Nemazt 
mondja a törvény, hogy azon kapcsolat tartassék 
fen, melylyel Magyarország a különálló biroda
lomhoz kapcsoltatik, hanem azon kapcsolat, mely 
a pragmatica sauctióban az összes birodalmat 
összefoglalja. 

Fontosságot tulojdonitok én ezen kérdésnek, 
és ha a közösügyi miniszter azt mondotta volna 
hivatalos irataiban, hogy 6' osztrák birodalmi mi
niszter, komolyan kifogást tennék ellene; de 
hiszen 5' csak azt mondotta: birodalmi minisz
ter. Már pedig bocsássanak meg, tisztelek, be
csülök minden meggyőződést, hanem azt soha sem 
fogadhatom el, hogy Magyarország önáííása, al
kotmánya és ezzel együtt létele veszélyeztetve le
gyen &E által, ha a közös miniszter magát birodalmi 
miniszternek nevezi. A fölött, hogy helyes-e vagy 
nem a „birodalmi miniszter" nevezete, vitatkozni 
lehet; hanem engem az egész dologban csak az lep 
meg, hogy most, az országgyűlésnek utolsó stádiu
mában, midőn úgyis annyi aggodalommal nézünk 
az idő rövidsége miatt a teendők elé, hogy, mondom, 
most a közös minisztereknek ezen czime által, a kö
zös minisztériumnak az első delegatiónáí tett nyi
latkozata után is, annyira veszélyeztetve látják né
melyek az ország önállóságát és függetlenségét, 
miszerint inkább készek arra, hogy mig e czimet 
megváltoztatni nem sikerül, ne működjék a dele
gatió, habár e miatt lehetetlenné volna is téve a jövő 
évi költségvetésnek ezen országgyűlésén leendő 
megállapítása. 

Azt mondják: hiszen egyezzenek bele, állja
nak el azon elnevezéstől, s akkor majd megszűnik 
minden akadály. Ha most az esztendő közepén vol
nánk a még néhány hónap előttünk volna, azt 
mondanám magam is, hogy ezzel nem koczkázta-
tunk semmit; de az esztendő végén vagyunk s ez 
a kérdés a legjobb esetben is legalább egynehány 
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hetet vesz igénybe, a delegatiók működését pedig 
egy pár hétig elhalasztani, s csak azután fogni a 
dologhoz, annyit tesz, mint a budgetet meg nem 
állapítani. {Helyeslés.) 

Azt mondja Tisza Kálmán képviselőtársam, 
hogy ó' mindig azon tant liallotta és tartotta, hogy 
az adómegajánlás joga eszköz az ország jogainak 
megtartására és kivivására, s hogy nem az adó 
megajánlása a fő kötelesség, hanem fő kötelesség 
az ország jogainak s önállásának megtartása. 

Tisza K á l m á n : Ezt nem mondottam ! 
Deák Ferencz: Ha csak az első felét mondta 

volna s a másikat nem, akkor nem beszélt volna lo-
gice, én pedig Tisza Kálmántól logikus beszédet vá
rok, s azért meg vagyok győződve, hogy igenis igy 
mondta. En is azt tartom, hogy az ország jogai 
megvédésére és fentartására az adómegajánlás igen 
fontos eszköz; de azt is tanultam, s követtem is 
mindig, hogy épen azért, mert ez annyira éles és 
erős fegyver, nagyon óvatosan kell azt használni, 
s hogy ezért, mielőtt ezen eszközhöz nyúlna az or
szággyűlés, meg kell fontolni, hogy előnyösebb-e, 
ha ezt a fegyvert használja? vagy nagyobb-e a kár, 
mit azon fegyver használásával okoz? (Helyeslés.) 

És itt áll köztünk a különbség, hogy a túlsó 
oldalon lévő urak azt hiszik, hogy az által, mert a 
miniszterek birodalmi miniszter czimet használnak, 
nem osztrák birodalmi czimet, annyira van ve
szélyeztetve az ország önállása és függetlensége, 
hogy ez sokkal fontosabb, mint az, hogy az ország
gyűlés , eloszlása s mandátumának megszűnése 
előtt, a költségvetést megállapítsa. Ez az ő nézetök ; 
az én nézetem pedig az, hogy akár helyes, akár nem 
helyes a birodalmi miniszter czimnek használata, 
ebből sokkal kevesebb kár következik, mint a mi 
következnék abból, ha ez az országgyűlés szétmegy 
a nélkül, hogy a költségvetést megállapítja. 

E részben, ugy látszik, aligha fogjuk egymást 
capacitálni. En csak tiltakoztam olyan ráfogások 
ellen, melyeket ennem mondottam. Példának oká
ért, hogy a czimet nem tartom fontosnak. Igen is 
fontosnak tartom, hanem nem azt, hogy a miniszter 
itt magát birodalmi miniszternek nevezi vagy nem ? 
vagy legalább nem tartom olyan fontosnak, hogy 
aat, a mit az indítvány magában foglal, elfogadjam. 

Még csak egy megjegyzést vagyok bátor 
tenni. {Halljtik!) 

Vagy én tévedtem vagy Ghyczy Kálmán 
képviselő úr, azt állítván, hogy a miniszterelnök 
úr előadta ugyan, miszerint ő a czim kérdésében 
működött, de működésének eredményéről nem szó
lott, ha tehát ó'k, t. i. Ghyczy és elvbarátai indít
vány helyett interpellatiót intéztek volna is a mi
niszterelnökhöz, ily felelet után az indítványt mé
gis meg kellett volna tenni. Vagy Ghyczy Kál
mán képviselő úr tévedett, 'midőn miniszterelnök 

úr szavait ekként idézte, vagy én tévedtem, midőn 
szavait ugy értettem, hogy a czim kérdésének 
leglényesebb részeire sikerült már a megállapo
dást kieszközölni, csak némely ktvésbbé lényeges 
pontok vannak még elintézetlenül, és míg ezek is 
tisztába nem hozatnak, interpellatió nélkül ő a 
dolgot föl nem hozhatta s a félig befejezett tárgyat 
a ház elé nem terjeszthette. (Ugy van!) 

Ismétlem tehát, hogy miután kiindulási pon
tunk különböző; miután abban, hogy a közös mi
niszterek magokat birodalmi minisztereknek, de 
nem osztrák birodalmiaknak nevezik, oly súlyos 
veszélyt nem látunk, mint az indítványozó urak, 
hogy e miatt a delegatiók működésének meggát-
lását és ennek következtében a jövő évi költség
vetés megállapításának lehetetlenné tételét indo-
dokoltnak s igazolhatónak tekinthetnők: nincs 
egyéb hátra, mint szavazás által dönteni el az 
ügyet, melyre nézve indítványomat a t. háznak 
ajánlom. {Elénk helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! {Zaj. Elnök csen
get.) Azt hiszem, mint mindenkinek, ugy nekem is 
meg lesz engedve, a mennyiben szavaim félrema-
gyaráztattak, azok értelmét helyreállítani. {Zaj. 
De csak a személyes kérdéshez ! Halljuk !) Szigorúan 
meg fogom a határt tartani és semmi egyéb czá-
folatba — bár sok példát tudnék felhozni, hogy má
sok megtették — bocsátkozni nem fogok. Azt mon
dotta t. előttem szóló képviselő úr, hogy én azt 
mondottam volna, miszerint az adómegajánlási 
jog azon joga a nemzetnek, a mely által az egyéb 
jogait szokta védeni és nem a megajánlási jog a 
fő fontosságú, hanem az egyéb jogok megvédése. 
Engedelmet kérek, nem ezt mondottam: méltóz
tassék csak a gyorsírói jegyzeteket megnézni. 

Deák Ferencz : Én elhiszem! 
T i sza K á l m á n : Én azt mondottam, és azt 

hiszem, hogy a logika úgy is megvolt benne: hogy 
én azt tanultam, ugy tudom, hogy az adómeg
ajánlási jog azon jog, melylyel a nemzetek egyéb 
jogaikat védeni és szerezni szokták, és egészen uj 
dolog azon tekintetben hivatkozni reá, hogy ne kér
jük jogainkat, mert különben nem szavazhatjuk 
meg az adót. 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök: 
T. ház ! . . . 

Tisza K á l m á n : Nincs joga szólani ! 
Andrásy Gyula gróf miniszterelnök : 

T. képviselőtársam, ugy veszem észre, azt mond
ja, hogy nincs jogom felszólalni. Én ez ellenében 
bátor vagyok azt állítani, hogy igenis van jogom. 
És pedig kétszeresen. 

Először jogom van felszólalni azért, mert a 
minisztériumnak fen van tartva azon jog, hogy ő 
bármikor szót kérhet. {Uyy van ! jobbról.) Ha azon 
képviselő úr, a ki épen most szólott, ki nem mond-
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ta azt, hogy személyes kérdésben szól, hanem csak 
azt mondotta, hogy magyarázatát adja egy mon
datának, jogot talált a felszólalásra, {Helyeslés jobb
ról , zaj balról) akkor legalább is méltatlannak 
tartom, hogy a minisztériumtól akarja megtagad
ni e jogot, a mely minisztérium nem egy magya
rázatban, hanem a dolog lényegében van megtá
madva az inditvány által. 

De másodszor kétszeres jogom van, a mint 
mondom, és igénybe veszem azt: mert Komárom 
városa t. képviselője felszólított arra nézve, hogy 
én az ő interpellatiójára válaszoljak. (Helyeslés 
jobbról.) Tehát ez okból is szólhatok. 

Miután tehát, azt hiszem, meg fog nyugodni 
képviselő úr, nem azért keltem fel, hogy itt ismét 
válaszoljak egyre vagy másra, a mi itt elmonda
tott, hanem, hogy az interpellatióra válaszoljak: 
mondom, én azt gondolom, hogy jogom e tekintet
ben kétségtelen. 

Az igen tisztelt képviselő úr azt monda: ho
gyan történik az, hogy a német éjszaki szövetség
gel kötött szerződés, mely itt a ház által elfogad
tatott, nem tudom, melyik okmánytárban a „Reichs-
gesetz-BlattK-ban, a Lajtán tú l , egy szóval, nem 
azon szövegben jelent meg, mely itt elfogadtatott ? 
Erre nézve van szerencsém válaszolni, ha a tisztelt 
képviselő úr emlékezett volna az akkor történe
tekre, ez interpellatióra részemről a válasz fölös
legessé válhatott volna: t. i. a szerződés és kötés 
alkalmával a porosz kormány részéről jegyző
könyvi felhatalmazás adatott az illető meghatal
mazottaknak a tekintetben, hogy azon szerződés 
oly szövegben terjesztessék a magyar országgyű
lés elé, mint a mely a közös külügyi minisztérium 
részéről e czélból velők közöltetett; egyszersmind 
kimondatott akkor az is, és ő felsége kézirata által 
megerősíttetett, hogy ezen szerződés azon szöve
gezésben , melyben itt a magyar törvényhozás 
által elfogadtatott, jőjön a magyar törvénykönyv
be. Ezen egyik aggodalma tehát a t. képviselő 
urnák már régen mellőzve volt, s e tekintetben 
nem lehet többé semmi aggodalma, mert a szerző
dés azon szövegben van beczikkelyezve, melyben 
a törvényhozás által elfogadtatott. 

Tisza K á l m á n (szólni akar. Nagy zaj.) 
Elnök (csenget): A házszabályokra hivat

kozva akar a képviselő úr szólni. 
Tisza K á l m á n : Bocsánatot kérek, t. ház, a 

'miniszterelnök úr . . . (Nagy zaj.) 
Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Mi

hez méltóztatik szólni? 
Tisza K á l m á n : A házszabályokhoz. 
Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Hát 

tessék azt kijelenteni. 
TíSZa K á l m á n : Ha a házszabályokra hivat

kozom is, (Felkiáltások jobbról: 7'essék felolvasni!) 

azért nem kell azon kezdenem, hogy a házszabá
lyok . . . . Majd fel fogom olvasni. Ha az elnök 
rendre utasít, engedelmeskedni fogok, de más
nak nem. 

E l n ö k : Joga van a képviselő urnák a ház 
szabályai szerint szólni. 

Tisza K á l m á n : Miniszterelnök úr a házsza
bályokra hivatkozott. Nem is az ellen szólalok fel, 
hogy ő most szólhatott-e vagy nem? miután 
interpellatióra felelt. Tökéletesen igaza van ; de 
nincs igaza, mikor a házszabályokra hivatkozott, 
hogy a miniszternek mindig joga van szólani. A 
45. szakasz ezt mondja. (Olvassa): „A miniszterek 
•vagy az illető tárgyra általok a háznak eleve be
jelentett megbizotfcak tárgyalás közben bármikor 
kérhetnek szót." De nem befejezése után. (Fölkiál
tások : Nincs még befejezve! Nagy zaj.) Mind a sza
bályok 41-dik szakasza, mind eddigi praxisunk, 
mely ellen — az igaz — történt ugyan egy pár 
kivétel, nem tudnám most megmondani, melyik 
ülésben, egy szóval a praxis által is megállapított 
szabály az, hogy az indítványozóé az utósó szó, 
és mikor az beszélt, be van rekesztve a tárgyalás. 
(Nagy zaj. Ellenmondás jobbról.) 

E l n ö k : A házszabályok két szakaszában, t. 
i. a 45-dík és 46-dik szakaszban azon esetek adat
nak elő, melyekben bármikor lehet szólani. Egyik 
eset az. hogy a miniszter urak bármikor szólhat
nak. Én ezen kifejezésnek „bármikor" azon értel
met adtam és igy volt a gyakorlat, hogy a minisz
ter urak mindig szólhattak, ha szólni kívántak ; 
valamint szintén bármikor szólhatnak azok, kik 
személyes kérdésben kívánnak szólni. A mi a vég 
beszédet illeti: a vég beszéd megtörtént már akkor 
is, midőn Tisza Kálmán képviselő úr felszólalt. 
(Helyeslés.) Ennélfogva én, valamint miniszterel
nök urnák adtam szót, ugy azt hiszem, a házsza
bályok értelmében adtam szót Tisza Kálmán kép
viselő urnák is. (Helyeslés.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminisz¬ 
ter : T. h á z ! (Nagy zaj. Halljuk!) A miniszté
riumnak egy jogáról van szó, melyet Tisza Kál 
mán képviselő úr kétségbe von. Állásomnál fogva 
kötelességem a törvényes jognak ezen megszorí
tása ellen tiltakozni. (Helyeslés.) Hivatkozom a 
ház szabályaira. Igen, egyszer törvényes jogomtól 
fosztottak meg önök, (Bal felé fordulva) és én, csu
pán discretióból, lovagiasságból, elállottam a szó
tól. (Helyeslés.) Most hivatkozom a házszabályokra, 
és másodszor hivatkozni fogok a törvényre, és 
ezekből fogom kimutatni, hogy önöknek nincs 
igázok. 

A házszabályok 45-dik szakasza igy szól. 
(Olvassa): „A miniszterek, vagy az illető tárgyra 
általok a háznak eleve bejelentett megbízottak^ 
tárgyalás közben bármikor kelhetnek szót." (Bal-
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ról : Tárgyalás közben /) A tárgyalás tart mindad
dig, mig a tárgy szavazás által eldöntve nincs. (He
lyeslés.) 

Másodszor hivatkozom az 1848. III-dik tör-
vényczikk 28-ik szakaszára, melyben ez áll. 
( Olvassa): „A miniszterek az országgyűlés minde
nik tábláján üléssel birnak és nyilatkozni kíván
ván, meghallgatandók." 

Múltkor gyöngédségből és lovagiasságból 
elálltam, mert ha jogom van is valamire, nem sze
retek „rechthaber" lenni. De midőn másod izben 
történik, hogy a minisztert a törvény által bizto
sított jogától^ meg akarják fosztani, kötelességem 
felszólalni. (Elérik helyeslés jobb felöl. Szavazzunk !) 

G h y c z y K á l m á n : Én néhány szóval csak 
azt akarom kijelenteni, hogy az igazságügyminisz
ter urnák minapi állítását elismerem és helyeslem, 
de nem azt, a melyet most nyilvánított. (Helyeslés 
a bal oldalon) És bátor vagyok ezt a ház szabá
lyaival is indokolni. {Felkiáltások jobbról: A tör
vény!) A törvény szól világosan arról , hogy a 
miniszter nyilatkozni kívánván, meghallgatandó. 
Megfelel a törvény ezen rendeletének a 45-dik 
szakasz, mely meghatározza, hogy a miniszter 
tárgyalás közben mindig nyilatkozhatik, nyilat-
kozhatik bármennyiszer. Ezen joga a miniszté
riumnak soha kétségbe nem vonatott. Hogy pedig 
mi értetik ezen ezó alatt: „tárgyalás közben." azt 
megmagyarázza a 41 . szakasz, mely ezt mondja. 
(Olvassa) : „A bizottmányi előadó után először az 
indítványozót illeti a szó, kinek a tanácskozás 
berekesztése előtt joga van még egyszer szót emel
ni." Az inditványozó rekeszti be tehát a tanácsko
zást. [Zaj.) És ennek alapja is van , (Halljuk!) 
mert az inditványozó kifejtvén indítványát, az 
ellen természetesen ellenvetések tétetnek, s így illő, 
hogy ő azokat utoljára reassummálhassa. (Nagy 
zaj.) Nem lehet megengedni, hogy a miniszter 
akkor szólalhasson fel és akkor hozzon fel netalán 
uj érveket és uj momentumokat, midőn a házban 
többé senkinek sincs joga szólani. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

SomSSiCh P á l : T. ház ! (Szavazzunk! Hall
juk !) Épen ezen jogot, melyet t. barátom, Ghyezy 
Kálmán meg akar tagadni a kormánytól, biztosí
totta számára az 1848-diki törvény ; és mél
tán : mert a ki minden tetteért felelős az ország
nak, annak ezen praerogativát adta meg a törvény. 
Nem is ellenkezik ezen törvénynyel a 41 . szakasz, 
mert ebben nincs az, hogy az utolsó szó illeti az 
indítványozót, hanem az van, hogy ő a tanácsko
zás berekesztése előtt még egyszer kérhet szót. 
(Helyeslés jobbról.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminisz-

ter : T. ház ! (Nagy zaj) Én kénytelen vagyok 
felszólalni, mert az inconsequentia vádját nem fo
gadhatom el, midőn azt nem érdemlem. T. Ghy
ezy Kálmán képviselő ixr annyira szerelmes lett 
ma a Janus arczába, hogy szeretné azt minden 
áron elém tartani. Én kény telén vagyok azt vissza
utasítani. Nem mondtam múltkor, hogy a minisz
térium ezen jogáról le akarna mondani ; sőt hivat
koztam akkor is a t. ház szabályaira, de köteles
ségemnek tartottam meghajolni a ház akarata előtt; 
hanem azt mondottam akkor is, midőn ezen kérdés 
fenforgott: Ám határozzon a ház, de azon kelle
metlenségtől mentse meg a minisztériumot, hogy 
akaratlanul is a ház szabályait megsérteni kény
telen legyen. Ezt mondtam akkor is, és nem is
mertem el helyesnek azon magyarázatot, melyet 
a bal oldal a házszabályoknak adni akar, de igen 
is, meghajoltam a ház akarata előtt. (Elénk helyes
lés jobb felöl.) 

Deák Ferencz ) , ., . , , „ . r/, Ghyczy Ignácz ^ f T * í 3' 
Csiky Sándor S ^vetkezik?) 
E l n ö k : A jegyző urak írják, hogy kik jelen

tették magokat a szólásra. 
Csengery I m r e j e g y z ő : A m e l y perczben 

jelentették magokat, azon perczben jegyeztem föl 
a szólni kívánókat. Deák Ferencz! 

Deák FerenCZ: T. ház! Igen keveset fogok 
szólani. Négy hétig tart még ez az országgyűlés. 
Nem tudnánk egykissé hasznosabb dolgokkal 
foglalkozni, mint a ház szabályainak magyarázá
sával? Aztán még ha volna valami praktikus kö
vetkezése ennek! A miniszterelnök követelte a 
szólási jogot nem azon emlegetett jognál fogva, 
hanem mert az interpellatióra kivánt felelni. A 
házszabályokat ugy is át akarjuk vizsgálni, ha 
ráérünk ; hát ne disputáljunk rajta, hanem tegyünk 
hasznosabb dolgot, s legelsőben is szavazzunk.. 
(Helyeslés. Szavazzunk /) 

E l n ö k : Mindenekelőtt az eredeti indítvány-
ra kell szavazni. A kik Ghyezy Kálmán képviselő 
indítványát elfogadják , méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A többség Ghyezy Kálmán indítvá
nyát nem fogadja el. 

Következik az elleninditvány el vagy el; 
nem fogadása. Kivánja-e a tisztelt ház, hogy fel
olvastassák? (Nem!) Motiválva lévén az indítvány, 
a motívumok elfogadásáról is van szó. (Halljuk! 
Halljuk !) A kik Deák Ferencz képviselő úr indít
ványát elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A határozat . . (Zaj, mozgás. Elnök csen
get.) Bocsánatot kérek, még nem mondtam ki a 
határozatot. (Halljuk!) A határozat a következő? 
Deák Ferencz képviselő úr motivált indítványát a, 
többség elfogadja. 
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tenni. 
Zsedényi Ede képviselő úr akar jelentést 

Zsedény i E d e : A pénzügyi bizottság nevé
ben van szerencsém jelenteni, hogy a bizottság a 
belügyminisztérium költségvetésének tárgyalását 
bevégezte, s van szerencsém munkálatát a ház 
asztalára letenni, kérvén annak kinyomatását. 

Elnök : Ki fog nyomatni5). 
Holnap 12 órakor ülés. 10 órára a pénzügyi 

bizottság tagjait ülésre kérem. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

*) Lásd az Irományok 358-dik számát. 

CCCIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. november 10-dikén 

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

Tárgyai: Bobory Károly törvényjavaslatot nyújt be az országos képviselői összeférhetlenségrol. A delegatió 11 tagja 
Leadja lemondását. A népoktatási bizottság beadja a népoktatási törvényjavaslatot. 

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

Az ülés kezdődik déli 12 órako r. 
Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 

jegyzökönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kivánók neveit pedig Csengery 
Imre jegyző úr jegyzi. 

Ámult ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a november 

9-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 
SomOSSy IgnáCZ: Kérem az elnökséget, 

méltóztassék csendre inteni a házat, mert a jegyzö
könyvet nem halhatjuk. 

Elnök : Kérem a t. házat, méltóztassék csend
ben lenni, hogy a jegyzőkönyv felolvasását kellő 
figyelemmel kisérthessük. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (újra kezdi s végig 
olvassa a jegyzökönyvet.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétele a t. háznak a 
jegyzőkönyv ellen, az hitelesítve van. 

Bobory Károly képviselő úr törvényjavas
latot kivan benyújtani. (Halljuk!) 

Bobory K á r o l y : T. ház ! Tekintve az idő 
rövidségét, és a nem csak felveendő, hanem mul-
hatlanul bevégzendő tárgyak fontosságát, valóban 
szemrehányást tennék magamnak, hogy ha egy 
uj és kevésbbé lényeges javaslattal akarnék fel
lépni a házban ; de a törvényjavaslat, a melyet meg 
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akarok ujitani, nem új és meggyőződésem szerint 
az igaz alkotmányosságnak életföltétele. A napok
ban fog a t. ház elé terjesztetni a bizottságnak a 
jövő országgyűlés tárgyalásainak szabályozása 
iránti munkálata. Az én javaslatom ennél fonto-
sabb, mert magát az országgyűlési képviselő tes
tületnek szervezetét illeti. (Halljuk!) Az 1866-dik 
évben ezen országgyűlésnek 31-dik ülésében a 
188. jegyzőkönyvi szám alart beadatott némely 
képviselőtársam által a t. háznak egy törvényja
vaslat az országgyűlési képviselői állásnak a kor
mánytól függő hivatalokkal való összeférhetlensé-
gére vonatkozólag. Azonban ezen törvényjavas
latnak is az lett sorsa, mely, nem tudom, a t. el
nökség feledékenysége vagy mi által, számos és 
életbe vágó törvényjavaslatoknak, hogy t. i. nem 
csak tárgyalás alá nem kerültek, hanem a mit 
egyenesen a ház szabályai követelnek, föl sem vé
tettek arra, hogy a t. ház határozzon a fölött, vajon 
tárgyalandók-e vagy nem ? Ennélfogva én ezen t. 
képviselőtársaim törvényjavaslatát magamévá te
vén, kapcsolatban azon határozati javaslattal, 
mely a képviselőház tárgyalásainak szabályozá
sára vonatkozik, kérem ezt fölvétetni, és meghatá-
roztatni a napot, melyen a t. ház tárgyalni fogja. 
(Halljuk !) 

PaiSs Andor j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot.1) 

*)Lásd az Irományok 13-dik eiámát. 
U 




