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most elmaradt törvényjavaslat, továbbá, a mint J törvényjavaslatok egymás után képezendik a h á z 
ki volt tűzve, Erdély egyesítésének részletes sza- J tanácskozásai tárgyát, 
bályozása, az erdélyi vasút, a függő államadóssá
gok ellenőrzését és a közös nyugdijakat illető Az ülés végződik d. u. 3 >/„ órakor. 

CCCXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. deczember l-jén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , k é s ő b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Kérvény bemutatása, Miletics Szvetozár az Újvidéken elfogottak s az újvidéki tisztválasztás megsemmisítése, 
Simonyi Ernő a Magyarország és Szerbia közti kiadatási szerződés, Lehoczky a losonez-beszterezebányai vasút iránt interpellálják a 
kormányt. A nemzeti törvényjavaslat véglegesen elfogadtatik. A gyulafehérvári görög kath. érsekség s Ingosi és szamosujvárl püspök
ségekről szóló, továbbá a magyar keleti vasútról szóló törvényjavaslatok tárgyaltatván, elfogadtatnak. A kormány a tiszai vaspálya-
társulat tartozása törlesztéséről, ffíszámvavöszék felállításáról s a vasúti kölcsön hovafordításáról törvényjavaslatokat nyújt be s bemu
tatja a vasúti kölcsön törlesztési tervét. Az erdélyi uaió részleteit tárgyaló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban el
fogadtatik ; azu*án a minisztérium megbizatik, hogy a legközelebbi országgyűlés elé uj választási törvényt terjeszszen, £ az 1848-diki 
XVIIL törvényezikket Erdélyben is érvényesítse ; végre e törvényjavaslat részleteiben is elfogadtatik. A hadügyi bizottság jelentést 
tesz a véderöre s honvédségre vonatkozó törvényjavaslatok módosításáról. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Lányai/ Menyhért, Wenckheim 
Béla báró; később Andrásy Gyula gróf, Festetics 
György gróf. 

Az ülés keznödik délelőtt 9%/* órakor. 
E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 

jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Mihályi Péter és 
Csengery Imre jegyző urak jegyzik . még pedig 
Mihályi Péter a törvényjavaslatok mellett. Csen
gery Imre az ellene szólókat. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesittetni. 
Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a november 

80-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
H a l á s z B o l d i z s á r : A jegyzőkönyvre van 

észrevételem. Én figyelmeztetem a t. házat, hogy 
a törvényjavaslat szerkezete hibás, mert az van 
benne kifejezve, hogy : „a törvényes házasság 
után."Figyelmeztetem a t .háza t ,hogy ennek azon 
értelem adathatnék, hogy nem a törvényes házas
ság által, hanem valami királyi legitimatio vagy 
más utón. E figyelmeztetésemet, t. ház, és indít
ványomat méltóztatott is elfogadni, mindamellett 
ez kimaradt a jegyzőkönyvből. Miután ez némi ér
telemzavarra is adhat okot, annál fogva ujolag 
kérem, hogy indítványom elfogadtatván, a jegy
zőkönyv akként szerkesztessék. (Fölkiáltások: Nem 
fogadtuk el!) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő : Nem fogadta el a t . 
ház a módositást, melyet Halász képviselő úr tett, 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % XI. 

' Vadnay Lajos urnák az ellen tett felszólalása után ; 
én tehát nem vezethettem eb a jegyzőkönyvbe. 

Halász B o l d i z s á r : Ez olyan , mint kétszer 
kettő négy ; ezt el kell fogadni: mert subsequens 
matrimonium legitimum, nem ugy kell kifejezni, 
hogy a „házasság után." hanem a ,,házasság által." 

H u n f a l v y P á l : Én jelen lévén a mixlt ülés
ben, midőn Halász úr e módositványt beadta, ugy 
emlékszem , hogy a t. ház azt elfogadta, mert más
képpen nem is lehet annak értelme. Én is kérem 
tehát, hogy az a jegyzőkönyvbe felvétessék. (He
lyeslés.) 

M i h á l y i Péter j e g y z ő : Tehát az ,,után" az 
.jaltai" névvel helyettesittetik. 

Elnök: A jegyzőkönyvben az van , hogy az 
északi vasúti ügy a közlekedési minisztériumhoz 
tétetik ; tudtommal e kérd 's a pénzügyi miniszté
riumnál van ; ennél fogva a közlekedési miniszté
rium helyett emez teendő. (Helyeslés.) 

Szakolcza követválasztási kerület 11 községe 
s mezővárosa 1290 választója kéri, miszerint a 
kerületi választási főhely Szakolcza sz. kir. váró 
sából Holics kiváltságolt mezővárosába, — a ben
ne előhozott bokros indokoknál fogva — tétessék 
át s törvénybe igtattassék. 

Miletics Svetozár úrinterpellatiót nyújtott be. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa) •. „In-

terpellatió az igazságügyi miniszter úrhoz Jovano-
vics Vladimír és Karavelov Lyuben urak bűn
ügyében. 
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„A személy biztossága alapja minden állam
nak, minden alkotmányos és szabad államban pe
dig kívántatik, hogy a személy nem csak a rósz 
polgárok ellen, hanem a kormány önkénye ellen 
is biztos tva legyen. Angolországban a személy 
biztonsága a hatóság önkénye ellen alapköve az 
alkctmányos szabadságnak. A hatóság részéről két 
módon sérthető meg a személy biztonsága: ha a 
politikai hatósága törvényszék functióit usurpálja, 
és ha az igazságszolgáltató hatóság a politikának 

hajtja oda fülét. 
,,Miután két eset .ismeretes előttem , a hol a 

személy biztonsága a hatóság részéről megsértetett, 
kénytelen vagyok a tisztelt igazságügyminíszte-
riumot erről interpellálni. 

,,Az esetek a következők: folyó év június 
hava végén Ászt Ferdinánd lir, a belügyminiszté
rium által kiküldött politikai biztos, elfogatott és 
Péterváradba záratott két politikai emigránst, Jova-
novics Vladimír urat Szerbiából és Karavelov Lyu-
ben urat Bulgáriából; mindketten irók. Elfogatta 
Őket látszólag a belgrádi katastrofa miatt Mihály 
fejedelem ellen, oly följelentések alapján, melyek 
denunciatióknak és intriguaknak bizonyultak be, 
valójában pedig azért, hogy az Uj-Vidék elleni el
járás indokoltassék. Az első kihallgatás Pétervára
don tartatott, de csak az ötödik napon, és a politi
kai hatóság által, mindketten 41 napig Pétervára
don tartattak , mely idő alatt semmi bíróság sem 
folyt be a vizsgálatba, és csak később vette kezébe 
a pesti városi törvényszék a vizsgálatot, és az ille
tőket Pestre hozatta, a hol most is fogva vannak. 
és noha JovanovicsVladimír urnák megígértetett, 
hogy kezesség mellett szabad lábra fog bocsáttat
ni, s noha kellő kezeseket ajánlott föl, még sem 
bocsátották k i , sőt fogsága mindinkább szigorúb
bá lett. E mellett azonban ezea idő alatt is Ászt úr 
mint politikai biztos foglalta el a vizsgálatot, tör
vényszék befolyása nélkül, és pedig oly lassan , 
hogy végre a pesti városi törvényszék bizottsága 
ÍI Zimonyban tartott ismeretes szembesítés utáni 
visszatértében, kénytelen volt Uj-Vidéken kiszáll
ni, a hol két hétig tartózkodott. Jovanovics Vladi-
mir úr még szeptember hóban egy sürgető levelet 
terjesztett fel az igazságügyminiszter úrhoz, és egy 
recursust a királyi táblához. Midőn már sehonnan 
sem volt segítség, folyó év november hó 27-én kí
vánta a törvényszéktől, hogy hazájabeli törvény
széknek Belgrádba kiszolgáltassák , mert ő a ma
gyar törvényszékre azon reményben bízta ügyét,' 
hogy az alkotmányos törvények szerint, alkotmá
nyos törvényszéktől és törvényes formák szerint 
fog megvizsgáltatni és ítéletet nyerni. Most sem 
nem végzik perét, sem nem szolgáltatják ki hazája
beli törvényszékének. 

.,Miután most már Belgrádban az összeeskü

vés minden első és másod rendű részesei fölött az 
itélet meghozatott, miután minden vallomás már 
nyilvánosságra jutott , és semmi sincs, mi Jovano
vics Vladimír és Karavelov Lyuben urakat terhel
né ; és mi több, miután a belgrádi törvényszék so
ha sem kereste őket, sőt a fejedelmi kormány it
teni küldöttje Lazarevics úr, a mint jól tudom, a 
pesti törvényszék előtt nyilatkozott: hogy a szerb 
kormánynak a fen nevezett két úr ellen semmi ki
fogása sincs, mit a szerb kormány avval is meg
mutatott, hogy a harmadikat, kit a biztos úr kez
detben szintén elfogatni akart, Jankovics Milovan 
urat, Svájczból Belgrádba hivta, hogy a hetvenes 
reformbizottságban részt vegyen. Miután tehát az 
említett két egyénnek oly hosszú fogsága semmi
vel sincs igazolva, az igazságügyi miniszterhez, ki ez 
országban az igazság törvényes kiszolgáltatása fö
lött őrködik, a következő kérdéseket intézem: 

,,1-ször: Jovanovics Vladimír és Karavelov 
Lyuben urak mely törvénynél fogva, és mely tör
vényes alapon fogattak el és hallgattattak ki a po
litikai hatóság biztosa által törvényszék nélkül, és 
mely törvényes alapon tartattak fogva tovább két 
hónapnál, törvényszék befolyása és bírói vizsgálat 
nélkül, és pedig Péterváradon , mely ezen ország 
joghatósága alá nem is tartozik? 

,.2-or: mely törvény szerint, és mely törvé
nyes alapon tartott vizsgálatot az ezen országbeli 
pesti törvényszék egy külföldi bűntettest az illető 
külföldi hatóság fölszólítása nélkül? 

„ 3-or : mely törvény szerint és mely törvényes 
alapon tartja a törvényszék vizsgálat alatt és fog
ságban Jovanics Vladimír urat most i s , midőn az 
saját törvényszékéhez kívánkozik, és szándékozik-e 
a miniszter úr elrendelni, hogy az illető a maga 
kívánsága szerint saját törvényszékének Belgrádba 
kiszolgáltassák ?" 

Horvát Boldizsár igazságügyéi'.- Kérem 
részemre írásban kiadatni. 

E l n ö k : Ki fog adatni. 
S i m o n y i Ernő : Ez ügygyei összeköttetés

ben pótlólag kívánok egy pár szót intézni a r. 
házhoz, és szintén pótlólag egy kérdést a minisz
ter úrhoz. {Zaj, lárma. Nincs tárgyalás alatt.) Nem 
erre vonatkozólag, mert erre nézve, bevárom még 
miniszter úr válaszát, és akkor szólok hozzá, ha 
szükségét látom, hanem ezzel összeköttetésben. 

Magyarországon igen sokszor halljuk azt, 
hogy Európa szemei ránk néznek. Vannak ügyek, 
melyekben néznek, vannak, a melyekben sokkal 
kevesebbet néznek, mint sokan gondolják. Van
nak azonban ügyek, mikor tudniillik Magyaror
szág érintkezésbe jön más államokkal, s ekkor 
legkiválóbban néznek Európa szemei ránk. Ilyen 
eset p. az, melyben a szerb események következ
tében némely ügyek magyar törvényszékek előtt 
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folynak. Igen is, Európa minden országábaa min
den hírlap azonnal távirati tudósításokat közöl 
arról , hogy mi történt a kormány, vagy az 
illető törvényszék által a Karagyorgyevics ellen 
intézett perben. 

Én nekem nincsen semmi személyes érdekem 
vagy tekintetem e tárgyban, s a t. ház bizonyo
san nem fog engem arról gyanúsítani, hogy én 
a szerezsánok orgazdájával sympathiálok, hanem 
igen is kívánom, hogy a törvény mindenkinek 
egyenlően és ugyanazon mérték szerint szolgál
tassák ki. Az, hogy a bün ott büntettessék, hol 
elkövettetett, oly axióma juris, melyet kétségbe 
vonni nem lehet. Ha tehát Magyarország intéz 
keresetet oly bűnért, mely nem Magyarországban 
követtetett el, annak alapja csak az lehet, ha azon 
kormány, melynek területén a bün elkövettetett, 
a magyar kormányt erre fölszólította. Ha vajon 
a magyar kormánynak kötelessége-e, vagy csak 
van-e joga is az ilyen megkeresések folytán in
tézkedéseket, törvényszéki intézkedéseket tenni, 
az nézetem szerint attól függ, hogy van-e Magyar
ország és azon megkereső ország közt kiadási 
szerződés, azaz carte! ? 

Ezen cartel természete határozza meg a kö
vetendő eljárás természetét, mert ha valaki idegen 
területen bár mi bűnt követ is el, Magyarország 
törvényszékeinek, vagy kormányának — ha on
nan cartell-je nincs — semmi joga nincsen őt bár 
mi felelősségre is vonni. Ha azonban van Magyar
ország és Szerbia közt cartel , akkor e cartel 
természete határozza meg az eljárást, melyet Ma- ' 
gyarországnak e tekintetben követnie kell. Az én | 
meggyőződésem jogi szempontból az, hogy Ma
gyarországnak semmi esetre sem szabad büntetni 
oly bűnt, mely Magyarország területén kívül kö
vettetett el, hanem Magyarországnak és a magyar 
kormánynak, ha van ilyen kiadási cartel-je, igen 
is kötelessége lehet kiadni az olyan embert, a 
kire ilyen bün bebizonyult. Hogy pedig bebizo
nyult ez a bün rája, azt Magyarország az ottani 
bíráknak elhinni nem tartozik, hanem saját bí
rósága elé állítja a vádlottat, és csak ha ez 
találja bűnösnek, akkor szolgáltatja ő't ki a meg
kereső kormánynak. Ha azonban ilyen cartel 
nem létezik, akkor azt hiszem, hogy internatio-
nalis és jogi szempontból a magyar kormánynak 
eljárást ez iránt megindítani joga nincs. Ennél
fogva következő interpellatiót vagyok bátor az 
összes minisztériumhoz intézni: 

„Kéretik tisztelettel a kormány, tudassa a 
házzal: van-e Magyarország és a Szerb fejedelem
ség között kiadási szerződés, s kész-e a miniszté
rium ezt a házzal közölni?" 

Bernáth Zsigmond: T. ház! A mostan 
beadott interpellatió a jelen levő miniszter úr kí

vánatára közöltetni fog a minisztériummal; azt 
hiszem, ez lesz a határozat, mert más nem lehet. 
Egyébiránt tekintetbe véve az idő rövidségét, én 
inditványozom, és tisztelettel kérem a házat, mél
tóztassék ezen indítványt erős határozattá is emel
ni, hogy azon tárgyak köző'l, melyek napirendre 
kitűzve vannak, vétessenek föl mindenkor tanács
kozási tárgyakul a t á rgyak : mert oda jutunk, 
hogy az időből kikopunk, tökéletesen, és egyik 
interpellatió a másikat fogja követni, a legszük
ségesebb tárgyak pedig maradnak. (Helyeslés.) 

Milet ics SzvetOZár: Másik interpellatióm 
belügyminiszter urat illeti, Újvidék városa ügyé
ben. (Nagy zaj-) 

Percze l Mór : Napirendet kérek. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Bernáth képviselő úr indítványát 
elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk! Fölkiúltások a szél
ső baloldalon: Nincs joga!) 

Wenekheim Béla h. belügyminiszter: 
Kérem a t, házat, az idő kímélése tekintetéből 
méltóztassék az interpellatiót felolvastatni, mely 
aztán a kormánynyal közöltetni fogván, arra majd 
a kormány, ha idő lesz rá, felelni fog. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa Mile
tics Qzvetozár második interpellatió ját.) „Interpella
tió a belügyi miniszter úrhoz Újvidék városa 
ügyében: 

„Folyó év július hó 21-kén tartott ország
gyűlési tárgyalásból ismeretes dolog, hogy a bel
ügyi miniszter úr folyó év június havában, biztost 
küldött Újvidékre Ászt Ferdinánd úr személyében, 
azon teljhatalommal, hogy a hatósági tisztviselő
ket fölfüggesztesse, másokkal helyettesíthesse, a 
város igazgatását saját kezébe vehesse, és hogy 
magát a városi képviselő testületet is felfüggeszt
hesse. A városi községnek ezen országgyűléshez 
fölterjesztett panasza folytán a miniszter úr a fen-
emlitett ülésben elismerte, hogy az alkotmány a 
magyar közjog szempontjából megsértetett, de 
rendkívüli körülményekkel mentegette magát, kü
lönösen pedig avval, hogy az akkori belgrádi 
kormány panaszt tett, miszerint a Mihály fejede
lem elleni belgrádi összeesküvés fonalai Újvidékig 
terjednek, és hogy ezenkívül is az újvidéki tiszt
viselők és a képviselő testület ellen sok panasz 
terjesztetett fel. melyek azon tekintetnél fogva, 
hogy a kormánynak kii*, városokban saját köze
gei nincsenek, csak külön biztos által voltak meg
vizsgálhatók. Noha az ily panaszok megvizsgálása 
nem követeli, hogy a biztosnak nem alkotmányos 
teljhatalom adassék, és hogy a municipium a tiszt
viselők substituti ójának jogától megfosztassák, 
mégis a belgrádi rendkívüli esemény ezen t. or
szággyűlést arra inditotta, hogy a miniszter úr 
ideiglenes rendelkezését jóváhagyja, annál is in-
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kább, mivel t. miniszter úr a kérvényi bizottság 
javaslatában megegyezett , és megígérte, hogy 
annak idején az eredményt ezen országgyűléssel 
közölni és eljárását igazolni fogja; Szlávy állam
altitkár úr pedig ezen kivül kijelentette, hogy a 
miniszter úr első lesz, ki a felfüggesztett tisztvi
selőket vissza fogja helyezni, ha bűnösöknek nem 
találtatnak. 

„Nem akarom most a biztos úr egyoldalú, 
és részrehajló eljárását taglalni, mely ellen a vá
rosi község a miniszter urnái mind írásban, mind 
küldöttség által panaszkodott, még kevésbbé fo
gom ez ügy azon oldalát érinteni, mely akár mely, 
tehát az én személyemre is vonatkozhatnék; egye
dül azt constatálom, hogy a biztos úr öt havi mű
ködése alatt egy panaszt sem közölt, akár írásban, 
akár személyesen sem a városi községgel, sem 
annak hatóságával, sem az egyes tisztviselőkkel, 
annál kevésbbé hallgatta ki a községet, vagy a 
hatóságot, vagy az egyes fölfüggesztett tisztvise
lőket, és miután a biztos úr befejező értesítését 
fölterjesztette, a miniszter úr rendeletet bocsátott 
ki, mely által mind a városi képviselő testület, 
mind a magistratus cassáltatik, illetőleg az 1867-
ik évi tisztviselő választás megsemmisíttetik és 
helyébe uj választás elrendeltetik, és pedig maga 
Ászt biztos úr elnöklete alatt, a ki mint inquisitor 
csak a panaszlókat hallgatta ki. 

„A biztos úr közölte a rendeletet a városi 
községgel, és miután az ez ellen óvást akart tenni, 
feloszlatta a gyűlést és a községet, és elrendelte, 
hogy az 1861-diki képviselőtestület, mely már 
leköszönt, az uj tisztválasztás cselekvényénél a 
törvény által előirt functiókat végezze. 

„Okul a biztos úr azt hozta fel, hogy az 
1867-ik évi összeírás hibás volt; de az ugyanazon 
év május 22-én tartott restaurátió után, az elbu
kott kisebbség panaszára a minisztérium biztost 
küldött ki Mihalovics Miklós, mostani Bács me
gyei főispán úr személyében, a ki épen az össze
írás elleni panaszt is vizsgálta, és az ő értesítésére 
cassáltatott csak a képviselő testület, azon oknál 
fogva, mivel a választás olvasott liszta szerint 
ment végbe; midőn a második restaurátió által a 
képviselőtestület megválasztatott , az eredmény 
közöltetett a miniszter úrra l , ki azt tudomásul 
vette, illetőleg jóváhagyta. 

„Miután a municipalis képviselő testület, a 
hatóság és az egyes tisztviselők vizsgálat és ítélet 
nélkül le nem tehetők, és miután a kétszeri már 
megvizsgált és jóváhagyott restauratiónak 16 havi 
működése után való megsemmisítése semmi tör
vényes alappal nem bir az alkotmány és az alkot
mányos szabadság érdekében, melyről három 
éven át e teremben annyi szép szót hallottam, és 
melylyel a nemzetiségi kívánalmak is visszauta

sí tot tak ; továbbá polgártársaim municipalis joga 
érdekében, kik a kísértés, a mindennemű sérelmek 
és kihívások ez idejében is megmutatták, hogy 
Újvidéken nincs, és hogy nem is volt biztosság 
hiánya és rendetlenség, a belügyi miniszter úrhoz 
a következő interpellatiót intézem: 

„Méltóztassék a belügyi miniszter úr vála
szolni : mely törvénynél fogva, és mely törvényes 
alapon semmisítette meg Újvidék városának ezen 
nyolczszázhatvanhetedik évi képviselő testület és 
magistratus választását, és mely alapon rendelt el 
uj restauratiót? És hogy fér az össze, hogy az uj 
restauratiót ugyanazon biztos eszközölje, kinek 
egyoldalú és részrehajló eljárása ellen a városi 
község a minszteriumuál panaszt emelt? Végre 
kész-e az illető iratokat ezen országgyűlésnek 
megvizsgálás végett előterjeszteni?" 

Elnök: Közöltetni fog belügyminiszter úrral. 
Mihály i Péter j egyző (olvassa Lehoczky 

Egyed és társai interpellál lőj át) : „A. közlekedési 
minisztérium tisztelettel felhivatik : vájjon szándé
kozik-e, az oszágos kiviteli kereskedés egyik fővo
nalát képezendő -losoncz-beszterczebánya-szu-
csány-oderbergi éjszaki vasútnak további kiépíté
se iránt törvényjavaslatot beterjeszteni? és ha 
igen, mikor teendi ezt? u 

E l n ö k : Közöltetni fog a közlekedési minisz
tériummal. 

A nemzetiségi kérdésben hozott törvényja
vaslat végleges megszavazása van napirenden. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a nem
zetiségi egyenjogúságról szóló törvényjavaslatot) 

E l n ö k : A kik e törvényjavaslatot végleg el
fogadlak, méltóztassanak felállani. (Megtörténik) A 
törvényjavaslat végleg el van fogadva. Paiss 
Andor jegyző-képviselő úr a méltóságos főrendek
hez átfogja vinni. Napirenden van a gyulafehér
vári görög-katholikus érsekség, és a lugosi és sza-
mos-ujvári görög-katholikus püspökségek beczik-
kelyezése iránt előterjesztett törvényjavaslat tár
gyalása. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a fórvényjavas
latot). 

S i m o n y i Ernő : T. ház! Azon tárgyra néz
ve, mely tegnap bevégezetlenül mára tétetett át 
napirendre, t. i. a görög-katholikus érsekség és 
püspökség beczikkelyezesére, csak egypár szóval 
akarom véleményemet kijelenteni. 

Én igenis osztozom az indítványozónak azon 
aggodalmában, hogy a felső háznak tagjait uj ele
mekkel szaporítani nem kell mindaddig, mig a felső
ház rendezéséről az országgyűlés nem intézkedett. 
Arról, hogy a felsőház mi módon szerveztessék, itt 
mostan természetesen szólni nem lehet, s én csak 

' ) Lásd az Irományok 367-dik számát. 
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azt kívánom, hogy a kormány kerüljön minden 
o ly intézkedést, a melyek a felsőháznak uj ele 
mekkel szaporítását eszközlik. 

Mondatott e képviselőházban, hogy a nem
zetiségek kívánják, miszerint a felsőházban na
gyobb számmal legyenek képviselve. En azt 
hiszem, van a kormánynak módja más utón is 
szaporítani a felsőház tagjait. Nekem az ellen 
semmi kifogásom nincs, hogy a kormány oly 
világi dignitarinsokat nevezzen ki, a kiknek eddigi 
törvényeink szerint ülésök van a felső háznál; 
az ellen sincs semmi kifogásom, hogy a korona 
gyakorolja jogát s nevezzen akár örökös, akár élet
fogytig tartó dignitáriusokat, a kik itten ülhesse
nek. Mondom, ha szükségét látja, ezen módokhoz 
folyamodhatik a kormány s teljesítheti kívánsá
gát ; hanem, hogy épen oly elemekkel, a melyek 
által a jogegyenlőség megsértetik : t. i. a papság 
reprezentatiójával, vétessék ez foganatba a mi 
ellenkezik a ház által kimondott s annyiszor helyes
léssel fogadott jog- és vallás-egyenlőséggel, én 
egyátalában nem látom át, hogy ez czél- és kor
szerű intézkedés lenne, de ha mégis küldene a t. 
ház e törvényjavaslat elfogadása ellenére püspö
köket a felsőházba, akkor igen méltányosnak 
tartom azok kívánságát is, kik azt mondják, hogy 
nem csak egy, hanem minden vallású püspökök 
és főpapok küldessenek a felső házba. 

R o m á n Sándor: T. ház! Azon indítvány, 
mely előadatott, véleményem szerint, csak akkor 
jöhetne tekintetbe , ha- a felsőház rendezéséről 
volna szó. Hiszen kérem, uj jogokat ezen beezik-
kelyezés által nem ád a t. ház : mert in thesi a 
kath. püspökök ezen joggal birnak. Nem akarok 
többet szólni, hanem bátor vagyok ezen törvényja
vaslathoz egy második szakaszt ajánlani annál is 
inkább, mert közölünk néhány képviselő úr, mint 
tudva van, beadott egy határozati javaslatot a gö
rög katholicus egyháznak autonomi joga fentar-
tása iránt , és különösen azért, hogy azon két ol
dalú szerződés, mely az unió alkalmával köttetett, 
megtartassák. 

Ezen szakasz következő volna: „A gör.-kath., 
román és orosz ajkú papi és világi elemének az 
egyház igazgatásába s jelesül a püspökök és más 
egyházi elöljárók választásába való befolyása, mint 
az egyházi „unió" alkalmával biztosíttatott, fen-
tartatik : ugyanazért a vallás és közoktatási minisz
ter utasittatik, hogy addig is, míg a rendes egy
házi congressusok iránt törvény hozathatnék, a 
román és orosz ajkú görög-katholikusok részére 
ideiglenes congressusok összehívását eszközölje." 

E l n ö k : Szólásra senki felírva nem lévén, 
szavazás következik. A kérdés ez: részletes tár
gyalás alapjául elfogad)'a-e a t. ház a törvényja
vaslatot? (Elfogadjuk!) Elfogadtatik. 

A részletes tárgyalás alkalmával tárgyalás alá 
kerül a beadott módositvány. 

PaisS Andor j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat czimé*, aztán egyetlen szakaszát.) 

Csengery Imre előadó: A központi bizott
ságnak nincs egyéb észrevétele, mint az, hogy 
miután ezen törvényjavaslat csak egyetlen egy 
szakaszt képez, az elején álló 1. szakasz számjegy 
mint szükségtelen, kitörlendő. (El fogadj tok!) 

ElnÖk: Most következik Komán képviselő 
úr módositványa. 

P a i s s A n d o r j e g y z ő (felolvassa. Felkiáltá
sok : Nem ide való!) 

Halász B o l d i z s á r : A mi magát az elvet il
leti, t. ház, a módositványt elfogadnám, de nem ide 
való, a hol bizonyos püspökségek beczikkelyezé-
séről van szó. Ennek ott lesz helye , midőn a val
lásügyi tőrvényjavaslat tárgyaltatik. (Helyeslés.) 

BÓIlis S á m u e l : Ha a t. ház szükségét látja 
annak, hogy e tárgyban intézkedés történjék, mint 
indítványt határozat hozatal végett a ház fentart-
hatja. Azonban, véleményem szerint, ezen törvény
ben, mely ama püspökségek beczikkelyezéséről 
szól, nincs helye. Hanem mint indítványt, ha a 
ház szükségesnek tartja, napirendre tűzheti. 

R o m á n Sándor: Az indítvány már be volt 
adva, de nem tárgyaltatván, csak jogfentartás ked
veért akarnám ide beigtatni. Ha azonban itt azt 
nem méltóztatnak felvenni, mondja ki a t. ház ha-
tározatilag legalább azt,hogy ezen határozati javas
latot elfogadja. {Fölkiáltások: Nem fogadjuk el!) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Nem fo
gadjuk el!) A módositvány nem fogadtatván el, 
következik az erdélyi unió kérdése és a nagy-vá-
rad-kolozsvár-brassói vasútra vonatkozó törvény
javaslat. 

Deák FerenCZ : T. ház ! Mindkét tárgy ki van 
tűzve a mai napirendre, mindkét tárgy r egyaránt 
érdekli Magyar- és Erdélyországokat. Én csak a 
rendet, mely szerint ezek napirendre kitüzettek, 
óhajtanám megváltoztatni, s véleményem az: hogy 
előbb tárgyaljuk a kolozsvári vasutat, s azután az 
unió kérdését. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha a t. ház e sorozatba beleegyezik , 
napirenden van: a magyar keleti mozdony vasút, 
ennek Gyula-Fehérvár, Maros-Vásárhely és Nagy-
Szebenig vezető szárnyvonalai engedélyokmányá
nak tervezete, valamint az erre vonatkozó tör
vényjavaslat. A központi bizottságnak e tárgyra 
vonatkozó jelenté e fog felolvastatni. 

M i h á l y i Péter j e g y z ő (kezdi olvasni a tör
vényjavaslatot'). Felolvasottnak tekintjük!) 

' ) Lásd az Irományok 373-dik számát. 
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Urházy György előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését1). 

E l n ö k : Kiván-e valaki átalánosságban hoz
zászólani ? (Fölkiáltások: Elfogadjuk!) Kimondha
tom tehát, hogy ugy az engedélyokmánynak ter
vezete, valamint a törvényjavaslat a részletes tár
gyalás alapjául elfogadtatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az engedély
okmány czimét és első szakaszát'2). 

Urházy György előadó: Az 1. szakasz c) 
pontjának 1. és 2 dik sorában „Károly-Fehér-
várighelyett: „Gyula-Fehérvárig," s ,,károly-fehér-
vári" helyett: ,.gyula-fehérvári" igtatandó. Miután 
az engedély-okmánynak az állandó vasúti és pénz
ügyi bizottságok által módosított 5. szakasza sze
rint nem neveztetnek meg az állomások, az 1. sza
kasz egész 6-dik kikezdését következőleg véli a 
központi bizottság módositandónak : ,,Az állomá
sok-és pályaudvarokról az 5. szakasz intézkedik/ ' 

E l n ö k : Elfogadja a ház az 1-ső szakaszt 
ezen módositással? {Fölkiáltások'. Elfogadjuk!) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 2—4-dik 
szakaszokat, melyek szó nélkül elfogadtatnak. Olvas
sa az 5-dik szakaszt.) 

U r h á z y György e lőadó : A központi bizott
ság véleménye szerint e szakasz d:) pontjában ott, 
hol az állomásról van szó, az állomások száma elé 
mindenütt beigtatandó ezen szó : „legalább."• 

E lnök : Méltóztatnak elfogadni ezen sza
kaszt a központi bizottság módositványa szerint ? 
{Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 6—12 
szakaszokat, melyek szó nélkül elfogadtatnak. Olvassa 
a 18-dik szakaszt.) 

Urházy G y ö r g y e l őadó: Ezen szakaszra 
nézve a központi bizottság a következő módosítást 
ajánlja: a 4-dik sorban ,,gyakorland" szó után be
igtatandó lenne a következő tétel: „Azon meg
jegyzéssel azonban, hagy a vitel- és fuvar-bérek 
leszállítása nem terjedhet ki annyira , hogy az ál
tal a pálya üzleti és föntartási költségének fedezése 
veszélyeztessék.''A mely módosítás következtében 
a 13. szakasz első pontjának első része követke
zőkép szövegeltetnék: ,, A vitel-és fuvarbérek iránt 
határoztatik, hogy az állami kamatbiztositás igény
be vételének egész ideje alatt azok meghatározá
sára a kormány döntő befolyást gyakorland, azon 
megjegyzéssel azonban , hogy a vitel és fuvarbé
rek leszállítására nem terjedhet ki annyira , hogy 
az által a pálya üzleti és fentartási költségének fe
dezése veszélyeztessék" stb. 

1) Láed az Irományok 401-ik számát. 
2) Lásd az Irományok 373-dik számának második mel

lékletét. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a 13. szakasz a szerint fog kiigazittatni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 14—22-ik 
szakaszokat, melyek szó nélkül elfőgadtattnak. Olvas
sa a 23-dikat.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! A mint ezen szer
ződési tervezet olvastatik, ugy hiszem, a t. ház 
kevés tagja értheti, hogy mi van szóban, és keve
sen tudják, hogy itten, a nélkül hogy csak figye
lembe is vennők, 3 millió 7 százezer forint ezüst
ben és igy osztrák értékben több mint 4 millió 
forint évenkinti kamat biztositást szavazunk meg. 

Nekem, t. ház , nem czélom ezen vasútnak 
törvénybe iktatását hátráltatni; azért nem szóltam 
eddig egy szót sem. Hanem kötelességemnek tartom 
ez alkalommal némely megjegyzéseket tenni, külö
nösen ezen szakaszszal öszeköttetésben, melyben 
oly nagy sommá pénz szavaztatik meg, szükséges
nek tartom, hogy legalább jövőre megtartassák, és 
mintegy óvásul szolgáljon, hogy ily nagy sommák 
megszavazására fel ne szólittassék. 

Szüksége van az országnak vasutakra, azt 
seki tagadni ne n fogja. De ne méltóztassék azt 
hinni, t. ház, hogy e vasutak okvetlenül meg fog
ják gazdagítani a nemzetet. Méltóztasssék Spa
nyolországot tekinteni; ez országot a vasutak el
szegényitették. (Derültség. Ellenmondások.) Méltóz
tassék Olaszországra. (Ellenmondások) Mondom, 
elszegényitették Spanyol- és Olaszországot; mert 
Olaszországnak most évenkint 50 — 60 millió frank-
nyi biztosítékot kell fizetnie. Ne méltóztassanak 
azon reményben ringatni magukat, hogy a legkö
zelebbi 10 évben a status a biztosított kamatból 
csak egy fiiérrel is kevesebbet fizessen, mint a 
mennyit most megszavaz. 

Itt, kérem alásan, a í. ház megszavaz 4 mil
lió évenkinti költséget. En nem mondom, hogy 
ne szavazzuk meg, mert most ezen kérdésbe bocsát
kozni nincs idő. Miután Erdélynek ezen remény 
nyujtaték, kell hogy az már teljesíttessék; én leg
alább nem veszem magamra azon felelősséget, 
hogy ezen vasút létesítését akadályozzam, és hogy 
igy Erdély ezen reményében csalatkozzék. Hanem, 
t. ház, a népképviselőnek első kötelessége a nem
zet vagyona felett őrködni, és ezen kötelességnél 
fogva a képviselőháznak nem szabad megszavaznia 
oly kiadásokat, vagy oly biztosítékokat, melyek 
az állam költségvetését terhelik vagy esetleg ter
helhetik és a jövőben nagyobb kiadásokra vezet
hetnek, ha csak azok szükséges, üdvös voltáról 
tökéletesen meggyőződve nincs. Ezen meggyő
ződés vasutaknál csak abból meríthető, ha a ter
vezett vasutak előmunkálatait, a terveket és a 
költségvetést mértföldről méríföldre részletesen 
ismerjük. 
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Ide behozatik egy szerződés és, t. ház, azt 
mondják, hogy mértföldről mértföldre 46,750 írt 
jövedelem ezüstben biztosíttatik a társaságnak. En 
megvallom, a helybeli körülményeket az egész 
vonal mentiben nem ismerem, nem ismerem a ne
hézségeket, melyeken ezen ut keresztül vezetend ; 
annál fogva nem vagyok képes biztossággal meg
határozni, hogy ily sommá pénz szükséges-e annak 
kiépítésére ? hanem azt tudom, hogy Európában 
igen kevés vasút van, a mely a helyi körülménye
ket, a munka árát és az anyagnak helybeli árát te
kintetbe véve, drágábba kerülne, mint ezen vasút 
kerül. Ezt maga a vasúti bizottság is elismeri, és 
azt mondja, hogy ez bizony drága, hogy ez bizony 
nagy sommának látszik, de a pénznek mostani 
drága állapota mellett ezt még jutányos szerződés-
nél lehet tekinteni. 

A mi a pénznek mostani drágaságát illeti, 
arra bátor vagyok megj'egyezni, hogy a péiiz még 
soha oly olcsó nem volt mint most, mert annyi 
van, hogy az emberek nem tudják mit csináljanak 
vele. (Átalános derültség.) Nem mondom én, t. 
ház, hogy egyeseknek van, még azt sem állitom, 
hogy Magyarországnak van, és igen örvendenék, 
ha Magyarország saját maga tőkéjéből volna képes 
vasutakat építeni; hanem igen is van sok pénz 
a világ piaczán. Magában a franezia bankban 
annyi, pénz van. a mennyi a világ teremtésétől 
fogva egy helyen soha együtt nem volt. (Derült
ség.) Innen van ez, hogy a banknál a kamat láb 
egy és fél százalék és még ez olcsó áron sem akarja 
senki azt felvenni, hogy vállalatokba fektesse. Az a 
motívum tehát, hogy a pénz drága, egyátalában 
nem áll. 

De én, a mint mondám, nem akarom ezen 
útnak keresztülvitelét most hátráltatni, hanem 
kívánnám azí, hogy semmiféle vasúti terv a házba 
ne hozassék' tárgyalás és megszavazás végett a 
nélkül, hogy részletes tervek akár a ház irodá
jában, akár egy más erre alkalmas teremben vagy 
más nyilvános helyen a tárgyalás előtt legalább 
pár hóval kitéve ne legyen, hogy a földrajzok, tér
képek, építendő állomások s a különbféle felállí
tandó épületek rajzai akáí a ház folyosóján 
kifüggesztve, akár más valami helyen kitéve ne 
legyen, hogy azokat minden képviselő megtekint
hesse. Ha a tervek részletesen meg lesznek, s a 
költségvetés melléjöklesz téve, én azt hiszem, hogy i 
igenis lesznek képviselők, kik képesek meghatá
rozni, hogy ezen vasút készítése mértföldről mért
földre mennyibe kerü l : hanem ugy minden elő- i 
munkálat, minden terv nélkül kimondani azt, hogy j 
ezen vasút készítése igen méltányos 46,750 írt [ 
kamat biztosíték mellett, ez, kérem alásan, meg
lehet, hogy ugy van és meglehet, hogy nem ugy 
van, én ezt bizonyossággal megmondani nem tudom; 

hanem azt mondhatom, hogy a képviselőház köte
lességében nem ugyjár el, mint eljárnia kellene, mi
dőn ily nagy sommákat minden bővebb tudomás 
nélkül megszavaz. Én tehát kérem a házat, hogy 
jövőre a t. ház és a kormány ezen észrevételeimet 
figyelembe vegye, mert jelenleg, mondom, ezen 
erdélyi vasútvonalnak törvénybe menetelét aka
dályozni nem akarom. Hogy ezen kamat biztosí
ték nem valami kevés, bizonyitja az, hogy csak 
néhány nappal ezelőtt itt a képviselőházban a 
kormányhoz interpellátió intéztettett, hogy kész-e 
a kormány olcsóbb ajánlatokat elfogadni? Erre 
sem a kormánytól felelet nem adatott, sem az inter
pellátió napfényre nem jött, beadatása óta egészen 
eltűnt. 

En ugy vagyok értesülve, hogy ezen vasút 
egy részének kiépitésére^engedély adatott ofFertek 
utján, és hogy Warring Károly és társai olcsóbb 
ajánlatot tettek mint mások. Természetesen töké
letesen helyén van, hogy az engedély nekik ada
tot t ; de ezen útnak sokkal nagyobb része min
den offertek, ajánlatok nélkül adatott ki, pedig én 
U§T v a g y o k értesülve, hogy a minisztérium meg
ígérte, hogy a vasút többi és sokkal nagyobb ré
szének engedélyezése uj ajánlatok utján fog tör
ténni, de ez valahogy elmaradt, és Warring Károly 
és társainak szerződése az egész 80 mértföldnyi 
vasútra kiterjesztetett. 

Azt mondják nincsen semmi uj a nap alatt. 
Dehogy nincs, uraim! A mióta szerencsés voltam 
hazámba visszatérhetni, igen sok ujat láttam. I lyen 
az is, hogy itt megállitatott a ház előtt, hogy a 
magánúton kötött szerződések jobbak, mint a nyil
vánosan kötöttek. Ez én előttem tökéletesen uj, 
mert míg Európában minden állam nyilvános of
fertek utján, nem mondom nyilvános árverés ut
ján, hanem nyilvános felhívás utján fogad el offer-
íeket, akár zárt levelekben, akár más módon és 
nyilvános ellenőrzés mellett a legtöbbet ígérőnek 
vagy legkevesebbért vállalkozónak adatnak át a 
vállalatok, a helyett itt ellenkező mód használtatik 
és találtatik jobbnak. 

A t. ház bölcsesége tudja, miként fog jövőre 
e tekintetben határozni; de én, ismétlem, hogy ezen 
vonalak igen nag-y áron adattak ki. 

Az előmunkálat é.s a szerződés ugy szól, hogy 
csak egy vágányu vasút legyen belőle, hogy 
még a földmunkálatokat, sőt még a kisajátításokat 
sem tartoznak a vállalkozók oly módon megtenni, 
hogy a jövőben elegendők legyenek két vágányu 
vasútra. En hiszem, hogy Erdély országnak és azon 
vidékeknek, melyeken ezen vasút keresztül fog 
menni, jelenleg nincs szüksége kettős sinű vasútra, 
hanem megtörténhetik, hogy jövőben fog szüksége 
lenni, és sokkal kevesebbe fogott volna kerülni, 
hogy ha a földmunkálatok, de minden esetre a 
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kisajátítások, most ugy történtek volna, hogy ketl 
tős vágány is alkalmaztathatnék rá jövőre. 

En, t. ház, mint mondám, nem akarom ezen 
vasútnak törvénybe menetelét, foganatosítását 
akadályozni; azért semmiféle módositványt vagy 
indítványt tenni nem akarok; csak figyelmébe 
ajánlom a t. háznak s a kormánynak azon észre
vételeket, melyeket tenni bátor valék. 

Hollán Ernő államtitkár: T. ház! Mint-
kogyjelőttem szólott képviselő á r kijelentette, hogy 
fölszólalásávalnem akarja akadályoztatni a ház asz
talán levő törvényjavaslat elintézését, én részemről 
csak röviden némely észrevételeire fogok szorít
kozni, hogy azokra nézve, ha lehet, nyilatkoza
taimmal megnyugtassam, vagy legalább felvilá
gosítsam. {Halljuk!) 

Megvallom őszintén, a mint örömmel tapasz
talom, hogy képviselő társam alapossággal szólt 
a tárgyhoz, ugy megvártam volna tőle, hogy állí
tásait indokokkal támogassa: mert átalában oda
vetve, azt mondani : „ezen vasút drága," bocsá
natot kérek, ez igen tág értelmű állítás, melyet 
indokolni kellene. {Helyeslés.) Megkísértem azért, 
hogy észrevételei ellenében teendő nyilatkozatomat 
indokoljam. (Halljuk!) Nem fogok részletekre ki
terjeszkedni, csak tényeket akarok fölemlíteni. 
(Halljuk!) 

Nem is tekintek azért vissza távolabb múltba, 
csak az utolsó esetet veszem föl, melyben Lajtán 
tul, Csehországban, egy vasiíti concessio, mértföl-
denkint 49,000 forintnyi garantiával íidatott meg. 
Már pedig könnyen megítélheti bárki, hogy az 
építészeti viszonyok Csehországban lényegesen 
különböznek azon nehézségektől, melyekkel Er
délyben megküzdeni kénytelenek vagyunk ; meg
ítélheti különösen ő, mint az iparos téren gyakai'-
lott és kellő ismeretekkel bíró szakférfiú, minő kü
lönbség van oly országnak vasútépítési költségei 
közt, mely, mint Csehország, sűrű népességgel bir, 
hol a napszám sokkal olcsóbb, hol az anyagok és 
minden készülék beszerzése sokkal könnyebb, és 
ismét oly országnak vasútépítési költségei közt, 
mely, mint Erdély, a magyar birodalom legkele
tibb részén fekszik, csekélyebb népességgel bir és 
hová a vasúti építésre szükséges anyagokat oly 
nagy távolságból kell szállítani. (Igaz!) Mindamel
lett ezen vasútra nézve, melyről közönségesen el 
van ismerve, hogy épitési viszonyai nem az egy
szerűbbek közé tartoznak, melyről tudva van, 
hogy mértföldeken át a hegyi pálya természetével 
bir, melyen nevezetes tunelleket, nagy hidakat, a 
vad vizeken rendkívül sok partvédezetet kell épí
teni, melyről tudva van, hogy azon vonalak közé 
tartozik, melyeket a technihusok a legköltségeseb
bek közé soroltak ; mindamellett a kormány szeren
csés volt oly szerződést, illetőleg oly törvényjavas-

-atot terjesztem a ház elé, mely sokkal olcsóbb 
amazoknál, melyek hasonró viszonyok közt másutt 
és közel szomszéd országokban lettek megkötve ; 
azt hiszem tehát, hogy a kívánt kamatbiztositás 
magassága, vagy a vonal szerfölötti költségessé
gére nézve, átalában idokolt észrevételt tenni nem 
lehet. 

Aggodalmát fejezte ki a képviselő úr a fölött, 
hogy tán minden megfontolás nélkül, széltében 
vállalja el a háza terheket. Igenis tudom és mél-
tánylom azt, hogy a ház áldozatkészséggel ha
tározza el, hogy e vasút megépíttessék, de tu
dom azt is, hogy e vasút mulhatlanul szükséges. 
Elismerte ezt az egész ország, az országos közvé
lemény évek óta. (Helyeslés). Tudja mindenki, 
hogy Erdélynek szorosabb összefüzése Magyaror
szággal, elútasithatlan szükség. Ezen szorosabb 
összefüzés, kapcsát igényel, nemcsak erkölcsit, de 
phisikait is, és ennek legbiztosabb, legreálisabb 
közvetítője : a vasút. (Elénk helyeslés). 

A terhek viseléséről szólván t. képviselő tár
sam, aggodalommal mutatott Spanyol- és Olasz
ország példájára. En azt hiszem, nem egészen he 
lyesen ; Spanyolországra nézve épen nem. Olaszo r-
szágot illetőleg pedig, tudom igenis, hogy az ottani 
államkincstárra nehezen súlyosodnak oly terhek, 
melyek nemcsak hadi czélokra felvett állami köl
csönökből, de különösen az ott követett vasúti po
litikából erednek. 

De az egyátalában semmi kapcsolatban sincs 
azon eljárással, melyet mi követünk, — sőt bátor 
vagyok t. képviselő társamat arra figyelmeztetni, 
hogy nálunk épen az ellenkező áll. A magyar kor
mány átgondolt összhangzatos terv után halad, 
következetesen a vasúti engedélyek tárgyalásá
ban, és csak oly vonalak kamatbiztositását hozza 
javaslatba, melyeknek közgazdasági fontossága 
az ország közvéleménye által el van ismerve. H a 
az előre megállapított tervszerint, az abban fölvett 
vonalakat egyenkint kamatbiztositással fogja el
látni az ország, én nem tartok attól, hogy az elvál
lalt terheknél fogva, oly veszélybe bocsátkoznánk, 
mely előbb-utóbb, az államkincstárra, vagy az adó
zókrakáros következéseket vonna maga után. 

Közönségesen tudva van, hogy az üzletben 
levő és ma már adót fizetni képes vasutak egyenes 
adója, majdnem egyharmadát teszi az összes or
szágos adónak. Ha tehát egyfelől hamatbiztositás 
által elősegiti az állam azok építését, nem szabad 
feledni, hogy másrészt oly bőséges forrását nyitja 
meg az országos jövedelmeknek, hogy ezáltal a 
közgazdasági billance könnyen helyreáll. 

Ezen állításomra nézve sem akarok átalános-
ságban maradni, hanem inkább tényekre és szá
mokra támaszkodni. 
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Az országnak azon időig, midőn a magyar 
kormáoy a kezelést átvette, 312 mértföldnyi vas
útja volt. Ezek között volt egy vonal, de csakis 
egy, mely helytelen irányánál fogva, nem volt 
képes annyi forgalmat kifejteni, hogy jövedelme 
mellett, a kamatbiztositás cziméből nyerendő álla
mi segélyt nélkülözhette volna. Ez a tiszai vasút. 
Azon előleg, melyet e vasút az 50-es évek óta se
gélyképen egy évtizeden át az államtól nyert, 4 
milliót tesz, hozzászámítva ezen összeg után az 
időközi kamatokat : 5 milliót. És most mi törté
nik ? Az egész összeg most egyszerre visszafordul 
az állam kincstárába, mely azt ismét productiv 
czélokra fordíthatja. Nem volt tehát eset arra, hogy 
a 312 mértföldnyi vasútra nyújtott garantiából 
oly veszély hárult volna az országra, mely annak 
pénzügyi vagy közgazdasági viszonyait megza
varhatta volna. A vasutak, ez idei szerint, száza
dunk legfontosabb industriáját képezik és azon bő
séges források által, melyeket megnyitnak, leg-
üdvösebb hatással vannak nemcsak gazdasági, de 
átalában politikai és socialis viszonyainkra; miért 
Is igenis azt hiszem, hogy akkor követne el az 
országgyűlés nagy mulasztást, ha nem gondos
kodnék arról, hogy az országos vasiíti hálózat 
rövid idő alatt kiegészíttessék. (Helyeslés). 

Az építendő vonalak sorában egyik kiváló 
hely az erdélyi vasútat illeti meg, azon országé, 
mely annyi idő óta elszigetelve volt tőlünk, mely 
évtizedeken át járult azon terhek viseléséhez, me
lyeken az ország többi vidékei vasúttal lettek el
látva. (Elénk helyeslés). 

Még csak egyet kívánok felemlíteni. A t. 
képviselő úr észrevételeibői azt kell hinnem, mi
szerint azon véleményen van, hogy a kormány 
az eljárásná tán nem követett kellő nyilvánosságot. 
Bocsánatot kérek, a „Közlönyében az offerttár-
gyaláski volt hirdetve s az aug. 18-án kezdődött. A 
hirdetés olyképen történt, hogy az engedélyes a kor
mány közegei által, a n.-várad-kolozsvári vonalon 
teljesített munkákat a megállapított árban átvenni 
tartozik. A pályázatnál "VVaring Károly, Londonból, 
lett a nyertes. Egyébiránt az engedély oly feltét alatt 
adatott ki, hogy a ki a n.-várad-kolozsvári vonalra 
szóló engedélyt elnyeri, köteles öt hó leforgása alatt 
a terveket elkészíteni, a vasútnak Brassóig leendő 
folytatására is. Midőn ez alapokon Waring Károly 
az építésre vállalkozott, reá rövid időre bemutatott a 
minisztériumnak oly terveket, melyeket nem ő ké
szített ugyan, nem is azon határidő alatt mutatott be, 
melyászámára ki volt tűzve, hanem sokkal előbb; 
oly terveket, melyek még 1863-an a magyar gazda
sági egyesület pártfogása alatt készültek. Midőn ő 
e terveket bemutatta, s a miniszter meggyőződött, 
hogy azok mindenképen kielégitők, a kormány 
más részről szemelőtt tartotta azt, hogy az ország 
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óhajtásának, de különösen Erdély szükségletének 
fog leginkább megfelelni azáltal, ha lehetővé teszi, 
hogy a ház mé^- ez ülésszak alatt intézkedhessek ar
ra nézve, hogy Erdély vasúttal elláttassék: a köz
munkaminiszter egy pillanatig sem késett fölvenni 
a tárgyalásokat a benyújtott tervek alapján, sőt a 
midőn azt látta, hogy oly eredményre jut, melyet 
tiszta lélekkel, legjobb meggyőződéssel tehet le a 
ház asztalára, sietett a törvényjavaslatot, rendes 
tárgyalás végett, előterjeszteni. 

Azt méltóztatott még fölemlíteni, hogy czél-
szerü volna, ha, mielőtt ilynemű vasúti, előterjesz
tések a ház elé kerülnek, több idő engedtetnék, 
mialatt azokat megszemlélni lehetne. Megengedem, 
hogy ez normális viszonyok között igen czélszerü 
volna, ha kivált a háznak több tagja annyi szak
ismerettel birna, mennyi a kiállított tervek meg-
birálására kívántatik. 

Különben a most történt előterjesztésre nézve 
megjegyzem, hogy, mint eddig sem adatott be 
vasúti törvényjavaslat, mely a ház határozatá-
tának megfelelő minden kellékkel ellátva nem 
lett volna, ugy ez alkalommal sem tétetett észre
vétel akár a pénzügyi, akár a vasúti bizottságban, 
hogy az erdélyi vasútra vonatkozó előterjesztés 
bármely részében is hiányos lett volna. Ellenke
zőleg azt állítom, hogy a tervezetek alaposan van
nak kidolgozva, sőt annyira részletezve, miszerint 
a minisztérium még az egyes állomásokat is szám-
és névszerint volt képes javaslatba hozni. 

Az volt a t. képviselő úrnak nézete, hogy 
jó volna a terveket 2 vagy 3 hónapi időszakra ki
állítani, hogy azokat mindenki kényelmesen meg
tekinthesse és megbírálhassa. Meglehet, hogy az 
sok tekintetben bölcs és helyes eljárás volna, de 
másfelől attól tartok, oly hibába esnénk, melyet 
alig lehetne igazolni. Nem fogadhatom el tehát t. 
képviselőtársam nézetét; nem pedig azért, mert a 
vasutak építésében mindenekfölött időt veszte
getni nem szabad. Midőn e hazában 15 évi mulasz
tások után vasutak építésében annyi utánpótolni 
való van; midőn egyszerre és egy időben sok 
vonal építéséről kell gondoskodni; midőn azt 
látjuk, hogy az ország hitelének megszilárdulása 
folytán, de meg a kedvező conjuncturák mellett, 
Európának minden tőkéje rendelkezésünkre áll ; 
de nem is tudjuk, vajon 2—3 hónap múlva, 
a meddig a tervek t. képviselőtársam óhajtása sze
rint kiállítva lennének, leszünk-e oly szerencsés 
helyzetben, hogy ezekhez hasonló szerződéseket 
köthessünk : akkor én, megvallom, azon nézethez 
nem járulhatok, azt czélszerünek nem tarthatom. 

Ezek voltak, röviden, észrevételeim ; kölön-
ben is ugy tudom, hogy képviselőtársam sem kí
vánja megakadályoztatni a tárgyalást; kérem tehát 
an nak folytatását. 

29 
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E l n ö k : Méltóztatnak a 23-dik szakaszt elfő- | 
gadni'? (Elfogadjuk !) Ennélfogva a 23-dik szakasz 
elfogadtatott. {Leszáll az elnöki székről s helyét Gaj-
zágó Salamon foglalja el.) 

Mihályi Péter jegyző (olvass a a . 2A-dik 
szakaszt.) 

Urházy György előadó.- Károly-Fehérvár 
helyett Gyula-Fehérvárt kér a központi bizottság 
tétetni. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva elfogadtatik. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 25—34. 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 

Elnök : Az engedély-okmány tehát részletei
ben is el van fogadva. Következik a törvényja
vaslat. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat l) czimét s 1-sö szakaszát, mely észrevétel 
nélkül elfogadtatik. Olvassa a 2-dik szakaszt.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A törvényjavas
lat 2, szakasza 5. kikezdésének 7-ik sorában kiha-
gyandók lennének ezen latin szavak: „caeteris 
pari bus;" ugyanezen kikezdés 9-ik sorában „ki-
épitésére" szó után beigtatandó : Ma fenforgó jelen 
fontos okok tekintetéből." 

Csengery Imre : T. ház ! Ha a törvényja
vaslat czimét s az engedély-okmány tartalmát ösz-
szevetjtik, ugy látszik, hogy a törvényjavaslat 
szövegében valami hiány van. Nevezetesen a fő
vonal be van hozva a törvényjavaslatba, valamint 
a maros-vásárhelyi és szebeni szárnyvonal is ; de 
a gyulafehérvári szárnyvonal nincs benne felem
lítve. Ennélfogva ezt egy külön pont alatt okvet
lenül be kell igtatni, hogy az engedély-okmány 
tartalmával egyezzék a szöveg. így tehát a d) 
pont alatt következő mődositványomat kérem be-
igtattatni: ,,A fővonalból Tövisnél kiágazó s Gyu
la-Fehérvárig vezető, és igy az arad-gyulafehér
vári vaspályába szakadó szárnyvonal." 

Elnök: Elfogadja a t. ház Csengery képvi
selő urnák a d) pont alá teendő módositványát és 
a központi bizottság véleményét ? (Elfogadjak!) 
E törvényjavaslat szövege tehát e szerint fog szer
kesztetni. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a S-diJe sza-
kaszt.) 

Urházy György előadó: A 3. szakasz 4. 
pontjában b) alatt „Károly-Fehérvár" helyett 
„Gyula-Fehérvár"-t kivan tétetni a központi bi
zottság. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a 3—7-ik 
') Lásd az Irományok 373-dik számának I. mellékletét. 

szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 8. szakaszt.) 

Urházy György előadó: A 8. szakasz 5. 
pontjában „nagy-szebeni'' felcserélendő e szóval: 
„gerendi." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a 9. és 10. 

szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. Ol
vassa a 11. szakaszt.) 

Urházy György előadó: A l i . szakasz 3 
első sorát a központi bizottság következőleg véli 
szövegezendőnek: „Midőn az e törvényben enge
délyezett vasút építésére az ő felsége által szente
sitett s az országgyűlés által beczikkelyezett en
gedély- okmánj?" stb. Miután a törvényjavaslat 
először szentesittetik, azután szokott alkotmányos 
szabályok szerint beczikkelyeztetni. (Helyeslés.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság e szövegezését? (Elfogadjidc!) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 12. szakaszt, 
mely szó nélkül elfogadtatik. Olvassa a 13-dik sza
kaszt.) 

Csengeri I m r e : T. ház ! Erre a szakaszra 
ismét egy észrevételem van. Az mondatik ugyanis 
a törvényjavaslatban, hogy az engedély-okmány 
egy példánya a törvényhozó-test levéltárába teen
dő le. Azonban eddig a törvényhozó testületnek le
véltára nem létezik. Van külön levéltára a kép
viselőháznak, és van külön levéltára a felsőház
nak is , de együttesen a törvényhozó testületnek 
nincs. Es épen e miatt áll fen az a gyakorlat is, 
miszerint a szentesitett törvényczikkek, az or
szággyűlés két házában történt kihirdetés után, 
egyenesen az országos levéltárban helyeztetnek 
el, és a ház irattárába csupán az országos levél
tárnok elismervénye tétetik le. S ezen gyakorla
tot, a vasúti engedély-okmányokra nézve is, nem 
egy esetben alkalmazta már az országgyűlés. In
dítványozom tehát, hogy itt is az „országos levél
tárba*4 tétessék a ,,törvényhozó test levéltárába" 
helyett. (Helyeslés.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a lédik 

szakaszt.) 
E l n ö k : Elfogadja a t, ház a 14. szakaszt? 

(Elfogadjuk!) E szerint ugy az engedély-okmány, 
mint a törvényjavaslat, a magyar keleti vasút, 
valamint ennek Gyula-Fehérvár Maros-Vásárhely 
és Nagy-Szebenig vezető szárnyvonalaira nézve 
átalánosságban és részletesen el van fogadva. Ha 
a t. ház beleegyezik, a végleges megszavazás a 
holnapi ülésre tűzetik ki. (Helyeslés) 

Kérem a t. házat, legyen szíves meghallgat
ni a jegyzőkönyv hitelesítését, hogy a nemzeti
ségi egyenjogúság tárgyában elfogadott törvény
javaslat a főrendiházhoz még ma átvitessék. 
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P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a jegyzőkönyv 
illető pontját.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv ezen pontja hitele
síttetik. 

A pénzügyi miniszter úr kért szót. 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 

T. ház ! Van szerencsém benyújtani a törvényja
vaslatot a főszámvevőszék felállításáról, ' továbbá 
a törvényjavaslatot a Tiszavidéki vaspályatársulat 
törlesztéséről. 

Ezen második törvényjavaslatra nézve !Van 
szerencsém megjegyezni, hogy az 1867. évi XV. 
törvényczikk 7- szakaszának értelme szerint azon 
kötelességeket, melyek a vasuttársulatokat illető 
szerződésszerű biztosítékokból származnak, a biro
dalomnak azon feleviseli, a melynek területén fe-
küsznek a vasutak s ennek megfelelőleg azon visz-
sza fizetések is . melyek netalán valamely társulat
tól az eddigelé nyert előlegek fejében járnak, 
ugyanazon országokat illetik. 

A tiszavidéki vaspályatársulat 1861-töl egész 
18-67. évig kamatbiztositás fejében nyert4.566,978 
frt 31 krnyi előleget; ezen előlegnek folyó évi 
november l-ig járó kamatai az engedélyezési ok
mány szerint 4 százalékkal számítva tesznek : 
742.202 frt 34 krt, tehát a tiszavidéki vaspályatár
sulatnak összes kötelezettsége az állam irányában, 
melyet a jövedelmek feleslegeiből tartoznék több 
év során visszafizetni, tesz: 5.309,180 frt. 65 
krt. A társulat részéről tett ajánlatok folytán a 
törvényhozás jóváhagyásának fentartása mellett 
egyességet kötöttem, melynél fogva a társulat 
az államkincstárnak 26,545 darab 200 írtról szóló 
társulati részvényt fog név szerinti értékben átad
ni és a fenmaradt különbözetet készpénzben fogja 
kiegyenlíteni. Én ezen egyességet elfogadhatónak 
és az államkincstárra nézve kedvezőnek vélvén ; 
van szerencsém az az iránti törvényjavaslatot a tisz
telt háznak beterjeszteni, mely által egyrészt az 
állam, oly vasútnak jövedelmeiben részesülend, 
mely már is nevezetes jövedelmet hoz, a vonalak 
kiépítése folytán a forgalomnak nevekedése bizton 
várható; más részt pedig azon kötelezettséget vál
lalná magára, hogy a kamatbiztositási összeg sza
porodván, akibocsátott részvények 276,077 forint 
35 krral felemeltetnék. 

A magyar állam eddig többrendbeli kamat
biztositási kötelezettséget vállalt, és az annak foly
tán előlegezett összegek idővel, ha a vaspályák jö
vedelmezővé válandnak, vissza fognak fizettetni; 
de az idő rövidsége nem engedi, hogy egy külön 
törvényjavaslat terjesztessék a t. ház elé, melynél 
fogva ezen kamatbiztositási teher fedezésére bizo
nyos alap képeztetnék; azonban mégis már most 
óhajtanám ezen törvényjavaslatban kimondatni, mi
szerint a legközelebbi ülésszak alatt a minisztérium 

törvényjavaslatot terjeszszen elő egy a kamatbizto-
sitásokból eredő fizetések fedezésére szolgáló tar
talékalapról , a melynek megalapítására az ezen -
törvényjavaslat értelmében átveendő részvények 
fognának szolgálni. 

Az egyesség helybenhagyását és a törvény
javaslat megállapítását már azon szempontból is 
bátor vagyok a t. háznak elfogadás végett aján
lani, mert ez által a jövő évre tervezett költségve
tésből kihagyandó lesz azon tétel , mely a kamat
biztositási költségek fedezésére előirányozva volt, 
miután az 5,300,000 forintot tevő Tiszavidéki vas
pálya, részvények, melyeknek árkeleíe valamivel 
túlhaladja a névbeli értéket, a banknál leendő el
zálogosítás mellett az előirányzatba tett kamatbiz
tositási összegnek fedezésére alapúi szolgálhatnak 
az államkincstárnak minden egyenes terheltetése 
nélkül. 

Midőn a harmadik és utolsó törvényjavaslatot 
a vasutak és csatornák építésére felvett kölcsön ho
vá fordításáról a tisztelt háznak benyújtani szeren
csém van, jelentést kívánok tenni magáról a vasúti 
kölcsönről. (Halljaki) 

Múlt évi július 2-án hozatott azon országos 
határozat a vasutak építéséről, mely szerint a mi
nisztérium kötelességévé tétetett, hogy gondoskod
jék azon pénzerőnek beszerzéséről, mely a szüksé
ges vasutak kiépítésére az első években megkíván
tatik. Ezen megbízás folytán történtek íizon előle
ges lépések a kölcsönnek létesítésére és megkötte
tett augustus 23-án az egyezmény, mely múlt évi 
október elején mind a két ház bizottságával közöl
tetett és ezen bizottságok jelentése folytán keletke
zett az 1867. évi XIII. törvényczikk, melyben a 
minisztérium felhatalmaztatott, hogy vasutak és 
csatornák építésére valóságos értékben 60.000.000 
ezüst forintnyi, vagyis 150 millió franknyi köl
csönt létesítsen 50 évre 4.650,000 ezüst forint vagy
is 11,625,000 franknyi évi járadék fizetés köte
lezése mellett. — Továbbá kimondatott ugyanazon 
törvényben, hogy az évjáradéknak 50 éven át tel
jesített fizetése után az egész kölcsön törlesztve le
gyen ; és végre, hogy ezen kölcsön azon vasutak 
és csatornák építésére fordíttassák, melyeknek épí
tése iránt a törvényhozás rendelkezik. 

Azért bocsátottam ezeket előre, hogy constati-
rozzam , minő feladatot szabott a törvényhozás a 
minisztériumra a kölcsön létesítésénél, és meddig 
terjed az 1867. XIII . törvényczikk értelmében a 
minisztériumra ruházott felhatalmazás. U g y hi
szem, a tisztelt ház velem egyetérteni fog abban, 
hogy a minisztérium akkor felelt meg az elébe sza
bott feladatnak, ha 1-ször oly kölcsönt létesített, 
mely 4.650,000 frt évi járadék fizetése mellett 50 
év alatt teljesen törlesztetik ; 2-or, ha a kölcsön a 
törlesztési illetéken kivül 7 s fél százaléknál többe 

29* 
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nem kerül, és 3-or, ha azon czélokra fordíttatott és 
fordittatik, melyekre a törvény rendelte. 

A mi az első feladatot illeti, erre nézve van 
szerencsém bemutatni a törlesztési tervet, azon tör
lesztési tervet, mely egyébiránt minden kötvény
nek túllapjáa látható, mely szerint az 1868-dik év 
július 1-én kezdődő első félévi járadék tesz kama
tokban 5.320,350 frankot, tőke törlesztésben 492 
ezer frankot, a törlesztési összegek akisorsolt köt
vények kamatjával szaporodván, végre az utolsó 
törlesztési időszak esik 1918-dik évi január else
jére, araidó'na kamatokra már csak 140,850 frank 
a tőketörlesztésre pedig 5.634,000 frank esik; 
minden évben pedig az egész törlesztési időszak 
alatt a törvény 1-ső szakaszának megfelelőleg az 
éVjáradék 11.625.000 frankot, vagyis 4.650,000 
ezüst forintot tesz. A kölcsön törlesztési terve tehát 
megfelel a törvény rendeletének. 

A mi illeti a második helyen emiitett feltételt, 
mi egyébiránt minden kölcsönnél a legfontosabb, 
t. i. mennyibe került az , azaz a felvett pénzérték 
után mennyi kamatot kellend fizetni: erre nézve 
a kölcsön megkötése alkalmával, ugy később már 
a pénzügyi bizottság előtt is ugy nyilatkoztam, 
miszerint az összes kölcsönt olykép reménylem 
fo]yóvá tehetni, hogy az 7 s fél százaléknál többe 
ne kerüljön. 

Mielőtt az elért és kilátásba helyezhető ered
ményeket elősorolhatnám, meg kell némelyeket 
említenem. 

Kevés dolog van ingadozóbb, mint a pénzpi-
acz igénye. Bizonyos pénzügyi műtét, mely ma 
kivihető, holnap már kivihetetlen leend, és vi
szont. — Ezen kölcsönkötés aránylag kedvező, 
vagyis olyan időpontban történt, midőn az osztrák 
állam ismert hiteléhez mérve.a még kevésbbé ismert 
önálló magyar állani számára a pénzpiaczon biz
tos kilátás nyílt, eléggé kedvező kölcsönt köthet
ni. — A kölcsön-szerződés értelme szerint jogában 
állott a kölcsöntkötőnek az összes kölcsönt aláirás 
végett kibocsátani, s ezen feltételt annyival inkább 
tartam elfogadhatónak, mivel az akkori viszonyok 
közt azt hivém, hogy az állam nagyobb mérték
ben s azonnal igénybe fogja venni a kölcsön ne
vezetes részét; másrészt a politikai viszonyok is 
akkor oda mutattak, hogy tartam" lehetett az eu
rópai béke megzavarásától, minek bekövetkezése 
a kölcsönnek létesítését kérdésessé teszi vala. Az ak
kori viszonyok tehát igazolják, hogy czélszerü volt 
az összes kölcsön kibocsátását lehetővé tenni. 

A múlt év utolsó napjaiban azonban mindin
kább meggyőződtem arról, hogy a vasúti vállala
tok nagyrészt kamatbiztositás mellett fognak ki
adatni, s igy az egész kölcsönösszegre azonnal 
szükség nem leend; miután továbbá a politikai 
láthatár is tisztulni kezdett, s az európai pénzpia-

czokon oly nagy pénzbőség kezdett beállani, hogy a 
rövid időre elhelyezett tőkék kamatlába neveze
tesen leszállott; miután végre a minisztérium fel
hatalmazása az időt illetőleg átalánosságban volt 
kimondva, s igy legjobb belátására volt bizva : en
nél fogva megfontolva azon nevezetes kamatvesz
teséget, mely a rövid időre elhelyezett és a kölcsön 
kamata közt mutatkozott és még most is talán na
gyobb mértékben fenállott különbözetből szárma
zott volna, az ország érdekét véltem az által elő
mozdíthatni, ha megkísértem annak kieszközlését, 
hogy csak a kölcsön fele bocsáttassák k i , másik 
fele pedig az állam rendelkezésére maradjon. 

Ez irányban tett kísérleteim miatt a kölcsön
nek kibocsátása egy ideig halasztást szenvedett; 
miután azonban a kölcsön iránt szerződött, fél ra
gaszkodott azon jogához , hogy az egész kölcsönt 
január hóban kibocsáthassa, s az aláirásra kitű
zött napok közeledtek: a magyar pénzügyminisz
tert képviselő biztos Parisban máskép nem telje
síthetvén kívánságomat, az aláirás napjain aláirás 
utján tartotta meg az állam számára a kölcsön egy 
nevezetes részét, elébb szerződésileg biztosítván ar
ról az államot, hogy az ekkép aláirt kötvények 
után a kibocsátást eszközlő „Société Grénérale* pá
risi intézet a számára biztositott jutalék fele részé
ről lemond. 

Ily módon sikerült elérnem azon czélt, hogy 
e kölcsön felének időközi, intercalaris kamatait 
egy évre megnyerjem; mi is, tekintetbe véve azon 
körülményt, hogy az arany és ezüst devisekbeni 
elhelyezés a folyó tőkék bősége mellett alig hoz 
1—IVa °/o kamatot, ha az egész kölcsön befizette
tik, közel 2 millió forintnyi különbözetet eredmé
nyez ; továbbá megvallom, arra is számítottam. 
hogy ha sikerülend kimutatni azt, miszerint az uj 
gazdálkodást kezdő magyar állam p.zon kevés ál
lam közé tartozand, mely államháztartásában a 
sulyegyent megtartani képes lévén, improductiv 
kölcsönöket nem vesz fel, a mint eddig 2 évi létele 
alatt nem is vett fel, s igy kedvezőbb hitelre érde
mes : a kölcsön másik felét pedig majd kedvezőbb 
eredménynyel ellehet helyezni. E tekintetben le
gyen szabad egy megjegyzést tennem.Simonyi Ernő 
képviselő úr az utóbbi tárgyalásnál fölszólalván, 
midó'n az erdélyi vasút kamatbiztositása ellen tett 
megjegyzést, azt monda, hogy most átalában vég
hetetlen nagy pénzbőség uralkodik. Annyiban iga
za van, hogy a bankok mind telvék el nem helye
zett tőkékkel: de ha a viszonvok teljesen consoli-
dáltak, az átalános bizalom folytán a tőkék rende
sen hasznos beruházásokat keresnek és találnak; 
azonban a tőkéknek a bankokba nagyobb mérték
ben való befolyásából nem lehet következtetni, 
hogy a tőkepénzesek az egyes államok vagy vál
lalatoknak nyújt andó hitelmüveletekbe bocsátkoz 
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ni készek volnának. A kölcsön aláirás napjait 
megelőző időben biztos kilátás nyilt arra, hogy a 
3. aláirási nap alatt Parisban az összes kölcsön 
jegyeztetni fog: oly nagy mértékben voltak a vi
dékről bejelentve az előjegyzések; azonban épen 
az aláírást megelőző január 27-én közzé tévén a 
franczia pénzügyminiszter a franczia kormány 
azon szándékát, hogy egy 440 millió frankra 
menő kölcsönt fog legközelebb kibocsátani; erre 
természetesen a franczia aláírók tartózkodóbbakká 
lettek. Ezen körülményhez hozzájárult még az, 
hogy azon pénzemberek részéről, kik talán érde
kük ellen lenni hivék a kölcsön sikerülését, nagy 
rnenyiségü kötvény a kibocsátási áron alul áruita
tott az aláirási napok alatt. 

A kormány részére tett aláíráson fölül azon
ban, mindamellett az aláirás oly eredményt muta
tott, mely szerint fenmaradt volna a kölcsönt kötő 
rendelkezési joga a kölcsön egy nevezetes ré
szére. A már emiitett indokokból az állam érdeké
ben kedvezőbbnek vréltem a szabad rendelkez-
hetés iránti jog felett kötött egyezményt helyben
hagyni. 

A következés igazolta, hogy helyesen csele
kedtem, mert a mint tudva lett a pénzvilágban 
ezen szabad rendelkezhetési jog, azonnal történtek 
ajánlatok a kölcsön meglevő részére. Hogy töb
beket ne említsek, Bothschild S. M. és Wodianer 
Mór bankházak még az év tavaszán elfogadható 
ajánlatokat tettek.; de akkor még nem volt szán
dékom a kölcsön elhelyezése iránt egyezkedni, 
miután azon előny, melyet az intercalaris kama
tok megnyerése tekintetében szereztem, nagyrészt 
meghiúsulhatott volna. 

A múlt hó kezdetén azonban, midőn már bi
zonyos volt az, hogy a bankrészvényekre törté
nendő kifizetés 20 millió forintot haladó készpénzt, 
és november l-jén a szelvény beváltás hasonló
kép '.nagy összeget teend folyóvá, mely más elhe
lyezést keres, ismét meginclitám a tárgyaláso
kat, s alkudozásokat folytattam, egy párisi első 
tekintélyű consortiumon kivül, az Anglo-Austrian 
bankkal, s egy más, a pénzvilág első tekintélyei
ből álló consortiummal. Ezen utóbbi consortium 
áll Rothschild S. M., Wodianer M..Sina S.G. bank-
házakból, a bécsi hitelintézet és a magyar hitel
bankból, mely consortiummal, miután a legked-
kedvezőbb ajánlatot ez tette, oly egyességre lép
tem, melynélfogva a kölcsön hátralevő részének 
kedvező feltételek melletti realísatiója, ugy hiszem, 
kétségen kivül áll. Ha a vasúti kölcsön kötvényei
nek mai árkeletét tekintjük,s még csak a múlt 
hónap kezdetén állóval összehasonlítjuk: meggyő
ződhetünk arról; hogy azon kötvények, melyek 
az állam rendelkezésére megmaradtak, valószínű

leg jobban lesznek értékesíthetők, mint a hogy a 
kölcsön első fele értékesíttetett. 

Azon lépés tehát, melyre a kölcsön kibocsá
tásakor magamat elhatároztam, az államnak nem 
csak az intercalaris kamatok meggazdálkodása 
által, de a második felerészének kedvezőbb érté
kesítése folytán is, ugy hiszem, hasznot hozand. 
Az igaz. hogy minden hitel-operatióra is áll azon 
közmondás: „lementével kell csak a napot dicsér
ni", s még e felett nem ment le a nap, s jöhetnek 
oly előre nem látható események, melyek a leg
biztosabbnak látszó előszámitást is meghiúsítják ; 
azonban elég eredmény az, hogy a kölcsön fele 
készpénzben befolyt, a másik fele értékesítésére 
elsőrendű pénzhatalmak, mint Rothschild, Sina, 
Wodianer és két hitelintézet, szerződés szerint vál
lalkoztak, azon kölcsön fele részére, inebyre ámult 
év közepén és végével sokan a kivihetetlenség bé
lyegét akarták sütni. 

E kölcsönt sok hibával vádoltak. Nem aka
rom állítani, hogy hibák nem történtek, de a köl
csönnek főhibája, mint azt nekem egy nagy tekin
télyű pénzember monda, két rendbeli volt, az 
egyik: hogy az, tekintve állásunkat a pénzpíaczon 
és aránylag más értékekhez drága volt, azaz ol
csóbban kellett volna adni; — a második, hogy 
nem lehetett rajta sokat nyerni, t. i. hogy csekélyre 
volt szabva a bankár-nyeremény. Ha a kibocsá
tási ár alantabb lett volna, a bankár-nyeremény 
ellenben nagyobb : a pénzpiaczon senki sem emelt 
volna ellene panaszt. 

Én azonban szívesen eltűrtem eddig minden 
vádat; mert legjobb szándékom és minden igye
kezetem oda volt irányozva, hogy a kölcsönt nem 
az azt kibocsátókra, de az államra nézve tegyem 
lehetőleg kedvezővé. 

Az volt minden igyekezetem, hogy a kölcsön, 
mint az ez iránti törvény behozatalakor kilátásba 
helyezem. 7 '/„ százaléknál drágább ne legyen. 
Részben elértem azt, s hiszem, hogy ha az egész 
kölcsönről a végszámadás be fog adatni : azon 
eredmény, vagy talán annál kedvezőbb is fog mu
tatkozni. 

Legyen szabad elősorolnom a szükéges ada
tokat a kölcsön realisatiojáról. Részletes és pontos 
számadást nem adhatok, miután a kölcsönt kibo
csátó Sociéíé Grénérale a vég leszámolást még nem 

! állíthatta öBsze s igy azt velem nem közölhette. 
mert bizományosainak végszámadásai csak az utób
bi időben jutottak el hozzá; azon kivül pedig, mint 

! mindennemű aláírásoknál lenni szokott, még van
nak ígérvények egyesek kezei közt, kik a befize
tési részletekkel még hátralékban maradtak, vagy 
kik befizették ugyan már az egész összeget, de a 
kicserélés még nincs foganatosítva. Ennélfogva 
egész pontossággal a számadás meg nem állapit-
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ható ; végszámadás csakis az egész kölcsön elhe
lyezése után állitható össze. 

A kölcsönből bejött összegekről, azok elhe 
lyezési módjáról és hovafordításáról, azonban a 
kiszámithatott adatokat a következőkben sorolom 
elő: 

Az összes kölcsön 709,380 darab kötvény
ből áll. El van helyezve 352,341 darab. Levonva 
minden kibocsátási és kiállítási költséget, a be
folyt összegekből kiadatott, a törvény által kijelölt 
czélokra, a mai napig: vasútépítésre 3.391,000 
frt, az úgynevezett éjszaki pálya megvásárlására 
7.086.950 frt. Ezen és még egyéb az év folytán 
eszközlen dő beruházásokat terheli az első félévi 
szelvények és kisorsolandó kötvények beváltása, 
melyre összesen kiadatott 833,169 forint ezüst ér
tékben, vagyis a jelen agió szerint számítva 974.807 
forint 73 kr. 

Ennélfogva a vasúti czélokra tett kiadások 
terhére számitandó 11.452,757 frt 73 kr . ; ezen
kívül papirpénz-értékben nagyobbrészt elhelyezve 
létezik az állampénztár javára 4.795,857 frt 44 
krajczár. A többi meglevő készletek a következők: 
837.264 db napoleonsd'or, 16.745. 280 frank ér
tékben, nagyobbrészt, habár csekély kamattal, de 
biztosan és rövid idő alatti felmondás mellett el
helyezve• ; továbbá 3.990,000 délnémet értékű fo
rint, 175,521 font sterlingről szóló londoni váltó, 
1.587,000 porosz tallér, 59,516 frt 20 kr. ezüst-
készletben. Midőn az arany- és ezüstértékben levő 
készletet elősorolnám, meg keli jegyeznem, hogy, 
ámbár az arany- és ezüstértékben való elhelyezés 
aránylag igen csekély kamatot hoz, mindamellett, 
tekintve a bekövetkezhető agió-ingadozásokat, czél-
szerünek véltem a kölcsön nagyobb részét ily ér
tékben megtartani. 

Ha ezen értéket a mostani árfolyam szerint, 
folyó-értékre számítjuk, a kölcsönnek nem egészen 
fele részét tevő 352,341 darab kötvény után be
folyt és részben készletben meglevő, részben pedig, 
nevezetesen 111/i millió forint erejéig a kölcsön 
által kijelölt czélra fordított pénz 33.082,618 frt 
9 kr. értéket mutat, és ha a mostani ezüst-árkele-
tet 117-tel veszszük fel, noha mind a vasutakba be
fektetett összeg, mind a 4 V2 milliónyi folyó-érték-
ben levő összeg összesen 16 millió forintnyi érték, 
csekélyebb agió mellett tétetett folyóvá és igy e 
tekintetben nevezetes különbözet mutatkozik : az 
összes érték ezüstre visszaszámítva tesz 28.771,742 
forintot, miután ezen (összegnek 7 7270 kamatja tesz 
2.120,680 forintot, 352,341 darab kötvény után 
pedig kamat fejében, 6 forintot számítva darabja 
után, jár : 2.114,046 forint, — ennélfogva nem
csak el van érve a kilátásba helyezett 7 ' / a % ka
matozása a bejött pénzösszegnek, sőt azon fölül. 

csekély bár, de mégis 6,634 forintnyi többlet mu
tatkozik. 

Ugy*kiszem, t. ház, hogy ezen adatok eléggé 
bizonyitják : miszerint már a kölcsön első feleré
szének folyovátételénél a kilátásba heyezett 7 Va % 
kamatozás el van érve, és ha a kölcsön kibocsátási 
és elhel}Tezési költségeit — mint a dolog termé
szete szerint, azt máskép számításba venni nem is 
lehet — az összes kölcsönre, tehát a kölcsönnek má
sik felerészére is kivetjük, az eredmény még ked
vezőbbnek mutatkoznék. 

Ha a hátralevő kötvények elhelyezésénél a 
mai árkeletet veszszük számítási alapul, mely sze
rint egy kötvény 100 forinttal jegyeztetik, ugy 
elmondhatom, hogy a minisztérium azon megbíza
tásának : miszerint 7 ]/2% kölcsönt létesítsen, nem 
csak eleget tenni igyekezett, hanem eleget is tett 
s a mennyiben az első feléből tettleg 33 millió be
folyt s a mai árkelet szerint e másik feléből 35 
millió várható, el lehet mondani, hogy teljes remény 
lehet arra, miszerint a kölcsön még kedvezőbben 
helyeztetik el, mint azt múlt évi előadásomban 
kilátásba helyeztem. 

A mi a harmadik feladatot illeti, melynek a 
minisztérium a törvény értelme szerint megfelelni 
köteles, t . i., hogy a kölcsön csak azon czélokra 
fordíttassák, melyeket a törvény kijelölt, ugy 
tartom, e tekintetben a minisztérium feladatának 
eleget tett. 

Ugyanis az államköltségvetésben megállapí
tott központi vasúti iroda számára, mely az összes 
vasutépitési előmunkálatokkal és a munkálatok 
ellenőrzésével foglalkozik, kiadatott eddig 72,384 
forint26 kr., — az építési igazgatóságéra 134,310 
forint, 16'/„ kr.. — a nagyvárad-kolozsvári vas
útvonalra, melynek építése az 1867-dik évi július 
2-án kelt országos határozat által rendeltetett el : 
1.179,993 forint 301/„ kr., — a fiumei vasúti vo
nalra fordíttatott 498,134 forint 95'/,, kr., — a 
hatvan-miskolczi és zákány-zágrábi vonalakra 
1.151,805 forint 71 kr. 

, Ezen vonalakra a közlekedési miniszierium-
nak készpénzben rendelkezésére tétetett 354,371 
forint, 60 Va kr.[; mely összegek együttvéve meg
felelnek a fenébb emiitett 3.391,000 írtnak. 

Továbbá, minő indokok indították a miniszté
riumot arra, hogy az úgynevezett magyar-éjszaki 
vaspályát, illetőleg a pest-hatvani és hatvan-salgó
tarjáni vaspályát az állam részére megvásárolja 
és e tekintetben minő szerződés keletkezett? erre 
nézve van szerencsém az eziránti emlékiratot és a 
szerződésnek másolatát bemutatni. Meg fog ezek
ből a tisztelt ház győződni, hogy a létezett körül
mények közt, midőn az ezen vaspálya-társaságnak 
adott előleget az állam maga számára csak ugy 
biztosíthatta s különösen az összes éjszaki és éj-
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szakkeleti forgalomra nézve nevezetes kiindulás-
pontot, t. i. a pest-hatvani vonalat csak ugy sze
rezhette meg, ha ezen pályát megvásárolja s ez ál
tal hazánk'egyik legjövedelmezőbb vonalának jö
vedelmeit is a vasúti kölcsön fedezésére biztosítja. 
Ugy hiszem, t. ház, hogy utólagosan helyeselni 
fogja a kormány ezen eljárását, s ugy hiszem, a kö
vetkezés is meg fogja mutatni, hogy a vasúti köl
csönre nézve alig lehetett kedvezőbb elhelyezési 
módot találni, mint ezen vaspályának megvételét és 
továbbépítését, mi iránt a most benyújtott tör
vényjavaslat intézkedik. 

Ezen szerződés kötése folytán a vasúti köl
csön jelzálogául oly vonal fog szolgálni, mely — 
mint a törvényjavaslat tervezi — akassa-oderbergi 
vasúttal kapcsolatba jővén, nemcsak hazánk egyik 
legsürgősebb forgalmi igényeinek fog eleget tenni, 
a mennyiben a Pestről szállítandó áruknak körül-
belől 16 mértfölddel rövidebb eljutását eszközlendi 
a világpiaezra, de egyszersmind nevezetes jövedel
met hozó jelzálogot nyujtand a vausti kölcsönnek, 
mely a kamatok fedezésére néhány év múlva a 
szükséges összegeket szolgáltatja és ennélfogva az 
államnak a kölcsön általi terheltetése csak névle
ges lesz s biztos jejzálogot nyújtván a vasüti köl
csönnek, nevelendi a kölcsön-kötvényekbe hely-
zett bizalmat s igy annak belértékét is. 

Egyébiránt ezen vásárlásnak még azon elő
nye is van : hogy 2.418,950 forintnyi követelést 
folyóvá tevén, a jövő évi államköltségvetés rend
kívüli fedezetéül szolgáland. Hogy ezen vonalnak 
nagy jövője van, kitűnik a következő eredmé
nyekből : 

Mióta az állam ezen vonalnak kezelését át
vette, daczára a kezdet nehézségeinek, és hogy a 
pálya minden összeköttetés nélkül van. annak jö
vedelmei folyvást emelkedőben vannak ; még pe
dig a folyó évi júliusi bevétel tett 74,800 forintot, 
az augusztusi 82,900 frtot, a szeptemberi 80,200 
frtot, az októberi közel 92,000 frtot, és miután ezen 
pályánál a kezelési költségek havonkintoO — 3 8 % 
közt állottak : már jelenben is ezen befektetés az 
érte fizetendő kamatnak fedezésére elegendőnek 
mutatkozik. 

A törvényjavaslat többi pontját jelenben nem 
kívánom bővebben indokolni. Annak idejében, mi
dőn tárgyaltatatni fog, lesz szerencsém a kormány 
nézeteit kifejezni. Ugy hiszem, hogy mindazon 
tárgyak, melyekre a kölcsön fordíttatni szándé
koltatik, mind a forgalmi, mind a közgazdászati 
érdekek nevezetes előmozdítására szolgálandnak. 
Ha a t. Láz ezen törvényjavaslatot megszavazza : 
elég lesz téve azon feltételnek, mely az 1867-diki 
XIII . t. az, 6. szakaszában foglaltatik. 

Mert méltóztassanak tekintetbe venni, hogy 
a 16 s fél mértföldnyi hossziiságu magyar éjszaki 

vasút, mely már az államnak birtokában van , és 
a melyre, mint a törvényjavaslatban is kitétetik, a 
vételáron kivül még felszerelési költségek is igé
nyeltetnek , körülbelől 8 millióba fog kerülni; a 
hatvan-miskolczi vasút pedig, mely 16 s fél mért
földre terjed, a közlekedési minisztérium számitása 
szerint a felszereléssel együtt 7.000,000-bafog ke
rülni. Továbbá indítványba hozatik a törvényja
vaslatban azon már általam is emiitett, s különösen a 
kivitel tekintetében fontos vasútnak kiépítése, mely 
a kassa-oderbergi vonallal egyenes irányban kap
csolja össze fővárosunkat; ezen 22 mértföldnyi 
hosszúságú vonal, miután hegyi pálya, és ennél 
fogva kiépítése nagyobb költséggel jár, 18.000,000-
ra van előszámitva. Végre még két más, inkább vi
déki érdekű, de azért a forgalomra nézve nagy fon
tosságú szárnyvonal építése is hozatik javaslatba, az 
egyik a Miskoicztól Potnokon át vezető vonal, mely
nek czélja, hogy Magyarországnak azon iparos vi
dékei , melyek különösen alkalmasak a vasipar 
kifejlődésére, és melyekben jelenleg is már virág
zik ezen ipar, s a melynek nagyobb mértékbeni ki
fejlődését csupán a közlekedési eszközök hiánya 
gátolja, szintén belevonassanak a vasúti hálózatba. 
Ezen vasút építendő Putnok felé azon pontokig, 
hol az egyes vasiparral foglalkozó völgyek feksze
nek. Ezen vonal körülbelől 7 mórtföldre terjed, és 
kiépítésére 3 s fél millió van előszámitva. A vasipar 
előmozdítása tekintetéből a törvényjavaslatban még 
azon határozat is foglalíatik, hogy ha ezen vasipar
ral foglalkozó bányavidék valamelyike az előbb 
emiitett vonallal csatlakozni kívánna, s e végett a 
vasútépítési tőke kétharmadrészének beszerzéséről 
vagy biztositásáról már maga gondoskodott: az 
építési költségek egyharmadrésze , mely segély 
azonban gőzmozdonyu vasútnál mértföldenkint 
100,000 forintnál többre nem mehet, a vasúti köl
csönből az állam részéről adatnék előlegképen. 

A minisztérium továbbá még egy szárnyvo
nalnak kiépítését hozza javaslatba, mely ismét 
kevés költséggel létesíthető, de igen n^gy fontos
sággal bir a nyers-termeinek kivitele tekintetéből, 
és a mely a tiszai pályát egj^enesen összekötné az 
északi állam vaspályával. Ez a Hatvantól Szolnokig 
vezetendő szárnyvonal, mely körülbelől 12 mért
földre terjedne, és 4.000,000 forintnyi költséggel 
előállítható volna. 

Nem emiitvén azon előlegeket, melyeket az 
egyes gömöri völgyeletek nyernének, az általam 
itt elősorolt vonalak , melyek állampályákká vál
nának, 74 mértföldet tesznek, és az ezekre fordí
tandó összes költség csak valamivel haladná meg 
a 40.000,000 forintot, nem ezüstben , hanem 
a jelenlegi érték szerint. Ha ezen vasutak hosszát 
és azon fontos kereskedési pontokat, melyeket ezek 

I összekötnek , tekintetbe venni méltóztatnak : ugy 
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meg fognak győződni, miszerint ezen terv által el 
lesz érve azon czél is, miszerint a kölcsön oly vál
lalatokba fektetendő, melyek már létesitésök első 
kezdeténél is valószínűleg annyi jövedelmet fognak 
hajtani, a mennyi a felvett kölcsön kamatainak 
fedezésére elegendő. Megjegyzem még egyszer, 
hogy itt folyó pénzben számított 40 millióról van 
szó, mely ezüstben kevesebbet tesz; de ha ezüst
ben számíttatik is, a vasúti kölcsön jelzálogául 
szolgáló 74 mértföldet terhelő ezen összegnek ka
matja mégis csak körülbelől 3 millió frtot tesz. 
Ennélfogva valószinü, hogy ezen vonalak jöve
delme elégséges a rajok fordított tőkék kamatjá
nak fedezésére ; minthogy rendesen nem ily nagy 
fontosságú, de másodrendű vasutaknál is Magyar
országban, a tapasztalás szerint, annyi be szokott 
vétetni. 

Óhajtottam volna, hogy a törvényjavaslatba 
foglalt czélok között kijelöltessék azon czél is, 
melyet már szerencsém volt azon alkalommal meg
említeni; midőn a kölcsön iránti törvényjavaslatot 
a ház elé terjesztettem,u.m.: a Tiszának a Dunával 
Pestnél csatorna által való összeköttetése. Nagy 
fontosságúnak tartom ezen csatorna létesítését, és 
miután a kölcsönből az általam emiitett czélokra 
eddig körülbelől 40 millió forint íbrdittatik, és a 
törvényjavaslatba foglalt egyéb kiadások alig fog
nak 6—7 milliónál többet igénybe venni: remény
lem és hiszem, hogy nem csak Pestnek, hanem az 
átalános nyersterménykereskedésnek és kivitelnek 
érdekében, a jövő törvényhozás gondoskodni fog. 
hogy ezen, általam már a vasúti kölcsön megsza
vazása alkalmával emiitett csatorna létesíttessék. 

Ezeket átalában előadván a kölcsönről, en
gedje meg a t. ház , hogy végezetül még röviden 
megemlitsem azon előnyöket, melyek, nézetem sze
rint, a kölcsön meg kötéséből származtak. (Halljuk!) 

A mióta a vasúti kölcsön megköttetett, a ma
gyar érték, még pedig nem inproductiv, hanem 
productiv czélokra felvett kölcsön értéke, az euró
pai tőzsdéken átalában jegyeztetik, és mint az 
utóbbi tapasztalás mutatta , árkelete nevezetesen 
emelkedik, s reményleni lehet, hogy ha , mint a 
múlt 2 év alat t , ugy jövőben is az államháztar
tásban a kiadások és bevételek közti sulyegyen fog 
tartatni, ezen érték árkelete még folyvást emel
kedni fog. 

Á 2-dik előny, nézetem szerint, az volt, hogy 
miután az államnak sikerült saját kölcsönét a fen-
forgó körülmények mellett is 7 s fél százalékkal 
megkötni és magának vasúti czélokra egy biztos 
pénzösszeget biztosítani, ez által azon eredményt 
érte el , hogy a kamatbiztositásoknál az átalános 
kamatláb 7 s fél százalékkal vétetett számítás
ba; a mi — ha tekintjük az utolsó időben Ausztriá

ban tőrtént kamatbiztositási engedményeket, — 
mindenesetre kedvezőnek mondható. 

A kölcsön megkötésének harmadik előnye az, 
hogy az egyes vonalaknak kiépítése felett az állam 
azonnal rendelkezhetett; holott különben, ha csu
pán csak a kamatbiztositási rendszer mellett kény-
telenittetett volna építeni, meg nem kezdhette volna 
a munkálatokat, sem a miskolcz-hatvani, sem 
a zákány-zágrábi, sem a fiumei és nagy-várad
kolozsvári vonalaknál mindaddig, míg azokra 
vállalkozók nem akadnak. Oly államra nézve pedig, 
mely annyira hátramaradt közlekedési eszközök 
tekintetében mint hazánk, bizonyára nagy előny, 
ha az egyes vonalak kiépítése iránt azonnal ren
delkezhetik. 

Végre, ugy hiszem, nagyfontosságú előny 
még az is, hogy ezen kölcsönnek hovaforditása 
által az állam a legjövedelmezőbb vonalakat saját 
birtokában tarthatja meg. (Helyeslés.) T. ház! 
E g y ily kölcsönnek tervezése, megkötése és kivi
tele bizonyára nagy felelet-teherrel jár. Érzem és 
éreztem folyvást ezen felelet-tehernek súlyát; azon
ban nem félek azon felelősségtől, melyet ezen köl
csön megkötése és kivitele által magamra vállal
tam. Jöhet ugyan, s szivemből óhajtom, hogy 
jöjjön mielőbb egy oly kor, amidőn hazánk rende
zett államháztartása meg lesz szilárdítva ; hiszen 
majdnem két éven át ezen czél elérésére szenteltem 
egész munkásságomat; s ekkor a pénzvilág, 
méltányolva a megszilárdult, virágzó és előre
haladott állam hitelét, sokkal kedvezőbb hitelt fog 
ajánlani hasznos beruházásokra, és az első vasúti 
kölcsön drágának fog tetszeni. De másrészt, ha az 
utókor egybe fogja vetni azon vállalatokat, melyek 
ezen kölcsönből létesíttettek, azokkal, melyek ka-
matbiztositás mellett ugyanazon időben adattak 
ki, és számítani fogja a terhet és hasznot, melyet 
az egyik- és másiknemü beruházás eredményezett; 
ha különösen tekintetbe fogja venni, hogy a kamat
biztositási rendszer mellett a forgalom kifejlődésé
nek kezdetén az előlegek terhét évek hosszú során 
kellett viselni, a nélkül, hogy az állam ezen válla
latok későbbi nagyobb jövedelmeiben részesülne, 
mig a kölcsönből építendő vonalaknál, ha egyszer 
nagy jövedelmet adnak, a jövedelmet egyenesen 
és kizárólag az állam huzandja: akkor azon igye
kezetemet, hogy a hazánkban már a kezdet évei
ben is biztos jövedelmet igérő vonalakat a kölcsön 
által az állam számára biztosítsam, az utókor, ugy 
hiszem, roszalni nem fogja. (Élénk helyeslés a jobb
oldalon és középen.) 

T. ház! Az idő rövidségét tekintve, gondos
kodtam arról, hogy a három törvényjavaslat ki
nyomassák. E szerint méltóztassanak azoknak 
tárgyalása iránt határozni: az osztályokhoz kiván-
ják-e azokat utasítani, vagy a pénzügyi és vasúti 
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egyesült bizottságokhoz áttétetni. Van szerencsém 
még egy emlékiratot és szerződést az éjszaki 
pályára vonatkozólag benyújtani, kérvén azt az 
irományokhoz esatoltatni; úgyszintén a tiszai 
vaspálya igazgató-tanácsa részéről ezen egyez- i 
menyre vonatkozó nyilatkozatot vagyok bátor a 
tisztelt háznak, mint fontos okmányt, átnyújtani. 

Elnök: A pénzügyminiszter úr három tör
vényjavaslatot tett le a ház asztalára; 1-ör: tör
vényjavaslat a magyar királyi fő számvevőszék 
felállításáról és hatásköréről; 2-or: törvényjavas
lat a tiszavidéki vaspálya-társulat tartozásának 
törlesztéséről; 3-or: törvényjavaslat vasutak és csa
tornák építésére felvett kölcsön hovafordításáról '). 
Nem valék szerencsés megérteni, hogy a pénzügy
miniszter úr kívánja-e, hogy ezek először a pénz
ügyi és vasúti bizottságokhoz jelentéstétel végett j 
adassanak át, és ezek által átvizsgálva, tétessenek j 
át az osztályokhoz ? (A bizottsághoz!) Ha a háznak 
nincs az ellen kifogása, mindenesetre mind a há
rom törvényjavaslat a pénzügyi és vasúti bizottsá
gokhoz fog áttétetni. (Az osztályokhoz!) T . ház! 
Miután a szabályok azt mondják, hogy a törvény
javaslatoktól, ha. a miniszter kívánja a bizottsági j 
tárgyalást, nem lehet megtagadni, de csak feltété- I 
lezi: ha a miniszter kívánja: ha tehát a miniszter j 
úr azt hiszi, hogy sokkal ezélszerübb lesz ezen tör- j 
vényjavaslatokat egyenesen az osztályokhoz uta
sítani, azt hiszem, a háznak nem lehet nehézsége az 
iránt, hogy azok egyenesen az osztályoknak adas
sanak át. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y é r : A pénz
ügyi bizottság a költségvetés összeállításával any-
nyira el van foglalva, hogy talán a legczélszerübb 
volna, tekintve az idő rövidségét, ezen törvényja
vaslatokat egyenesen az osztályokhoz utasítani. 

G h y c z y K á l m á l l : A mi a költségvetés mi
atti elfoglaltságot illeti, az nézetem szerint hason
lóképen, vagy még inkább áll az osztályokra néz
ve, mert tegnap permanensnek jelentetvén ki az 
országos ülés, én csakugyan nem tudom, mikor 
fognak az osztátyok ülésezhetni. A mint a t. ház
nak tetszik, ugy történjék; azonban az eddigi 
gyakorlat szerint a vasúti tárgyak csakugyan a 
pénzügyi és vasúti egyesült bizottságokhoz szok
tak először utasíttatni, ezek pedig oly tárgyak, 
melyek eddig mindig azon bizottságokhoz utasít
tattak, és csak azután mentek az osztályokhoz. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha a t. ház megnyugszik abban, 
hogy az osztályokhoz utasíttassanak . . . (Nem 
nyugszunk meg!) Méltóztassanak tehát, kik a tör
vényjavaslatokat egyenesen az osztályokhoz akar
ják áttétetni, felállani (Megtörténik.) A pénzligyi 

' ) Lásd az Irományok i\4—416-dik számát. 
KÉPV. H. NAPLÓ 1865/8- XI. 

és vasúti bizottságokhoz fognak áttétetni, azon 
utasítással, hogy azokról jelentésöket minél előbb 
megtegyék, s azután az osztályokhoz tétetnek át. 

Simonyi Ernő: T. ház! Ezen törvényja
vaslatok beadása alkalmával a pénzügyminiszter 
úr egyszersmind azon kötelességét teljesítette, a 
melyet az 1867-iki XIII. törvényt zikk kötelességé
vé tett. Ezen törvényezikknek 7. szakasza tudniillik 
azt mondja, hogy a pénzügyminiszter a folyóvá tett 
összeg mikép történt felhasználásáról, a kölcsön 
állapotának kimutatása mellett, az országgyűlés 
elé évenkint jelentést tesz. A pénzügyminiszter 
úr teljesitette most e kötelességét, s a jelentést a 
háznak beadta. Nem gondolom, hogy e törvény
nek az lett volna szándéka, hogy ez a nélkül tör
ténjék meg, hogy a ház arról valami tudomást 
vegyen, hanem csak hogy megtörtént és megvan. 

A törvény, midőn pénzkezelésről számadást adni 
rendel, avagy jelentést tétetni kivan, azt kívánja 
egyszersmind, hogy e számadás megvizsgáltas
sák, és erre nézve a ház véleményét, helyeslését, 
vagy roszalását kimondja. Annálfogva kérem a t. 
házat, méltóztassék elhatározni, hogy a pénzügy
miniszternek a ház asztalára letett, most beadott 
jelentése kinyomassák, s idejekorán a tisztelt ház 
tngjai közt szétosztassák, (ügy is megtörténik!) 
Mert azon jelentésre, melyet miniszter úr igen 
szabatosan előterjesztett, igen művészileg szer
kesztett beszédében elmondott a háznak, lehetet
len jelenleg akár kinek is felelni, akár azon szá
mokra, melyeket elősorolt, akár arra, vajon e 
jelentéssel megelégszik-e, vagy nem ? Ha a tiszt, 
ház ezt elfogadja, s én nem látom át, hogy e tör
vény értelménél fogva mikép ne fogadná el, és 
azon esetre, ha — mit jelenleg megmondani nem 
tudok — eme költségekre nézve észrevételem len
ne, azt azon időre tartom fen, midőn a kinyoma
tott jelentés kezeinknél lesz. Azon időre tartom 
fen egyszersmind megjegyzésemet miniszter úr 
beszédére s azon momentumokra, melyekkel tá
mogatta eljárását. 

L ó n y a y Menyhér t p é n z ü g y é r : Azon né
zetet, melyet a t. képviselő úr előadni szíves volt, 
én is helyeslem a tekintetben, hogy előadásomra 
bárki a t. képviselők közöl nézetét, tetszését vagy 
roszalását kifejezheti; sőt a t. ház, ha kivánja, 
ezen adatoknak megvizsgálását bizottmányilag is 
elrendelheti, noha megjegyzem, hogy azon törvény 
értelme szerint, melyre képviselő úr hivatkozott, 
előterjesztésem inkább mint előleges előadás te
kinthető, miután először még maga a kölcsön 
— mint mondám — egészen el nem helyezte
tett, továbbá a kölcsön kibocsátásának még nem 
múlt el esztendeje, és e szerint a jövő év kezdetén 
lesz azon időpont, midőn az egy év lejárt. Én 
mini emellett igyekeztem kötelességemnek e te-

30 
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kintetben megfelelni, hogy elősoroljam minden a 
kölcsönre vonatkozó adatokat, s annak hovafor
dításáról is nyilatkozzam. í g y fogván fel a kér
dést, azt hiszem, az országgyűlés rövid tartama 
alatt alig lesz idő e kérdést tárgyalni. (Ki kell 
nyomatni!) 

E l n ö k : A t ház nézete tán abban közpon
tosul, hogy a miniszter ur által előadott exposé a 
költség hovaforditására nézve nyomassék k i? 
(Ugy vanl) Tehát ki fog nyomatni és szétosz
tatni1). 

Napi renden van a Magyarország és Erdély 
egyesítésének részletes szabályozására vonatkozó 
törvényjavaslat tárgyalása. Talán felolvasottnak 
veszi a t. ház a javaslatot (Felolvasottnak!) Kérem 
a'házat, hogy miután a központi bizottság a be
adott szerkezetet lényegesen módosította, legyen 
szives a központi bizottság által előterjesztett szö
vegezés szerkezetét elfogadni. 

T i s z a L á s z l ó : Azt hiszem, a központi bi
zottság jelentése mindenesetre fel fog olvastatni. 

Csengery Imre előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését*). 

Wenckheim Béla b. belügy ér: T.ház! Az 
osztályok központi bizottsága által javasolt módo
sításokat, mind lényegökre, mind szövegökre nézve 
helyeseknek ismervén és elfogadván, a kormány 
részéről bátor vagyok a központi bizottság által 
ujáalakitott törvényjavaslat szerkezetét mind áta
lánosságban, mint részletekben elfogadás végett a 
t. ház figyelmébe ajánlani. 

TiSZa L á s z l ó : T. ház ! Azt hiszem, ebben a 
központi bizottság jelentésében két határozat van 
ajánlva, mely ajánlatokra — felfogásom szerint — 
határoznunk is kell. Kérem tehát e két itt ajánlott 
határozatra nézve a kérdés feltételét. 

E l n ö k : Azt hiszem, a tárgyalásközben, mi
dőn a t . szónokok átalánosságban a tárgyhoz hozzá
szoknak, megernlihetik beszédeikben, hogy pár
tolják a központi bizottság jelentésében foglalt 
határozatokat, és miután be lesz végezve az átalános-
tárgyalás, kötelességének fogja tartani az elnök, 
az érintett határozatokat külön-külön megemlítvén, 
azokra nézve a ház határozatát kikérni. (Helyeslés.) 

MaCe l lar in I l l é s : T . h á z ! Ezen kérdésben 
a magam és több elvtársam nevében benyújtott 
határozati javaslatokra nézve J) csak történetesen 
mint első, bátor vagyok szót emelni és megkísér
lem : csekély erőmhöz képest elősorolni azon fon
tos indokokat, valamint azon őszinte meggyőző
désemet, melyektől vezettettem ugy én, mint elv-

1) Lásd az Irományok 416-dik számának mellékletét. 
2) Lásd as Irományok 382 dik számát. 
!) Lásd az Irományok 391-dik számát. 

társaim, a kérdésben forgó határozati javaslat szer
kesztése alkalmával. 

Nem separatisticus eszmék által vezettettünk, 
melyekről egész szivemből óhajtottam volna, ha 
a minapi nemzetiségi kérdés tárgyalása alkalmá
val még emlités sem tétetett volna. Mert legkisebb 
törekvésünk sem az, sem a szt. István koronájá
nak integritását megcsonkítani, nem végre azon 
szent köteléket, mely a sanctió pragmatica értel
mében a két testvérhazát, Erdélyt és Magyaror
szágot a korona egysége által öszetartja, legke
vésbé is gyengiteni czélunk és szándékunk nem 
volt. Nem, t. ház, egész őszinteséggel és ünnepé
lyességgel kell,hogy kinyilatkoztasam, hogy egyik 
is azok közül, kik a határozati indítványt aláírták 
— beszámítva még azokat is, kik később kitörölték 
neveiket — még csak messziről sem táplált olyan 
gondolatokat; nem pedig azért, mivel mindnyájan 
meggyőződve lehetünk és vagyunk is, hogy oly-
szerü szándék nem üdvöt, hanem csak romlást és 
keserűséget vonhatna maga után mindnyájunkra. 

A haza iránti szeretet, a nemzeti becsület, 
őszinteség, és a múltnak tapasztalásaiból merített 
elővigyázat, ezek voltak azon elvek, melyektől 
vezettettünk, midőn a kérdésben levő határozati 
indítványt aláirtuk és a t. ház asztalára letettük: 
és épen azért egész őszinteséggel nyilatkoztatom, 
miszerint ez jnditvány, mint olyan, mely nem 
ignorálja sem a 48. és 65. közti tényeket, 
sem azokat, a melyek a magyar felelős minisz
térium létesitése óta történtek, és — mint mon
dám— ezen indítvány legalkalmasabb ut az 1848-
diki egyesülési törvényczikk számos és lényeges 
hiányának elhárítására, és egyszersmind Erdélynek 
Magyarországgal szorosabb és üdvösebb egyesü
lésének lehetővé tételére, mint a milyen fenállott 
1848-ban, a pragmatica sanctió erejénél fogva. 
Ily egyesülés az, melyet semmi hatalom a világon 
meg nem rendíthet, legalább az erdélyi közjogból 
merített érvekkel nem, s olyan egyesülés, mely 
alapos és folytonos törvény és törvényesség által, 
nem pedig erőszak által, nem a törvénytől! félelem, 
hanem a törvényhezi jutás által támogattatik. 

Mindezen tekintetekből reménylenem kell. 
hogy a kérdésben forgó határozati indítvány a t. 
ház részéről is pártolásra talál. 

Erre számítani annyival inkább feljogosítva 
érzem magamat, t. ház, a mennyiben bizonyos az, 
hogy a mi a főczélt illeti, a különbség, mely a 
határozati indítvány és a központi bizottság javas
lata közt van, csak színleges, legalább nézetem 
szerint az. Mert ugy az egyiknek, mint a másik
nak főczélja: szorosabb összeköttetése Erdélynek 
Magyarországgal, mint volt a Leopoldi diploma és 
a sanctió pragmatica erejénél fogva. A fő czél 
tehát egy : a valódi különbség a határozati indit-
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vány és központi javaslat közt csak abban látszik 
lenni, hogy ez utolsó alapul veszi a pozsonyi VII-
dik és a kolozsvári I. törvényczikket, és ezeknek 
alapján nem hogy az egyesülési feltételeket sza
bályozná, hanem megsemmisitvén tökéletesen Er
délyország autonómiáját, beolvasztja Erdélyt Ma
gyarországba s érvényben tartja egyes-egyedül 
a választási törvényt, mely, eltekintve attól, hogy 
határozottan csupán csak ily esetekre alkottatott, 
az erdélyi közjog értelmében, t. i. az 1848-ki V. 
törvényczikk értelmében a fejedelem által nem 
levén megerősítve, törvény erejével nem is bír
hat. (Zaj.) 

E l n ö k : T . ház! Nem tudom, mennyire 
egyeztetheti meg a t. ház törvényhozói méltósá
gával azon körülményt, hogy egyes szónokok itt 
oly törvényczikkek érvényességét hozhassák két
ségbe, mely törvényczikkek valódisága mellett 
nem csak a két törvényhozás, nem csak Magyar
országnak külön törvényhozása, hanem már 8 fel
sége is, akkor, midőn az ország integritására meg
esküdött, kezeskedik. (Zajos helyeslés.) Azt hiszem, 
t. ház, azon törvénynek valódi törvényességét fesze
getni e törvényhozásnak teremében senki sincs 
jogosítva. (Helyeslés, ügy van!) 

MacellariU I l l é s : Bocsánatot kérek, t. ház, 
nem én irtani a törvénybe e szót, hogy csupán 
csak azon esetre van alkotva: (Nagy zaj. Felkiáltásolt: 
Rendre!) Mert én a választási törvényczikkró'l 
szólottam. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : Arra történt az elnöki megjegyzés, 
hogy a t. képviselő úr kétségbe vonta az 1848-iki 
törvényt (Igaz! Nagy zaj.) 

Macel lariU I l l é s : Bocsánatot kérek: nem 
azt mondottam. Én a 2-ik törvényczikkró'l szólot
tam. Azt mondottam : fentartja egyes egyedül a 
választási törvény, t. i. az 1848-iki, mely nem 
tekintve azt, hogy határozottan nincs egy esetre 
sem alkotva, az erdélyi közjogtól, t. i. az 1744. V. 
törvényczikk értelmében különbözik, de nem is 
lehet azt egy más törvényczikkre alkalmazni. 
(Nagy zaj ! Rendre!) 

E l n ö k : A t. ház megengedi nekem, hogy 
ezen helyről, a melynek méltósága s fönsége nem 
az enyém, hanem az egész országé, a képviselő 
úrral polémiába ne bocsátkozzam. (Zajos helyeslés.) 
Egyszer mindenkorra akarom megjegyezni, hogy 
ugy az első, mint a második törvényczikket, a 
melyek nem csak akkor, hanem később is szente
sítve lettek, arra nézve, hogy törvényes erővel 
birnak-e vagy nem, kétségbe vonni nem lehet. 
(Élénk helyeslés.) 

MacellariU I l l é s : Ezen kívül még az 1848-
diki I. 1 örvényczikk 1-so szakaszával ellentét
ben áll. 

A határozati indítvány azonban nem csak 

elismeri Erdélynek Magyarországgal az 1848-iki 
törvényczikkben kimondott egyesülési elvét, sőt 
egy szorosabb Kapcsot ezen két testvérország kö
zött, mint fenállót, üdvösnek és szükségesnek is 
nyilvánít. De ezen szorosabb kapocs keresztül 
vitelét az emiitett törvényczikk által mind az egyik, 
mind a másik országra nézve merésznek tartja; 
merésznek tartja ásson hiányok miatt, melyeket 
bátor leszek elősorolni az erdélyi közjog szem
pontjából. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Hol van az a külön er
délyi közjog ? 

MacellariU I l l é s : T. ház! Az erdélyi köz
jog s különösen az 1744-iki IX. törvényczikk értel
mében, szintúgy mióta Erdély a dicső Habsburg
ház uralma alá jutott, mindig a legszigorúbban 
követett joggyakorlat értelmében, minden az or
szággyűlésen létrejött törvényczikknek, mielőtt az 
kötelező erővel törvénynyó válhatott volna, három 
stádiumon kell keresztül menni. Ezek: a confir-
matió, a sanctificatió és az autenticatió, mely 
utolsó abban áll, hogy a municipiumokkal köz
lendő, s hivatalos helyekre helyezendő nyomatott 
példányokat ő felsége a fejedelem saját kézalá-
irásával és saját pecsétjével ellátja. Ezután követ
kezett a kihirdetés az országgyűlésen, s csak ki
hirdetés után emelkedett valamely törvényczikk 
jogerőre. 

Ez az erdélyi törvényben megszabott eljárás 
1848-ig mindig megtartatott, s miként az erdélyi 
törvények gyűjteményéből látható, az nnio iránti 
törvényczikk az első s egyedüli, mely e tekintet
ben kivételt tesz. (Zaj. Nem áll!) 

A fenébb említett eljárás teljesen igazolja ezt. 
Ez által biztosíték nyujtatik az iránt, miszerint 
csak olyan országgyűlési határozatok emelkedhet
nek teljes törvény-erőre, melyek nyugalommal, 
józansággal s megfontolással vitt tanácskozások 
után keletkeztek, s a saját tanácsaival környezett 
korona részéről érett megfontolás után erősittettek 
meg. Miért is az erdélyi törvényhozás erre az el
járásra mindig igen nagy súlyt fektetett, Mily 
lényeges kelléknek tekintetett épen az authenti-
catió, igazolja az 1792. évi szeptember hó 19-éről 
kelt országgyűlési felirat, melyben az mondatik : 
,,ante tamen solemnem," stb. Az 1848-iki törvény
czikk pedig nem nyerte meg a fejedelem tulajdon 
aláírását s pecsétje általi megerősítését. (Nagy zaj. 
Eln'ók csenget. Felkiáltások. Rendre! Elkeli tök 
vonni a szót!) 

E l n ö k : T. ház ! Ujolag azon kényszerűség
ben vagyok, hogy megkérdezzem a t. házat, ha 
megegyeztethető-e az a törvényhozásnak a törvé
nyek iránti kellő tiszteletével, hogy épen itt. egy 
oly törvényczikk, a melyre ő apostoli királyi 
felsége most is megesküdött, arra nézve, hogy 

30* 
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förvényczikk-e vagy nem? kérdés alá jöhessen? 
(Felkiáltások: El kell tőle vonni a szót! Hallgassuk 
ki! Nagy zaj.) Felkérem a t. szónokot, hogy a 
képviselőháznak ezen érzületét tekintetbe véve, 
oly okoskodásoktól, a melyek ezen törvények ér
vényességét vagy érvénytelenségét akarják fesze
getni, méltóztassék elállani, különben kénytelen 
vagyok a szabályok 58. szakaszára figyelmeztetni. 
{Zajos helyeslés.) 

Macel láriu I l lés : T. ház ! Ha ezen terem
ben nem szabad kimondani, a mit az egész vilá
gon, a mit nem tagadhatunk, nem csak én mon
dok, hunéin milliók mondanak {Nagy zaj. Rend
re !) akkor biztosítom a t. elnök urat, nem lesz 
kényszerítve azon szakasznak használatba vételére: 
rnert a szótól inkább elállók. {Távozik.) 

Popovics Desseánu János: T. ház! {Nagy 
zaj. Elnök csenget.) Néma tárgyhoz akarok szólani; 
csak azt akarom kérdeni a t. elnök úrtól, van-e 
szólásszabadság e házban ? {Élénk felkiáltások: j 
Van !) Mert ha van szólásszabadság, akkor, meg- | 
győződésem szerint, az elnök urnák azért, mert 
valaki ellenkező véleményen van, e véleménye ! 
nyilvánításában senkit gátolnia nem szabad. (Nem j 
igaz ! Rendre ! Nagy zaj.) 

E l n ö k (csenget): T. ház ! A világon senki
nek az iránt kétsége nem lehet, hogy ha valahol 
szólásszabadság van, Magyarország képviselőházá
nak termében, az meg van ; (Helyeslés) hanem 
Magyarország képviselőháza nem engedheti, hogy 
törvényczikkelyek, melyek ő felsége esküje által 
szentesittettek, s az országnak úgyszólván teljesen 
vérébe mentek át, hogy mondom ily törvényczik-
kek iránt kérdés tétessék: vajon törvények-e vagy 
nem ? A képviselő urnák joga van azt mondani, 
hogy nem jó a törvény, változtatást kivan; de 
azt mondania, hogy nem törvény, arra joga nincs. 
(Hosszan tartó élénk helyeslés. Ugy van!) 

Popovics Desseánu János: Az elnök úr 
félbeszakított (Nagy zaj. Folytassuk a tanácsko
zást!) és nem végezhettem be. szavaimat. (Zaj.) Én 
Macelláriu beszédéből nem vettem ki azt, hogy ő 
megtagadta volna a tiszteletet a törvénytől, s azt 
mondta volna, hogy a törvény nem törvény. (El
lenmondások : De azt mondta!) 0 azt mondta el, 
hogy hogyan jött létre ezen törvényczikk; de azt 
nem mondotta, hogy törvénynek el nem ismeri. 
(Felkiáltások: De azt m ndolta!) Ha valaki ellen
véleményen van, sha valakinek ez teszik, tessék 
megczáfolni; (Nagy zaj. Elnök csenget. Rendre!) 
de a szór. tőle megtagadni nem lehet: különben 
nincs szólásszabadság. (Zaj. Felkiáltások: Nem ta
gadta meg a szót senki.) Ez ellen én óvást teszek 
és eltávozom a teremből, mert nem akarok oly 
törvényhozásban részt venni, hol a szabad véle-
ménynyilvánitás megtagadtatik. (Távozik: mit né

hány román hirlapiró az egyik karzaton hangosan 
helyesel.) 

T h u r y G e r g e l y : Kérem az elnök urat, 
utasitsa rendre azon urakat ott, az írói karzaton! 
(Nagy zaj. Elnök csenget.) 

N y á r y P á l : A háznak szabályai vannak, 
melyek a tanácskozások alapját és rendjét meg
szabják, és míg a tanácskozás azon körben forog, 
melyet a szabályok meghatároznak, azt gondolom, 
nem lehet senki előadását félbeszakítani. Én ugy 
veszem jelen esetben a dolgot, hogy itt Macelláriu 
és többen, kik beadták a határozati javaslatot, él
tek azon szabadsággal, mely a ház szabályaiban 
van, hogy t. i. az inditványozó, miután indítványa 
a ház tagjai közt kiosztatott, annak indokait elő
adja. Miután ez megtörtént, a ház fog határozni 
arra nézve, lehet-e tárgyalás alá venni azt vagy 
nem. (Zaj.) Nézzük már most, hogy állanak a 
dolgok itt. Macelláriu indokolja azon határozati 
javaslatot a többi aláíró nevében is. Hogy milyen 
indokkal él, én megvallom, ezt tekintetbe sem ve
szem, s nem tartom helyesnek őt előadásában 
megszakítani. Mert vagy olyan az indok, hogy 
átalunk elfogadtatik, vagy olyan, hogy nem fo
gadtatik el. Ha nem fogadtatik el, nem veszszlik 
tekintetbe. Ennélfogva hivatkozom a ház szabá
lyokra, és kérem, hogy indokolását hallgassuk 
meg ; azután a házszabályok értelmében méltóz
tassék az elnök kitűzni a kérdést, akarja-e j tár
gyalni a javaslatot a ház vagy nem ? (Nagy zaj.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó ! Csak annyit vagyok 
bátor hozzá tenni Nyáry képviselőtársam szavai
hoz, hogy miután elolvastuk a határozati javasla
tot, miután azt tanácskozás alá vettük, haladjunk 
tovább: mert a szónok semmit sém mondott töb
bet, mint a mennyi határozati javaslatában benne 
van. (Felkiáltások: Dehogy nemi) Engem senki 
sem vádolhat azzal, hogy nagyon phlegniatikus 
volnék, de annyit mégis bátor vagyok kérni, mél
tóztassék az erdélyiek érdekében kihallgatni a. 
szónokot. 

Elnök: En a viláffért sem akartam elvonni 
a képviselő úrtól a szót. 

Mace l lár i l l I l l éS (visszajön a terembe és el
foglalja hlyét.) 

Elnök: Nem is mondtam, hogy elvonom a. 
szót. (Ugy van!) A t. képviselő urnák szabadságá
ban áll folytatni indokolását: én nem akadályo
zom ; hanem méltóztassanak megengedni, vala
hányszor oly kitételt, olyas valamit hallok, a mi a 
ház méltóságával meg nern. egyez, elnöki köteles
ségem szerint fölszólalok. (Elénk helyeslés. Tovább!) 

Macel lariu I l l é s : Nagyon sajnálom, hogy 
visszatetszést okoztam : de azt hiszem, alig adtam 
erre alkalmat; ha pedig adtam, kinyilatkoztatom, 

' t. ház, hogy soha sem volt szándékom e házban 
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ingerültséget okozni, hanem őszinteséggel kellett 
nyilatkoznom , mert azt hittem, hogy ez a legal
kalmasabb hely arra. (Felkiáltások: Dologra!) Jól 
van, tehát a dologhoz szólok. 

T. ház! (Beszédét folytatólag olvasni kezdi. Za
jos felkiáltások: Rendre! Nagy zaj!) Nem mondom, 
hogy infallibilis vagyok : leszek bátor ellenészrevé
telt tenni.(Bendre !Elhllvenniíöle a szót!) Nem volt 
mondom, atörvényczikk őfelsége pecsétjével meg
erősítve (Rendre ! A dologra ! Nagy zaj.) Bocsánatot 
kérek, de ez kapcsolatban áll a dologgal. (Nagy 
zaj.) Nagyon sajnálom, hogy visszatetszést idéztem 
eSő ; és attól tartván, hogy netán további indoko
lásom rnég inkább félre fog magyaráztatni , bezá
rom indokolásomat, és várom a í. háztól a párto
lást. (Zaj.) 

N y á r y P á l : T. ház! Bátorkodonfelőbbi in
dítványomat megújítani , melyet a beadott hatá
rozati javaslatra előterjesztettem. Én azt gondo
lom , fiz. van most rendén , hogy határozza el a t. 
ház a házszabályok értelmében: akarja-e tárgyalni 
ezen indítványt vagy nem ? (Zaj.) 

E l n ö k : Először a feleit méltóztassanak hatá
rozni, hogy elfogadja-e a t. ház Nyáry Pál képvi
selő úr ezen indítványát, hogy t. i. szavazattal 
döntse-e el a ház, akarja-e ezen határozati javasla
tot tárgyalni vagy nem ? 

HodOSiu J ó z s e f : A kérdés feltevéséhez aka
rok szólani. T. ház! Én azt hiszem, az m-m jöhet 
most szóba, hogy a ház szavazattal döntse el, vájjon 
a határozati javaslat tárgyaltassék e vagy ne ? mert 
hiszen már az által, hogy a ház annak tárgyalá
sába bocsátkozott és hogy azt az indítványozó már 
indokolta is. nem jöhet többé szóba, hogy tárgyal -
rassék-e vngy ne? másrészt pedig ezen határozati 
javaslat , mint a törvényjavaslat elleni ellenvéle
mény van beadva, és igy , a törvények értelmében, 
ha ily ellenvélemény adatik be , azt tárgyalni kell 
épen akkor, midőn a törvényjavaslat tárgyaltatik. 
í g y volt a nemzetiségi ügyben is , hol három tör
vényjavaslat egyszerre tárgyaltatott. E szerintiiem 
lehet a fölött tanácskozni, hogy a határozati javas
lat, tárgyalásába bocsátkozunk-e be vagy nem, ha
nem annak tárgyalását folytatni kell. Ennél fogva 
nem pártolom Nyáry Pál indítványát, hanem 
igenis kérem a tárgyalás folytatását. (Zaj.) 

Simonyi Lajos b . : Nézetem szerint a házban 
ki volt tűzve az unióra vonatkozó törvényjavaslat 
tárgyalása, erre a központi bizottság beadta véle
ményét, melyet a minisztérium is elfogadott és ma
gáévá tett. Most tehát mindenek előtt a felett kell 
határoznunk, hogy a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadtatik-e a központi bizottság által beadott 
törvényjavaslat? És ha ez elfogadtatik, akkor ezen 
határozati javaslat, mely csak azért vétetett fel, 
mert azzal rokontermészetű és csakugyan az unióról 

szól. akkor ezen határozati javaslat magától elesik. 
Azért én a kérdést ekként óhajtanám feltenni: el
fogadja-e a ház részletes tárgyalás alapjául a köz
ponti bizottság által .beadott véleménye ? (Ellen
mondás. Zaj) 

Elnök: Nem az a kérdés , melyet t. képvi
selő úr feltett, mert ez már tettleg el vau döntve. 
Nyáry Pál képviselő úr azonban a napirendhez 
szólván, indítványt tett, hogy a határozati javaslat 
ne vétessék fel, azaz: hogy a ház határozza el,hogy 
az ne tárgyaltassék, és hogy ahhoz többé senki se 
szóljon. (Ügy van!) Ha a ház jónak látta volna, a 
napirendre térést tárgyalni , akkor azt tárgyalta 
volna. Az átalános tárgyalás alapjául jelenleg a 
központi bizottság szövegezése szolgál.Kérném a 
t. házat, ne méltóztassék sokáig késlekedni, ha
nem engedjük a következő szónokot beszélni. 
(Helyeslés.) 

B e t h l e n JállOS gró f : Én előrebocsátom, 
miszerint a lehetőségig rövid kívánok lenni. 

En azt tartom, ezen tárgy, ha azon i ránvban 
megyén, melyet előttem szólott képviselő úr kö
vetett, bizonyosan nem hasznunkra, hanem ká
runkra válik. En határozottan a központi bizott
ság által készített törvényjavaslat mellett vagyok. 
Álláspontom ennélfogva igen természetesen más, 
mint az előttem szólotta, mert előttem szólott kép
viselő úr egyenesen tagadta aa 1848-ki törvény
nek kötelező erejét, én pedig egészen a 48-ki ál
lásponton állok. 

En azt hiszem, t. ház, mi most itt nem unio-
törvényt akarunk hozni, hanem mi csak Erdély 
közigazgatása körül akarunk intézkedést tenni, az 
unió létesítése körül. Tehát itt arról, hogy mi unio-
törvényt akarnánk hozni, szó sem lehet. (II -
ly estés). 

Mindamellett nem tehetem, hogy előttem szó
lott képviselő úr egy mondatára ne feleljek. 

Ez abból áll, hogy bizonyosan roszul méltóz
tatott emlékezni, mert az unio-törvény ki volt hir
detve az országgyűlésen. A július 16-ki ülés nap
lójában ez van : „75) Elnök ő nagyméltósága 
jelenti a királyi főkormányszéknek a karok és ren
dek között leendő megjelenése iránti szándékát, 
mire meg is jelenvén, olvastatik : ő Felségének 
folyó évi Szent-Jakabhó 11-kén lusbruckban kelt 
s Erdélynek Magyarhonnali egyesüléről alkotott 
törvényczikk megszenlesitéséttárgyazó kegyelmes 
királyi leirata s a megszentesitett törvényczikk. 
A KK. és RR. ő Felsége kegyelmét hálás érzettel 
fogadván, a megszentesitett törvényczikket törvé
nyeink sorába igtatni s a királyi főkormányszék 
intézkedése útján e törvényezikknek minisztérium 
általi kinyomatását és kihirdetését eszközölni meg
határozták." (Lásd a leiratot és törvény czikket az 
Irománykönyv 50. és 51-dik száma alatt). Tehát 
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ezen törvényezikk ő Felsége szentesítését meg
nyerte, a törvény az országgyűlés szine előtt föl
olvastatott s igy mindazon pbasisokon keresztül 
ment, melyeken egy törvénynek keresztül kell 
mennie : mert arra, hogy valamely törvény kö
telező erőt nyeljen, nem szükséges, hogy a me
gyéknek megküldessék, mert ha az országgyűlésen 
kihirdettetett, törvényes erővel bír. Tudnék még 
szónok urnák szolgabírót is idézni, a ki még él, t. i. 
Ládayt, a ki ezen törvényt ki is hirdette. A tör
vény tehát minden phasison keresztül ment. 

Nem azt mondom én, hogy az előttem szólott 
valami nagy bűnt követett el, midőn ezt előhozta; 
de merem állítani, hogy ha tudta volna vagy akarta 
volna tudni azokat, a miket felhoztam, ezen tör
vényezikk törvényességének vitatásába nem bo
csátkozott volna. 

A mi magát a törvényjavaslatot illeti: én azt 
hiszem, miután előrebocsátottam azt, hogy nem 
törvény hozataláról van szó, hanem törvény vég
rehajtásáról, ezen szempontot kell szemeló'tt tarta
nunk az előttünk fekvő törvényjavaslatra nézve s 
az a kérdés: magában foglalja-e mindazokat, a 
mik szükségesek arra, hogy az unio-törvénylétre
jöjjön? Én azt gondolom, igen. A pozsonyi 7-dik 
törvényezikk azt mondja, hogy Magyarország Er
délynek mindazon jogait és szabadságait föntartja, 
melyek a jogegyenlőség elveivel nem ellenkeznek. 

í g y tehát az az első kérdés, hogy ezen szabály 
nem szorítja-e meg a jogegyenlőség elvét? A jog
egyenlőség elve teljesen életbe van léptetve. 

A második kérdés az, hogy a közigazgatást 
lehet-e a minisztérium kezébe adni, minden guber-
nium nélkül? Erre nézve a 48-ki törvények ren
delete az, hogy a gubernium föntartassék, de csak 
addig, míg a legközelebbi országgyűlés meg fog 
nyittatni. Ezen kötelesség tehát reánk maradt, 
mert azóta sem törvényesen összehívott ország
gyűlés , sem minisztérium, sem megkoronázott 
magyar király nem volt; tehát mintegy hagyo
mánykép maradt reánk, hogy ezen kötelezettséget 
teljesitsük. A mostani gubernium nem azon guber
nium, a mely 48-ban volt, mert azon gubernium 
az ország által választott gubernium volt, a jelen
legi guberniumot pedig nem az ország választotta 
s a régi gubernium-testület, mely a maga felelős
sége alatt kormányozott s igy a parlamentális kor
mányformának nem felel meg. 

Ezenkivtil, ha megnézzük a törvényezikk 
szakaszait, látjuk, hogy minden érdeket — me
lyeket még most tekintetbe kell vennünk — ki
elégít. 

T. ház! Sokan mondják, hogy nem jó, ha 
egy törvényjavaslat hirtelen keletkezik. Én azt 
hiszem, t. ház, nekünk nem csak jogunk, hanem 
kötelességünk is ezen tárgyat bevégezni, hogy 

legalább annyira, mennyire lehet, elég legyen 
téve a 48-ki törvények jogérvényességének. Én 
ugyan ezt kétségbe nem vonom; de miután látjuk, 
hogy ezen irányban hangok emelkednek, méltóztas
sanak figyelembe venni, hogy ezen tárgy elhalasztá
sa igen veszedelmes lehet: mert nem kell behunyni 
szemünket az elől, hogy Bécsből még most is gyako
roltatik befolyás Erdélyre, mivel azt hiszik,hogy Er
délyben magokat megfészkelhetik és ha a szerencse 
szolgál nekik, hatalmas csapásokat intézhetnek 
Magyarország függetlensége s területi épsége ellen. 
Igen kérném a t. házat, méltóztassék ezentörvényja-
vaslatot elfogadni. {Helyeslés). 

T i n k U Á b r a h á m : T. ház ! A magyarok 
részéről ezen kérdés nemzetegységi tekintetből 
pártoltatik, ugy a románok is ezt nemzeti szem
pontból tekintik. Kérem azért a t. ház türelmét. 
Nem akarom a t. ház türelmét azzal fárasztani, 
hogy a román nemzet politikai életét rajzoljam 
azon időtől fogva, mióta a nemzet {Közbekiáltások: 
Ne olvassa, nem szabad olvasni!) Először megzavar
nak azzal, hogy nem szabad a tárgyhoz szólani ; 
azután azt mondják hogy nem szabad az alapot 
vizsgálni. De hát mire építünk akkor, ha az alapot 
nem szabad megvizsgálni? I gy tehát porondra is 
lehet építeni. {Zaj) Most meg már azt hallom, 
hogy olvasni nem szabad {Közbeszólás ugy van! Nem 
szabad olvasni) Többen is olvastak, és csak nekem 
nem szabad szólni ? {Felkiáltások: Szólni szabad, de 
olvasni nem!) 

E l n ö k : Köteleségem a képviselő urnák utol
só szavai ellen tiltakozni. Azt mondta ő, hogy 
másoknak szabad olvasni, de neki nem szabad 
szólani. Azt hiszem, szólani neki is szabad, ezt a 
házszabályok nem tiltják; de az olvasást' átalá-
ban tiltják. {Helyeslés) 

Tinku Ábrahám: Ha a t. ház nem enged 
szólni, akkor elállók a szótól. (Távozik.) 

Rannicher Jakab: Valóban a gőzerő idejé
ben élünk; azt már e teremben is érezzük, hol 
eddigelé az érett meggondolás lassúbb ösvényén 
haladtunk; most pediglen nyakra főre mennek a 
dolgok. 

U g y látszik, mintha a szőnyegen levő törvény
javaslat i s , a tizenkettődik órában jött volna 
létre s talán azon, egyébiránt elismerésre méltó 
szándékkal, hogy közvetlen az ülésszak kapuzása 
előtt, midőn még annyi sürgős előterjesztmény 
vár elintézésére, a törvényhozási működés legalább 
e munkánál, a mennyire csak lehet, könnyűvé 
tétessék. De vajon a könnyű munka jó munka 
is? E kérdés kényszerit engem ezen fontos tárgy
nál képviselői kötelmemhez képest a tisztelt ház 
becses türelmét, melylyel én, többnyire hallgatván, 
bizony még soha nem éltem vissza, igénybe venni 
{Igaz!) már másod és alkalmasint utolsó izben 
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Erdély a magyar korona legrégibb tagja, mig 
Magyarországgal egyesülve, ámbár saját jogállást 
és külön igazgatás mellett, közös államot képez, 
egy az akkori időnek viszonyai szerint szerencsés 
ország vala. Ipar és kereskedelem virágozának,a 
jólét alapita erős városokat és várakat, épite egy
házakat és iskolákat, leginkább pedig az ország 
azon részeiben, hol a németjjyarmatosok laktak. 
Róbert Károly, nagy Lajos és Hollós Mátyás ural
kodásai Erdélynek jogi és mivelődési történetének 
is háládatos emlékezésre legméltóbb korszakai, 

A magyar birodalom benső hanyatlásával 
bekövetkezvén a mohácsi vásznap, Erdély saját 
nemzeti fejedelmek alatti választóállammá lőn, 
elkülönítve az anyaországtól, melynek azonban 
két rendbeli nagy szolgálatot tett, tudniilik a hit
újítás eló'mozditásában és a protestánsok védelme-
zésében, kiknek javára Bocskai és Bethlen, Erdélyi 
fejedelmek, a bécsi és linczi békekötést kivívták; 
továbbá a magyar nyelv és irodalom ápolásában, 
mely ekkor csaknem Erdélyben találta tulajdon-
képení hónát. Máskülönben maga az ország ké
sőbben felette szomorú helyzetben vala, ugy 
hogy, midőn Erdély 1688-ban ismét visszatért a 
magyar királyhoz, annak karai és rendéi a múlt
ra visszapillantást nem máskép, mint csak ezen 
jellemzetes panaszszal fejezhetek be : manebit in 
aeternitate temporum historiarum monumentis in-
serta fatális illa tragoedia, quam hoc regnum 
sub protectione turcica et inter discordantes prin-
cipes sustinuit. 

Noha nem egyesülve Magyarországgal egy 
állammá, Erdély ez időtől fogva, mégis megint a 
magyar korona és annak területének kiegészítő 
része vala, mely jogviszony az 1744-dik évd 18-
diki magyarországi törvényczikkben külön ki
fejezést nyert, midőn a császár és királyné Mária 
Therézia abban ugy nyilatkozék: hogy a magyar 
szent koronához tartozó Erdélyt mind maga, mind 
utódai, mint Magyarország kikirályai, fogják birni 
és igazgatni. 

E törvényczikkben egyszersmind azon hatá
rozat is hozatott, hogy a Partes név alatt ismert 
területrészek, az erdélyiek kihallgatása után, Ma
gyarországhoz csatoltassanak. (Visszacsatoltassa-
nak!) Mindegy : tehát vis.izacsatoltassanak. 

Ezen határozat pedig különösen azért neve
zetes, mivel vele kezdődnek azon bonyodalmas tár
gyalások fonalai, melyek végre, egy évszázad és 
néhány esztendő letelte után, egész Erdélynek Ma
gyarországgal való egyesülésére vezetének. 

Nem szükséges ama kellemetlen vitát érinte
nem, melyben, mint a két országgyűlés a Partes 
birtoklása végett egymást kölcsönösen fárasztot
ták ; ismeretesek e tárgyalások; elég tehát, tekin
tettel a fő dologra, azon lépéseket és bevezetéseket-

szem előtt tartani, melyek az újra egyesülés czél-
jából mindkét ország részéről tétettek. 

I ly egyesülésre magában Erdélyben támadt 
az első gondolat, még pedig mindjárt I I . József 
császár halála után. A súlyosan érzett erőhatalmi 
uralkodás visszatérése előtt megóvni akarván ma
gát, mi vala természetesb, mint hogy a kisebb, 
gyöngébb rész csatlakozva a nagy egészhez, ke
resse menekülését? Ezzel Erdélyország, politikai 
önállását, saját törvényhozását és tartományi ön
kormányzatát nem akará feláldozni, hanem csak 
a magyar és erdélyi korlátnokság egyesülésében 
kereste mind a két országnak közösügyi kötelékét. 
A tárgyalás azonban siker nélkül maradt. Erdély 
alkotmányának biztosítására nézve az 1791-diki 
országgyűlésen hozott törvények által ki ló'n elé
gítve s igy nemsokára ismét feledékenységbe 
ment az egész ügy, mig végre a magyar ország
gyűlésen a Partes végett kelt sérelmi felterjeszté
sek újra megindították a tárgyat. 

Erdély azon hiszemben, hogy a Partesre ős
régi megvitázhatlan joga vagyon, noha ezekhez 
Magyarországgal való egyesülése az 1836-ki 21-ik 
magyar törvényczikk által valóban el lett hatá
rozva, semmikép sem akara azokról lemondani. 
Végre pedig Erdélynek az 1841-diki országgyűlé
sen összegyűlt karai és rendéi elfáradván a hosz-
szas vitában, azon gondolatra jövének, fontolóra 
venni a kérdést, vajon nem volna-e tanácsosabb az 
egész tartományt Magyarországgal egyesíteni. 

Ennélfogva az országgyűlés az általa kineve
zett rendszeres bizottmánynak meghagyta, hogy a 
kérdést megvitatva, felette egy kimeritő dolgoza
tot készítsen, mely előbb minden törvényhatóság
gal közöltetve , a legközelebbi hongyülésen 
rendes tárgyalás alá [vétessék. 

E munkálat, legalább az én tudomásom sze-
rint, nem jött létre; e helyett azonban a következő 
országgyűlés egy lépéssel tovább menve, az 1847. 
november 3-kán kelt feliratában e kérelmet intézte 
ő felségéhez : hogy a magyar országgyűlés kebe
léből is választassák egy bizottmány, oly czélból, 
hogy magát a már fönálló erdélyi választmánynyal 
egy, a két ország egymással egyesülésére irány
zó terv kidolgozása végett érintkezésbe tegye. 
mi felett azután mind a két törvényhozás tanács
kozzék és határozzon. 

í g y álla a dolog kifejlődésének küszöbén, 
midőn 1848-czal oly idő lépett be, hol az eszmék 
hatalma nagy horderejű tényeket teremtett, me
lyek elismerése a nélkül, hogy more patrio sokáig 
vitatkoznának,törvénykönyvekbe beigtattatott. Ma
gyarország elhatározá Erdélylyel, mint egy, a ma
gyar koronához tartozó országgal, egyesülni, s nem 
sokára sietének az erdélyi karok és rendek is e 
határozatba beleegyezni. 
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Hiányzik ugyan is az erdélyi lörvényczikkben 
az authenticatió, az az, erdélyi államjog szerint, a 
kiállításnak utolsó ünnepélyes alakja, mely a feje
delemnek sajátkezű aláírása és pecsétjéveli ellátá
sában a törvényczikk egyes nyomtatott példá
nyain áll. Én még nem láttam olynemü példányt, 
és pedig jó lenne, legalább egyet avagy csak a 
szentesitett törvényczikket eredetiben a ház aszta
lára letenni. Azonban, a mennyire a tárgy fon
tossága végett kivánatos volna, hogy még ezen 
nem épen becsmérlendő hiány se létezzék, abból 
még sem hozhatni fel mostanában érvet az unió ellen, 
sőt inkább azt hbzern, hegy az államjogilag oly 
lényegesen megváltozott, törvény és nemzetközi 
szerződés által megerősített osztrák-magyarbiroda
lom viszonyainak mai állásánál fogva, ha Erdély
nek Magyarországhoz való legszorosb csatlakozása 
már nem történt volna előbb, jelenleg egy 
politikai szükségesség kikerülhetetlen követelmé
nyének kellene lenni. 

Mai nap csakis azon kérdés felett tanácskoz
hatni még, hogyan és mimódon rendeztessenek 
az uniónak végképeni keresztülvitelére még füg
gőben hagyott határozatok, hogy ezen egyesülés 
mindkét részre áldásthozó, tartós jövőt biztosító, 
tökéletes, és mindenkorra, szerencsésen befejezett 
tény legyen. 

Erre nézve, véleményem szerint, legjobb ut-
mutatóazon viszonyokra és körülményekre vissza
pillantás, melyek alatt az unió-törvények létesültek. 

Mindenekelőtt Magyarországnak 1848-diki 
VII. törvényczikke azt határozza: hogy az Erdély-
lyel való egyesülés teljes végrehajtásának ezéljá-
ból a felelős ministerium tegye magát érintke
zésbe a minél hamarabb összegyűlendő erdélyi 
országgyűléssel és terjeszszen e tárgyban kimerítő 
törvényjavaslatokat a legközelebbi kongyülé< elé. 
vezérelvül mondatván k i , miszerint Magyarhon 
Erdély mindazon külön törvényeit és szabadsá
gait, melyek a mellett, hogy a teljes egyesülést 
nem akadályozzák, a nemzeti szabadságnak és jog
egyenlőségnek kedvezők, elfogadni és fentar-
tani kész. 

Ez vala az első Ígéret, melyet az unió tárgyá
ban Magyarország Erdélynek tett. 

Bízván ezen Ígéretben, az erdélyi országgyű
lés egy bizottmányt küldött ki, azon az unió tár
gyában alkotott tövvényczikkben határozottan ki
fejezett meghagyással: hogy a teljes egygyéala-
kulás részletei iránt a magyar minisztériumot fel
világosítsa , Erdély érdekének Magyarországéba 
illesztésén közre munkáljon és a legközelebbi közös 
hon gyűlésre a minisztérium által e tárgyban elő
terjesztendő törvényjavaslatra anyagot nyújtson. 

Midőn pedig a szász követek is az unió 
mellett szavaztak, azon jó hiszemben, sőt feltétel 

| alatt tevék, hogy az ő nemzetük jogai és szabad-
! ságai is tiszteletben fognának tartatni, e czélra em-
! lékiratot nyújtván be, melyet az országgyűlés 
| nem csak készséggel és rokonérzettel elfogadott, 

hanem az általa kiküldött választmánynak áttette 
azon meghagyással: miszerint az, az igazság, mél
tányosság és józan orszáylástan határai között tel-

| jes igyekezettel oda munkáljon, hogy az évintett 
J nyilatkozat alapján a ministerium által egy tör

vényjavaslat terjesztessék a közelebbi közös tör
vényhozás elé. 

Ez a második Ígéret, melyet az erdélyi or-
1 szággyülés különösen a szászoknak tett. 

Az országos bizottmány feladatának eleget 
! téve, kimerítő törvényjavaslatokat dolgozott ki, 
| melyek azonban semmi, a tárgyalást befejező ered-
| menyre nem vezettek. 

Mint tudjuk, Erdélyben az 1865-dik év vége 
l felé ismét e^y országgyűlés hivatott össze, hogy 
| kizárólag az unió ügyével foglalkozzék. Ez alka

lommal is, még pedig nem csak a szász, hanem ro
mán követek részéről is nemzeti jogaik óvására 
különféle nyilatkozatok hozattak, melyek ő felsége 
legmagasabb szine elé terjesztetve, az ugyanazon 
évi deczember 25-kén kelt legkegyelmesebb le
iratban a magyar országgyűlésnek átadandó elő
térj esztményekül kijelöltettek. 

Mindezen, az eddigi előadásomban megérin
tett iratok közöl pedig, a mennyire én tudom, egy 
sem jutott az országgyűlés elé és mégis annyival 
inkább kivánatos és tulajdonkép szükséges volna 
ez, miután maga a tisztelt ház 1866-ban, február 
24 kén kelt feliratában, vonatkozva Erdélynek 
Magyarországgal való egyesülésére, komoly meg
fontolás szükségességét különösen hangsulyoztatta, 
mondván : sok van még e részben elintézendő s 
mi nem hozzuk kétségbe, hogy minden részről 
megnyugtató, igazságos és méltányos megállapo
dás eszközlésére komoly megfontolás és előrelátás 
leend szükséges. 

Hasonlóképen emelte végre a korona is a do
log fontosságát, az 1866-dik év márczius 3-kán 
kelt legkegyelmesebb leiratában azon bizonyos 
reményt és kivánatot fejezvén ki : hogy az unio-
kérdés ne a törvény holtbetüje nyomán színleges 
és ép azért kétes eredményű, hanerm minden 
életerős tényezők számbavételével és azok bizal
mas csatlakozása alapján, tartós és maradandó 
megoldást nyrerjen. 

Ez a harmadik ünnepélyes biztosítás, mely, 
kapcsolatban a két országgyűlés adta előbbi szent 
ígérettel, újra meg újra erősítette a kedélyeket a 
még függőben levő kérdések szerencsés megoldá
sához kötött reményeikben. 

Fájdalom, azonban az előttünk fekvő tőrvény
javaslat nem látszik alkalmasnak : sem az adott 
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ig-éreteknek, sem pediglen a táplált várakozások
nak megfelelni, miután ez Erdélynek megnyugta
tását nagyobbára ismét a jövőre utalja, közben pe
dig a törvényhozást ideiglenes intézkedésekre, sőt a 
végrehajtó hatalomnak adandó felhatalmazásokra 
hivja fel, melyek jelentősége Erdélynek amúgy is 
többnyire ideiglenes helyzetét uj ideiglenes kísére
tekkel elhalmozván, lehetőképen oly tényeket te
remt, melyek a törvényhozás jövő munkáját alig 
könnyitenék, sőt inkább, minden valószínűség sze
rint, csak nehezbiteni fogják. Vau azonban benne 
egy végleges határozat is, melyet a központi bi
zottság ajánl, hanem, fájdalom, ez nem valamely 
jótétemény, ez csapás, mely a szász nemzetet éri, 
midőn a comes választási jognak egy tollvonással 
leendő eltöröltetése javasoltatik. Ha ez is történik, 
mely remény marad még a nemzetnek többi jogai
nak föntartására ? (Közbeszólás; Privilégiumok!) 
Vajon ez talán kárpótlás a nemzet számára, ha a 
szász comes, egy tiszta polgári népnek polgári fő
nöke, az urak házában, hol a született és kinevezett, 
privilegiált törvényhozók ülnek, utolsó helyet fog
laljon f el? 

Én tehát el nem fogadhatván a napirenden 
levő törvényjavaslatot, bátorkodom indítványozni: 
méltóztassék a t. ház a nagyon érdemes miniszté
riumot felkérni, hogy minden ezen tárgyhoz tar
tozó hivatalos irat és okmány számba vételével, 
terjeszszen egy kimerítő, az egész unio-ügyet vég
leg befejező törvényjavaslatot a legközelebbi hon-
gyülés elé. 

Erdély Magyarországnak legerősebb bástyája. 
de egyszersmind leggyengébb oldala. A törvényho
zás bölcseségétől függ, hogy mind a kettőt megtá-
madhatlanná tegye. Adja Isten, hogy ne annak el
lenkezője történjék! Epén azért: audiantur tandem 
aliquando et alterae partes. 

Elnök: T. ház ! A tegnapi határozat követ
keztében felkérem a házat, hogy most ülését füg-
geszsze fel, és kérem egyszersmind , hogy 4 
órakor ismét legyen szives összejönni. 

(Az ülés cl. u. 2 érőkor felfüggesztettje s 4 óra
kor ismét megnyílik.) 

Simay G e r g e l y : T. ház ! Midőn Erdély és 
Magyarország egyesítésének részletess zabályozá-
sáról szóló törvényjavaslat tárgyalása áll előttünk, 
engedje meg a t. ház, hogy egy eredeti hazájában 
fényes történelmi múlttal bitó nemzetnek 1672-ben 
első Apafi Mjháíy korszaka alatt Erdélyben bete
lepedett részére, habár csak egy pár perezre is — 
hívhassam fel a t. ház becses figyelmét. Az ör
mény nép az, melyről szólani akarok. 

Noha nem épen érdektelen ismerni e nemzet
nek ősi honában viselt dolgait, történelmi nagy
ságát, és azt, hogy ez volt az első a föld minden 
népei között, mely a keresztyénséget felvéve, elő-
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i harezosa s véd bástyája lett keleten, u g y a keresz-
| tyénségnek, mint a civilisatiónak, mindazáltal a 
| nemzet e fénykorának ismertetése a történelemnek 
| levén hivatása, ezen irányban minden részletes 

kitérést mellőzve, csakis az uj korra szorítkozom, 
és szólok egyedül a nemzetnek Erdélybe telepe
dett részéről. Még egy pár év, t. ház, s két százada 
telik be, hogy a nemzet fiai e hazában letelepülvén, 

I részesei lettek a magyar nemzet vendégszerete-
• tének. Az alkotmányos szabadság* érzületét, mely 
j e nemzetnek már ősi honában egyik kiválóbb jel-
| lemvonását képezte, Erdélybe települt fiai is, mint 

szent ereklyét magukkal hozván, emez érzelmek
hez mind e mai napig hivek maradtak, elannyira, 
hogy itteni lakásuk ezen két százada alatt egyet
len egy időpontot sem lehet felmutatni, melyért 

1 pirulniok kellene, (Éljenzés), s mely az élvezett 
J lovagias vendégszeretethez méltó ne lenne. Külö-
I nősen t. ház, Erdély történelmének két legkivá-
] lóbb korszakában, 1848. és 1863-ban, midőn a 
I separatisticus törekvések tetőpontra hágtak, tün-
í tették ki az örmények leginkább hazafias magok-
; tartását (Éljenzés.) Sem kényszer, t. ház, sem csá

bító ígéretek nem voltak képesek leszorítani ezen 
elemet az igazság és jog* teréről. Mozgásba volt 
hozva minden eszköz, de mind Inába, az igazság
hoz való vallásos ragaszkodást és az alkotmányos 
szabadságnak magokkal hozott érzelmeit semmi 

| sem volt képes megingatni. Sőt ellenkezőleg, a 
I megpróbáltatásnak ezen uehézjiapjaiban is a legna

gyobb kitartással és teljes resignatióval küzdöttek 
az elnyomott jog és törvényesség mellett, s mint 
igaz testvérekhez illett, a magyar alkotmány hely
reállításának harczában lankadni soha sem 
tudtak. 

Távol van tőlem, hogy mindezeket érdemül 
I kívánnám tekintetni; ez csak hazafias kötelességek 
j teljesítése: szerintem pedig az érdem ott kezdődik, 
I hol a teljesített kötelességek végződnek. Napja-
i inkban azonban, t. ház! s főleg az általam jelzett 
i két válságos korszak alatt, a hazafias kötelességek 
| lelkes teljesítése is, nem volt épen minden oldalról 

oly közönséges és mindennapi, hogy ily jelen
ségtől minden elismerést megtagadni lehetne, an
nál kevésbbé lehet az országnak egy bizonyos né
pe ily előzmények után mellőztetésnek kitéve. 

Még élénk emlékében van a t. háznak a köz
ponti tárgyalás alkalmával elvonult nemzetiségi 
igényeknek zaja, és kérdem: hallott-e a t. ház 
mitőlünk . mint nagyrészben örmény-lakta vá
rosokból jött képviselőktől, esak egyetlen egy kü
lön igényt formáló hangot is ? Bizonyára nem ! 
sőt ez alkalommal is, az örmény nép érdekeit azo
nosítani tudtuk a haza közös érdekével, és meg
szavaztuk a többségi javaslatot. 

Mi tehát politikai tekintetben teljesen és töké-
31 
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letes megnyugvásunkat találjuk az ország által | 
eddig hozott törvényekben; de annál mostohább | 
állása, t . ház, Erdélyben az örmény szertartású | 
kath. egyháznak, és ezért nem titkolhatom el azon 
fájdalmas érzést, melyet bennem keltett a jelen 
törvényjavaslatnak is ez irányban hiánya, Val
lási tekintetben, t. ház. az örmények, mint a. gö
rögök, kétféle felekezetre oszlanak: a Rómával 
egyesültekre és nem egyesültekre. Az erdélyiek 
az elsők sorába tartoznak. Az erdélyi örmény 
szertartású kath. egyház épen ugy, mint a román
nal egyesült görög kath. egyház, saját nyelvén, 
ősi lyturgiája és szertartása szerint végzi isteni 
szolgálatait, következőleg a két egyenlő egyház 
külön tekintetek alá teljességgel nem eshetik. 
Mindezekből, t. ház, kifolyólag, a törvényjavaslat
nak általam jelzett hiányát hajlandó vagyok csak
is egyszerű figyelem-elfutásmik tulajdonítani,mert 
különben meg lennék ingatva, az 1848-diki ma
gyarországi XX, és erdélyi IX. törvényczikkben, 
ugy a jelen törvényjavaslatban is kimondott, a 
különböző szertartású egyházakra vonatkozó jog-
egyenlőségi alapelv iránti hiteinben és bizalmam
ban, s mert csak gyanitni is bűnnek tartanám, 
hogy épen azon nép, mely az alkotmány védel
mének és visszaállításának processusában a leg-
kitartóbban küzdött, és a magyar nemzet oldala 
mellett ahhoz legszilárdabban ragaszkodott mind
végig, mondom, hogy épen az ország azon népe 
egyházi tekintetben kirekesztethessék ép azon jog
egyenlőségből, melyet a különböző szertartású 
egyházakra nézve a fenálló törvények, és maga 
az alkotmány biztosítottak. 

Nem kívánok, t. ház, időrövidség tekinteté
ből az unió törvényessége ellen felhozott némely 
nézetekre kiterjeszkedni és azoknak czáfolatába 
bocsátkozni,; megczáfolták azon ellennézeteket 
magok a jelenlegi tények ; a ki még ez ünnepé
lyesen sxentesitett törvény törvényessége iránt két
ségben van. azt egyenesen arra kívánom utalni: 
nem látja-e ezen közös törvényhozás teremében 
az erdélyi képviselőket? {Helijedás), s nem tudja, 
hogy mái' 1848-ban is tettleges részt vettek a 
közös törvényhozásban, s az ujabb időben együtt 
vitték véghez Magyarországgal ő felségének ün
nepélyes koronázását: nincs tudatával, hogy a 
magyar nemzeti kormány már régóta vezeti az 
erdélyi központi kormányzást i s ; nem tudja-e, 
hogy a közösügyi törvények együttes elfogadása 
által Erdélynek Magyarországgal egyesülése és 
solidaritása örök időre lett megállapítva ? Mind
ezek olyan tények, melyek magok megczáfoíják 
az unió törvényt ostromló nézeteket. 

Ezen kijelentés mellett a szőnyegen levő tör
vényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául elfo
gadom ugyan, de fentartom magamnak az általam 

jelzett hiány kipótlása végett, a részletes tárgya
lás illető helyénél, módositványaimat begyújthatni' 
(Helyeslés.) 

K a p p GuSZtáV: Nem lehet szándékom t. 
ház, Eaunicher t. képviselő társam igen jeles 
beszéde után a t. házat hosszabb szólással fárasz
tani : de mégis képviselői kötelességemnek tartom 
ez igen fontos tárgy felett, bár röviden is. nyilat
kozni. 

A szőnyegen levő tárgy alapját képezik az 
1848 iki törvények, és pedig a magyarországi 
7 és erdélyi 1 ső törvény czikk : azt vélem tehát 
hogy igen jogosult a kérdés, vájjon ezen t. javas
lat megfelel-e ezen törvények igényeinek? Én ré
szemről azon állapotban vagyok, hogy ki kell fe
jeznem hogy azjén felfogásom szerint az előttünk 
fekvő törvényjavaslat ezen törvények igényei és 
feladatának meg nem felel. 

Az előttem szólott képviselő' urak közöl 
egyik azt monda, hogy ezen t. javaslat tökélyesen 
megfelel a 48. VII. t. ez. 5 dik szakaszának, mivel 
az egyenjogúságot kimondja és a privilégiumo
kat eltörli. Nekem épen ellenkező a nézetem. Az 
egyenjogúság kimondására nem tartom szükséges
nek, egy uj törvényt hozni, miután ez már az 
1848 ki törvények és kivált az erdélyi I. t. ez. 
által világosan és érvényesen ki van mondva. De 
mit mond ezen VII. törvényezikk 5 szakasza? 
Magyarhon Erdély mindazon külön törvényeit és 
szabadságait,melyek a mellett, hogy a teljes egye
sülést nem akadályozzák, a nemzeti szabadságnak 
és jogegyenlőségnek kedvezők, elfogadni és fen-
tartani kész. Ez egy kötelező ígéret Magyarország 
részéről, mely Ígéretet Erdély az 1848-kiL t. ez. ál
tal elfogadá, és mely a szőnyegen levő t. javaslat 
által már teljesítendő.De mi ezen törvényjavaslatnak 
a tartalma? Melyek azok a külön törvények és 
szabadságok, melyek ezután Erdélyre nézve elfo
gadtatnak és fentartatnak? En igen komolyan 
átvizsgáltam tartalmát,de megvallom.hogy ezen kér
désre semmi választ nem találtam benne. A t. javas
lat Erdélyre nézve nem alkot egyebet, mint a húsz 
éves szomorú és számos provisoriumok után egy, 
minden téren kiterjedő uj provisoriumot; de 
valóságos feladatának, az erdélyi viszonyokat kellő 
tekintetbe véve, az erdélyi törvényeket átvizsgálni 
és világosan kimondani: melyik erdélyi külön tör
vény és szabadság maradhat még fen és tartatik 
érvényben az unió mellett ? ezen feladatának leg-
kevésbbé sem felel meg. Hogy ezen, nézetem 
igazolt, és hogy a t. képviselőház maga, a mai el
járásnál egészen eltérő nézetben vala, t. i. hogy a 
t. képviselőház is ezen tárgy felett nem egy ilyen 
ideiglenes intézkedéseket rendelő hanemaz 1848. 
VII. törvényezikk 5 szakaszának megfelelő és 

' kimerítő törvényjavasbatot hozatni kivánt, ennek 
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indokul bátor vagyok hivatkozni a t. ház 1867 j 
Martius 8 án tartott Cl ülésre, melyben hoszabb, ! 
állításomat erősítendő vita után egy határozat j 
hozatott és ebben kimondatott: „Elvégül az | 
erdélyi viszonyok rendezése iránt addig is, míg 
az 1847« VII . törvényczikk 5-ik szakaszára való 
tekintettel mielébb törvényczikk alkottatnék, fel-
hatalmaztatik a minisztérium : a kormányzás, köz
igazgatás és törvénykezés terén szükséges intézke
déseket, saját belátása szerint és felelősége alatt, 
megtenni. 

Mind ezekből kitűnő, hogy a szőnyegen levő 
törvényjavaslat, mely ezen határozattal ellentétben, 
ezen miniszteri felhatalmazást újra, előre nem lát
ható időre, kiterjeszti és semmi végleges positiv in
tézkedéseket nem tesz, feladatának meg nem felel. 

Erdélyország negyedfél századon át külön 
életet élt, mint önálló ország ; ezen külön élettől 
különös viszonyok is származtak. De az előtt is 
külön viszonyok léteztek már Erdélyben, például 
az erdélyi közjog más volt mint a magyar, Erdeijé
ben már hét század óta három egyenjogú nem
zet létezett, mint politikai factorok: a magyar, 
a székely és a szász nemzet. Az 1848-ban törvé
nyesen kimondott jogegyenlőség elve által a ne
gyedik ott létező számos román nemzet is a jogo- i 
sultak sorába lépet). Nem kívánom tovább fejte- ' 
geíni Erdélynek különböző viszonyait, a t. ház 
előtt igen jól tudva lévén, hogy olyanok csak
ugyan léteznek. Ezen különös, a történelmi jogon 
alapuló viszonyokat pedig semmi tekintetbe nem 
venni, azokat rögtön eltörölni és teljes egyforma
ságot eszközölni nem lehet; a törvénynyeí, az 1848-
diki VII. törvényczikk 5-dik szakaszával szemben s 
nem is szabad. De ezt legkevésbbé lehet Magyaror
szág törvényhozásától várni, mivel épen Ma
gyarország mindenkor leghívebben ragaszkodott 
a történelmi joghoz, és a magyar alkotmány épen 
a történelmi jogon alapszik. 

Hivatkozva az 1848-diki törvényekre, és ki- J 
vált a magyar VII. törvényczik 5-ik szakaszára 
és az erdélyi I. törvényczikkre ; hivatkozva az 1865. 
karácsonhó 14-én királyunk ö felsége által tartott 
tróndeszéd azon szavaira: „kiváló fejedelmi gond- | 
jaink közé soroltuk annak eszközlését, hogy ma- I 
gyár koronánk országai már e jelen országgyűlésen j 
képviselve lehessenek. Egybehívtuk e czélból Er
délyi nagyfejedelemségünk országgyűlését, hogy 
az a Magyarország és Erdély egyesüléséről szóló I 
1848. évi I. törvényczikket komoly és beható meg-
fontolásának tárgyává tegye, és az 1848-ki ma- j 
gyár országgyűlés VII. törvényczikket illetőleg, ha
son eljárásra szólitjuk fel kedvelt Magyarorszá
gunk hü rendéit és képviselőit a végül, hogy e 
kérdés ne a törvény holt betűje nyomán szinleges I 
és ép azért kétes eredményű, hanem minden élet- I 

erős tényezők számbavételével és azok bizalmas 
csatlakozása alapján tartós és maradandó megol
dást nyerjen'' ; hivatkozva továbbá a t. képviselő
ház 1866 február hó 24-én kelt válaszfeliratának 
azon szavaira: „köszönetünket fejezzük ki fölsé-
gednek azon fejedelmi gondoskodásaért is, meíy-
lyel a Magyar- és Erdély országok egyesüléséből 
folyó viszonyoknak végleges elintézését szivén 
hordja. Megvetették e viszonyoknak alapját azon 
törvények, melyek 1 848-ban Magyar- és Erdély
ország egyesítéséről e két ország közös egyetérté
sével hozattak s királyi jóváhagyás által ünnepé
lyesen szeutesittettek. De sok van még e részben 
elintézendő s mi nem hozzuk kétségbe, hogy min
den részről megnyugtató, igazságos és méltányos 
megállapodás eszközlésére, komoly megfontolás és 
előrelátás leend szükséges. Minket az ezek fölötti 
tanácskozásokban testvéri szeretet érzelmei fognak 
vezetni; alapja reményünknek azon bizalom, hogy 
tőlünk senki sem kivan olyasmit, a mi veszélyez
tethetné alkotmányunk alapelveit;" hivatkozva to
vábbá az erdélyi országgyűlés 1865 karáesouhó 
18-án kelt válaszfeliratnak ezen szavaira: „mert 
miután az 1848-ki pozsonyi VII. törvényczikk 
biztosítja Erdélyt mindazon külön törvényeinek 
és szabadságainak fentartásáról, melyek a mellett, 
hogy az egygyéalakulást nem gátolják, a jog
egyenlőség elvének is kedvezők, császári és apostoli 
királyi fölséged minden népei boldogitására törekvő 
atyai szive s a magyar törvényhozás elismert sza-
badelvüsége és igazságszeretete elég biztosítékot 
nyújtanak arra nézve, hogy Erdély egyes részei
nek, hitfelekezeteinek és nemzetiségeinek jogai, ér
dekei és igényei az egygyéalakulás részletezésénél 
illően tekintetbe lesznek véve s a jogegyenlőség 
és méltányosság alapján kielégítve;" hivatkozva 
tovább az 1865. karácsonhó 25-én kelt legfelsőbb le-
iratnak ezen szavaira : „a két ország végleges egye
sülését, mely csak a magyar koronánkhoz tartozó 
országaink egymásközti, valamint ezeknek a biro
dalomhoz való államjogi viszonyainak szabályozása 
alapján valósitható, ezeken kivül még kedvelt Er
dély nagyfejedelemségünk országos külön érdekei 
méltó tekintetbe vételétől a különböző nemzetisé
gek és vallások általok is méltányolt jogi igényei
nek biztósitásától és a közigazgatást illető kérdé
sek czélszerü szabályozásától teszszük függővé* ; 
hivatkozva mindezekre és arra, hogy a szőnyegen 
levő törvényjavaslat ezen kötelező igéi-eteknek leg
kevésbbé sem felel meg, Erdélyre nézve annyi s oly 
szomorú provisoriumok után csak egy átalánosuj 
provisoríumot, de semmi részleteket nem szabályoz 
és ezen kérdést el nem dönti: pártolomRannicher 
képviselőtársam jogosult és indokolt indítványát, 
és ajánlom elfogadását a t. háznak. 

HOSSZu J ó z s e f : T. ház! Ha figyelemmel 
31* 
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olvassuk a Macellariu képviselőtársam által a ház 
asztalára letett határozati javaslatot, arról győző
dünk meg, miszerint ő az unió törvényességét és 
szükségességét elismeri. Ep arról győződünk 
meg Rannicher inditványából is. Fogadjak nyilat
kozataikért szívből eredő elismerésemet: inert ezen 
a téren könnyen meg fogjuk egymást érteni: 
mindazonáltal szavazatommal sem a határozati 

javaslatot, sem a Rannicher úr indítványát nem tá
mogathatom . 

Az elsőt azért nem. mert nem reménylem azt. 
hogy Erdélyben oly országgyűlést lehessen össíse-
híni, mely eredményre vezeíne, de sőt ki kell 
mondanom, miszerint egy erdélyi országgyűlés 
nem lenne egyéb, mint az 186ő-ki orszáa^vülés 
fol)*1atása. Ujabban három vélemény nyilvánulna: 
mert lennének olyanok, kik az uniót szivökből 
pártolnák, lennének olyanok, kik az uniót semmi 
szin alatt nem fogadnák el, és leimének olyanok, 
kik feltételes uniót kívánnának. Es mi történnék 
akkorV Az. hogy ujolag valakinek kellene fölöt
tünk ítélni. Meglehet hogy hónapokat, megle
het hogy esztendőket vesztenénk el, inig oda jut
nánk, a hol ma vagyunk. (Helyettes.) 

Ep ugy nem fogadhatom el Rannicher kép
viselőtársunk azon indítványát, hogy a miniszté
rium egy uj törvényjavaslatot terjeszszen a ház elé, 
melv, tekintetbe véve a,különféle igényeket, az or
szágot kielégítse: mert mit kellene a minisztérium
nak tekintetbe vennie, hogy egy oly törvényjavas
latot terjeszthessen a ház elé, melylyel mindnyá
jan meg; lennénk elégedve : nemde a szászok és ro-
mánok által beadott kérelmeket és emlékiratokat? 
Esőeezélból hivatkozott is az 1848-ki országgyű
léshez a szászok által beadott emlékiratra ; hivat
kozott az 1865-ki országgyűléshez a szász kisebb
ség és általam beadott kisebbségi véleményre. 

Mit kívántak a szászok 1848-és 1865-ben, 
mit kívántain én? A szászok sem többet, sem ke
vesebbet nem kívántak, mint azt, hogy úgy ma
radjon minden, mint volt 700 év óta. azaz, hogy 
maradjanak meg a régi privilégiumok. Mit kíván
tam én'? Valóságos jogegyenlőséget. Miként fogja 
a minisztérium e két ellentétes követelést kielé
gíteni ? képes-e oly törvényjavaslatot előterjesz
teni, mely a privilégiumokat is fentartsa, és a 
jogegyenlőséget se bántsa ? én ugy hiszem, hogy 
nem. (Helyeslés.) 

Megengedem, a szászoknak van okuk pa
naszra: mert a mit megszokik az ember 700 év 
alatt, arról-bizony nehezen mond le. De miről mon
dott le a nemesség? szintén a privilégiumokról. 
Azt hiszik a szász urak, hogy ezen lemondás nem 
okozott fájdalmat a nemességnek ? Bizony okozott; 
de nincs mit tenni : mert ha egyszer elfogadjuk 
a jogegyenlőség* elvét, akkor azt minden eonse-

quentiájával kötelességünk keresztül vinni. (Hc-
li edés.) 

Azt is megengedem, hogy fáj a szászoknak 
az, hogy a eomes jövőre a kormány által fog ki
neveztetni, habár eddig a szászok magok válasz
tották. Hát a székelyek a főkirálybiráikat nem 
választották eddig? azoktól is elvétetett e jog, 
mert felelős minisztériumot nem képzelhetek oly 
tisztviselőkkel, kiket a megye vagy község választ. 
De a szászok fájdalma enyhítésére szükségesnek 
tartom fölemlíteni azt, hogy a tárgyalás alatti tör
vényjavaslat jogot is ad nekik, t. i. a 10 királyi bíró 
megválasztását, mely jogot eddig is gyakorolták 
ugyan, de a megválasztott királyi bíró nem hiva-
taloskodhatott addig, mig a fejedelem meg nem 
erősítette. Hogy pedig szabad választás és hármas 
kanditatio folytán történt megerősítés között mily 
nagy a különbség, azt mindnyájan tudjuk. 

A dolog ily állásában, ugy hiszem, a jelen
legi vita csakis két kérdés körül foroghat: az első 
az, hogy megfelelt-e a minisztérium, midőn e tör
vényjavaslatot a ház asztalára letette, az 1848-diki 
kolozsvári I. törvényezikk 2-dik szakasza rende
letének ? másodszor, hogy kielégítő-e Erdélyre 
nézve ezen törvényjavaslat? 

Az 1848-diki kolozsvári T. törvényezikk 2-ik 
szakasza ezeket mondja: „A királyi kormányzó 
gr. Teleki József, annak meg nem jelenhetése ese
tében az országos elnök, b. Kemény Ferencz el
nöklete alatt ő0 képviselő személyeikben egy or
szágos bizottság neveztetik ki, mely bizottság a 
teljes egygyé alakulás részletei iránt, a magyar 
minisztériumot fel fogja világosítani; Erdély érde
kének a Magyarországéba illesztésén közremun
kálni és a közelebbi közös hongytilésre a minisz
térium által e tárgyban eléterjesztendő törvényja-
vaslatckra anyagot nyújtani." 

En úgy tudom, hogy ezen bizottság 1848-ban 
összeült, és mindazon adatokat megszerezte, me
lyek a törvényezikknek megalkotására szüksége
sek voltak, ésa48-ki minisztériumnak átnyújtotta. 
Az akkori minisztérium a törvényezikket elkészí
tette, de a ház asztalára a bekövetkezett események 
miatt le nem tette. E feladatmegoldása a jelenlegi 
minisztériumnak jutott. A minisztérium a tárgya
lás alatti törvényjavaslat előterjesztésével azt 
meg is oldotta ; tehát törvényességi szempontból a 
jelenlegi törvényjavaslatot megtámadni nem lehet. 

Hanem azt kérdem, hogy megfelel-e e tör
vényjavaslat az erdélyiek kívánalmainak ? Ez már 
egészen más kérdés. Ha nincs valaki megelégedve 
e törvényjavaslattal, igen természetes, hogy a rész
letes vitánál előadja a maga véleményét, előadja 
azt, mit szükségesnek s igazságosnak tart. Es ha 
igazsága van, fölteszem e törvényhozó testületről, 
hogy azt tekintetbe fogja venni. Ha véleménye el-
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lenkezik az igazsággal; eo ipso teljesítetlenül ma
rad. Azért e szempontból kiindulva kinyilat
koztatom, hogy vannak e törvényjavaslatban oly 
szakaszok, me yek az én lelkiismeretemmel nem 
egyeznek meg, és melyeket el nem fogadhatok a 
nélkül, hogy multamat meg ne tagadjam. 

Tekintve tehát az idő rövidségét, tekintve 
annak szükségét, hogy már valahára az unió rész
letezése törvénybe igtattassék, áíalánosságban el
fogadom a tárgyalás alatti törvényjavaslatot, és 
fentartom a jogot, a részletes vita alkalmával ké
telyeimet elmondani. (Helyeslés.) 

Borica Zsigmond .- Ha hideg vérrel, hig
gadtan és részrehaj latlanul tekintjük az uniokér-
désnek mai nap délelőtti tárgyalása alkalmával 
lefolyt szomorú eseményeket, meg vagyok győ
ződve, hogy a t. ház majoritása igazat fog adni 
azon állításomnak, miszerint a t. házban a kedé
lyek fölizgatva vannak, s ellenünk jelenleg ellen
szenv uralkodik. (Közbekiálltások: Nem áll! Nem 
úgy van!) Engedelmet kérek, be fogorn bizonyí
tani, mert midőn Macelláriu az általunk szerkeszettt 
s beadott határozati javaslat indokolásába bocsát
kozott, nem csak az elnök úr által, de a t. ház által 
is beszéde folytatásában akadályoztatott, s beszédé
nek félbe szakítása közben több képviselő egy kü
lön tett indítvány hoz nagy ingerültségek közt hozzá 
szólott, mi három évfolyama alatt egyetlen s példa 
nélküli eset; továbbá, midőn Macellariunak beszéde 
további folytatására nézve több pro et coutra fel
szólalás után beszédének további folytstása megen
gedtetett, folytonos félbeszakítások s zúgolódások 
következtében kénytelen volt beszéde, s indokolása 
befejezése nélkül a szótól elállani; Tinku Ábrahám 
pedig, kiről tudatik, hogy nem tud magyarul, habár 
tudjuk mindnyájan, miszerint néhány szintén ma
gyarul nem tudó képviselő három év alatt minden 
beszédét kézbe véve egész kényelemmel olvasta a 
nélkül, hogy valaki által akadályoztattak volna. 
Tinku azonban csupán jegyzékeit tekintve, a ház 
által eltiltatott, s így kénytelen volt a szótól elál
lani s a termet elhagyni. (Közbekiáltások: Elnök 
utasítsa rendre! Figyelmeztesse a házszabályokra!) 

Elnök: T. ház! azt hiszem, a képviselő ur
nák azon állítása, hogy Tinku Ábrahám képviselő 
úr csak is idézeteket akart olvasni, és nem egész 
beszédét; a tényálladéknak nem felel meg. 

Bor lea Z s i g m o n d : Engedelmet kérek, éu 
nem akarok a t. elnök úrral replikázni, de én épen 
Tinku mellett ültem, s láttam, hogy csupán, mint 
mondám, jegyzeteit nézte s nem olvasott, s igy ál
litásom a tényálladékkal teljesen megegyezett. 
(Közbekiáltások: Rendre! Zúgás.) 

Ily tények s körülmények között, t. ház, mi
után határozati javaslatunk indokolása nekünk 
meg nem engedtetik s szólásszabadságunkban 

korlátoztatunk, természetes, hogy egymást föl nem 
világosíthatjuk, s igy egymás közt nem is tanács
kozhatunk. Ez indokoknál fogva sajnos, de kény
telen vagyok kijelenteni, miszerint én sem az áta-
lános, sem a részletes tárgyalásban részt nem ve
hetek. (Helyes!) 

Egy körülményre mindazonáltal a szőnyegen 
lévő nagy fontosságú ügy érdekében vagyok bá
tor figyelmeztetni a t. házat. {Halljuk!) Ü g y hi
szem, mindnyájan tudjuk, hogy az 1 848-dik évi 
unió-törvény első ezikkea kolozsvári országgyűlé
sen 1848. évben épen ily körülmények, pressíők 
mellett s felizgatott keblekkel hozatott. Már pedig' 
kérem alásan, a világ legnagyobb tanára, a tapasz
talás megmutatta annak káros, hibás voltát s szo
morú következményeit,és én, ugy hiszem, hogy alo-
gica tana szerint, ezt kerülnünk s nem ismételnünk 
kell. 

Ezek alapján nincs egyéb mondani valóm, 
csupán ismételem azt, hogy én ily körülmények 
közt a további tárgyalásokba nem bocsátkozha
tom s bocsátkozni nem fogok. 

T i s z a L á s z l ó : T. ház! Bocsánatot kell kér
nem, ha kissé elfogultan szólok e kérdéshez; elfogul
tan szolok hozzá, mikor részemről alkalom nyílik 
hálámat bizonyítani be , az emberi kebelnek leg
szentebb emléke, a páratlan édes anya iránt; elfo
gultan szólok e kérdéshez , mikor a t. háznak al
kalma nyílik mintegy feltámadási ünnepet szen
telni édes hazánk ama részének, mely ez ország 
legnehezebb pillanataiban a szabadság, független
ség és vallási szabadelvüség előharczosa volt, mely
től most, midőn az különállásában csak szép emlék
ké válik, nem tagadhatjuk meg azon elismerést, 
hogy zengzetes édes anyanyelvünket amaz ország
résznek a mostaniakrajméltó akkori lelkes hölgyei 
és főurai mentették meg termeikben. Kérem, bo
csássák meg ezen elfogultságot, mert higyjék el. 
rég forrt az benneui,régfájtaz nekem,hogy egy nem
zetnek két országa van, s e két országú nemzet a ma
gyar . Ez eszme, e fájdalom vonult át egész életemen. 
ez volt vezéi'em, e seb orvoslásának előmozdítása po
litikai életczélom , melynek elérte után nyugodtan 
mondom el : „Bocsásd el uram a te szolgádat." 

Rövidségre is törekedve, bocsánatot kérek, ha 
talán e miatt is kuszált,zavart lesz czáfoló előadásom. 
Részletes vitatkozásokba,indokolásokba nem bocsát
kozom, tényeket fogok elősorolni csak, és nagyon 
kérem a t. képviselőházat, méltóztassanak e ténye
ket hitelemre, mint olyanokat, elfogadni. (Halljuk!) 

Mondatott i t t , hogy az 1848-ki erdélyi uniói 
törvények nem érvényesek, nem tartatván meg ho
zataluknál a formalitások, sőt szentesítve sem levén 
azok. Ez nézetem szerint nem az a tér , melyen 
vitatkozni kellene , s én csakis egyszerű tényeket 
állítok e vakmerő állítással szembe, miután t. kép-
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viselő társaim közöl többen talán nincsenek any-
nyira, mint én, azon körülmények közt tájékozva. 
Ugyanis ő felsége V. Ferdinánd, 1848. julí 12-ről 
az erdélyi országgyűlést eloszlató leiratában szó
rói-szóra ez mondatik: ,,Az általunk kegyelmesen 
helybenhagyott törvényczikkeket szokott modorban 
legfelső aláírásunkkal már szentesitettük." Ezen 
szentesített példány tehát megvolt, sőt miután 
Rannicher képviselőtársam óhajtotta, hogy egy ily 
példány a ház asztalára letétethessék, mondha
tom — ha emlékezetem nem csal — hogy a bécsi 
császári levéltárban egy ily hitelesített eredeti pél
dány máig is látható. 1848. július 5-kén nyitotta 
meg boldog emlékezetű István főherczeg nádor a 
magyar országgyűlést, megnyitotta pedig a többek 
közt ezen szavakkal : ,,Az uniót a legszívesebb 
atyai indulattal szentesitette ő felsége." Azoknak, 
kik azt állítják, hogy itt nem az unió-törvény részle
teiről lehet szó, hanem magáról az unió létesítéséről, 
az unió törvényről, bátor vagyok ismét István főher
czeg szavaival felelni, ki is egyenesen a megtör
tént egybeolvadásról beszél, ugyancsak 1848-diki 
július 5-én mondván : ,,Ezen. már megtörtént egy
beolvadás." 

Rannicher képviselőtársam óhajtja, hogy a szó
nokok hallgattassanak meg. Mennyire meghallgat
tattak azok, erről biztos tudomása van mindenki
nek , ki a legközelebbi éveknek, általa mellőzött 
eseményeit figyelemmel kisérte. 

Hivatkozik Rannicher xir az 1865-ki erdélyi 
rendkívüli országgyűlésnek a szász minoritás be
adványát tárgyazó felterjesztésére. T. ház! Ezen 
erdélyi országgyűlés felterjesztésében 1865-rol 
csakis az áll , miszerint kéri ö felségét nz erdélyi 
országgyűlés, hogy a szászoknak azon felterjesz
tését, a mennyiben az hazánk alaptörvényei és 
a helyhatóságok viszonyaira támaszkodva, telje-
sithetö, az egybegyűlendő magyar országgyűlés 
figyelmébe ajánlani kegyeskedjék; nem vonták 
tehát az erdélyi rendek kétségbe az összes haza 
gyűlésének e tárgy feletti törvényhozási jogát. 

Az 1848-ki országgyűlés által kinevezett kül
döttségről többször hallottam itt mondatni, hogy 
annak működése még befejezve nincs, ezen ügy 
helytelenül vitetett át más alapra. Ezzel szemben 
bátor vagyok egyszerűen megjegyezni, hogy ezen 
állítás legkevésbbé sem felel meg a tény állásá
nak. Ugyanis ezen küldöttség a mint az 1848-diki 
hivatalos „Közlöny " 99-dik,108-dik, és több számá
ból erről akárki meggyőződhetik, munkálatát nem 
csak befejezte, de , ezen bizottsági munkálat kü
lönböző szakaszai, nevezetesen a 13., 14., 16 — 22., 
30-dik. nem csak a képviselőházban, de még a fő
rendi házban is tárgy altattak, sőt azokban a fő
rendiház módosításokat is tett. 

Áttérve már most, t. ház , az előttünk fekvő 

j törvényjavaslatra, igen természetesen én is ohaj-
i tottam azt, mit Rannicher képviselőtársam óhajt, 

hogy az unió-törvény kimerítőbb, teljesebb legyen, 
ne hagyjon fen semmi ideiglenességet megyéink 
szervezése stb. körül. Bátor vagyok azonban meg
jegyezni, hogy, ha e törvény ideiglenes intézkedé
seket tesz, az egyforma intézmények meghozhatá-
sára kellő időnek hiányán kivül leginkább épen a 
szászok érdekében, épen a Királyföld lakóinak 
meghallgatása érdekében történt, a mint arról ma
ga a törvény szövege bizonyítékot nyújt. 

Hiszem , hogy némely szász képviselőtársa
imnak nincsenek kedvökre emez ideiglenes intéz
kedések , melyeknek a szász törvényhatóságok
ban! megtehetésére a minisztérium felhatalmazta-
tik; azonban bár. ismétlem, hogy én is jobban sze
retném, ha e törvény kimerítő s teljes lehetett vol
na, el kell ismernem, hogy igaza volt Rannicher 
úrnak abban, hogy a kivánalmak már a világért 
sem azok ma, melyek 1848-ban voltak, s ha az 
akkori kivánalmak alapján akarná rendezni a mi
nisztérium, vagy az országgyűlés a királyföld vi
szonyait, bizonyosan maguk a szászok sem lenné
nek kielégítve , még kevésbbé lennének ezzel meg
elégedve azok, kiknek szószólója itt nem akarok 
lenni, kik azonban, bizton hiszem, nagyon is he
lyesnek találják, hogy a minisztérium megbíza
tott : ellátni ideiglenes szabályokkal a szász tör
vényhatóságokat egyfelől a régi törvényes jo
gok alapján, de másfelől az igazság és méltányos
ság alapján is. 

Megütközött Rannicher képviselő úr abban is, 
sőt főként abban, hogy a szász comesvál asztás 
joga ezen törvény által elvétetik. Hogy az elvéte-

j tett, azt tagadni nem lehet; de bátor vagyok a 
képviselő urat figyelmeztetni arra, hogy ez nem 
most vétetik el először ily formán; (Igaz!) ha jó i 
emlékszem Schmidt Konrád comest i s , Salnien 
helyébe ép ily formában nevezte ki az akkori kor
mány, minden választás nélkül. Ha akkor, az abso-
lut uralom idején nem ütköztek meg oly nagyon 
ama házban: csodálom, hogy mikép tudnak oly 
nagy dolgot csinálni ebből most, midőn oly alkot
mányosfelelős kormány nyal állanak szemben,mely-
nek existentiája, alig képzelhető a legfelső tör
vényhatósági tisztviselők kinevezhetésének joga 
nélkül. (Igaz!) De méltóztassanak e tekintetben is 
vigasztalódni: mert hisz ha a Fundus regiusra néz
ve megszüntettetett e j o g , hasonlag meg kellett, 
hogy ez áldozatot hozzák, még pedig nem egyszer, 
hanem többszörösen a székely székek is, még pedig 
zúgás nélkül; nincs hát^okuk a szász uraknak e te
kintetben elnyomásról, vagy egyenetlen eljárás
ról panaszkodni, legalább felfogásom szerint leg
kisebb okuk sincs. (Igaz!) 

A mi illeti egyátalában a jogbeli megrövidi-
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téseket, szabad legyen nekem azokat, kik netalán 
ettől most félnek, egyszerűen Brassó városának ama 
folyamodására figyelmeztetnem, a melyben kény
telenek voltak a mostaniaknál sokkal zordonabb 
időben kérni, épen magát a szász universitást, hogy 
ne akarja koronaország szerepét játszani, megfe
ledkezve a hazának vele együtt élő más népeiről, 
kik Erdély lakosságát a szászokkal együtt képezik, 
és ne adja fel az universitás a nemzet jogait ama 
centralisatio kedveért, melynek 18 évi szomorú 
működését a szászok épen ugy érezték, mint mi 
magyarok. (Ugy van!) Ha akkor feladtak mindent 
részben, épen az itt jelenlevő urak ne jajduljanak 
fel most, az elkerülhetlen látszólagos áldozatért. 

Ezek, t. ház, körülbelül azok, miket elmondani 
kötelességemnek tartottam. 

Csak azon egyet jegyzem még meg , hogy 
sokan itt azt alították, hogy a 48-diki törvények
nek nem lehet érvényt tulajdonítani, mert hisz 
azok nem népképviselet alapján jöttek létre, s ezen 
indokból tehát egy uj, nem tudom miféle népkép
viselethozás volna szükséges. Ugyan kérdem, ha 
Angliában keresztül megy egy reformbill, azon re-
formbillnek nem lesz-e értéke azért, hogy azoknak a 
képviselőknek választásában, kik a reformbillt ke
resztül vitték, az illető újonnan jogosított egyének 
részt nem vettek ? Bocsánatot kérek, én ezt vala
mennyi érv közt a leggyengébbnek tartom, és 
csak azt kérdem még, vajon a görög egyházaknak 
a többi egyházakkal egy rangra emelése, vagy az 
úrbér alóli fölszabadítás és kártalanítás nem ér
vényes-e azért, mert azon törvény hozatalán a nép 
képviselői jelen nem voltak? Azt hiszem, uraim, 
hogy a mivel egy téren nem szeretünk argumen
tálni, ne argumentáljunk arról más téren sem, mert 
ez jót szülni okvetlenül nem fogna. (Helyedén.) 

Befejezem, t. ház beszédemet; engedjék meg 
azonban, hogy utaljak mintegy zárszóként az Er
dély szent földén, ez ügyért elvérzett nagy költő, 
ama szavaira : „A porszemet, mely csak magában 
áll, elfújja egy kis szellő egy lehellet, de ha össze
olvad, összenő, ha a porszemekből szikla alakul, a 
fergeteg sem ingathatja meg." 

Én, bízva a t. ház lelkesedésében, bízva abban, 
hogy a frigy, mely régebben megköttetett, ma rész
letes alkalmazására nézve is törvénybe igtattatik, 
erősen bízom abban is, hogy e szent frigyet soha 
többé a fergeteg sem ingathatja meg. (Elénk helyes 
lés.) 

PetkÓ Lázár : Nem akarok a t. ház béke-
türésével visszaélni; nem is tehetném ezt főleg a 
képviselőháznak jelen kiszabott munkálata drága 
perczeiben, már csak azért sem, mert ha bár a t. ház 
küszöbét át léptem mint erdélyi képviselő . . (Zaj. 
Nem szabad a beszédet olvasni!) Ha bírnám, t. ház, 
a magyar nyelvet ugy, hogy nézeteimet ez eszköz 

nélkül is előadhatnám, akkor bizonyára nem hasz
nálnék semmi írást. De ha nem engedtetik meg 
annak használata, akkor nem marad egyéb hátra, 
mint a szótól elállanom. (Halljuk, haüjnkl Más is 
olvasott!) Ha szabad volna románul szólanom, bi
zonynyal . . . (Zaj. A. házszabályok tiltják az olvasást! 
Halljuk!) 

BÓnis S á m u e l : A tanácskozás rendéhez kí
vánok szólani. (Halljuk!) Igaz ugyan, hogy a sza
bályokban tiltva van az olvasás ; de miután valaki 
azzal menti magát, hogy nyelvünket nem érti tö
kéletesen, ez átmeneti korszakban el lehet a sza
bályt mellőzni; ámbár részemről óhajtottam vol
na, hogy a ma reggel történtek után azt ily pro-
vocative ne tették volna az illetők. (Elénk helyes
lés.) 

Papp Z s i g m o n d : T. ház! (Nagy zaj. Hall
juk!) En is a házszabályokhoz akarok szólani. 
(Nagy zaj. Eláll!) Az elnök volt a hibás. (Nagy zaj. 
Eláil! Rendre!) 

Elnök: Ma reggel a szónokot szólási jogától 
nem én fosztottam meg,s e tekintetben hivatkozva 
a t. házra ; következőleg a képviselő lír szemre
hányása engem nem illet. Annál kevésbbé illeti pe
dig a most szólott t. képviselőt a szó, mert ő nem 
is a házszabályokhoz kívánt szólani, sem pedig 
nem jelentette be magát mint szónok, következés 
képpen őt a szó egyátalában nem illetheti meg. 
(Helyeslés.) 

' PetkÓ L á s z l ó (olvassa,) : T. ház ! Nem tar
tozom azok közé, kik a t. képviselő testület béke-
türésével viszaélni szándékoznak, de nem is tehet
ném, főleg a képviselő testületnek jelen kiszámí
tott munka drága perczeiben, már csak azért sem, 
mert habár e t. ház küszöbét átléptem, mint erdélyi 
képviselő szemben a t. képviselőházzal, még min
dig magamat csak annyiban tartom illetékesnek, 
a mennyiben fejedelmünk Erdélyt s illetőleg 
annak képviselőit a koronázási országgyűlésre 
meghívni kegyeskedett. Hogy pedig a koronázás 
idejétől e mai napig a t. képviselő testületben 
mint vendégek megmaradtunk, annak ismét ket
tős oka van: egyik, hogy kegyelmes fejedelmünk 
iránt viseltetett engedelmességünk tanúbizonysá
gát adjuk: a másik, hogy alkalmunk legyen az 
erdélyi unió tárgyában választóink, mondhatnám, 
Erdély népessége nagyobb részének gondolkozá
sát és érzületét tolmácsolni. T. ház ! Az alkalom 
itt van, sén habár a t. háznak ingerültségét látom, 
még sem mulaszthatom az alkalmat, épen a t. ház 
ingerültsége tekintetéből, röviden e nagy horderő-
vel biró tárgyhoz szólani s az eseményeket dió
héjba szorítva testvéri őszinteséggel s nyíltsággal 
előadni. 

Feleslegesnek tartom, közjogi szempontból, 
hosszas dhertatiót tartani annak megmutatására, 
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hogy Erdélyt 1526. óta Magyarországhoz mosta
nig csak a personalis unió köteléke fűzte, t. i. a 
magyarországi király volt egyszersmind Erdély
nek fejedelme is. Mindazonáltal legyen szabad egy 
futó pillanatot vetni hazám sarkalatos törvényeire, 
melyek Erdély külön autonómiáját biztositják: ezek 
adiplom.Leop., a „sanctio pracmatiea" és az 1791 -
VI. törvényczikk.melynek világos szavai ezek: 
„Transylvania propriam habét constitutionem, nul-
lique alteri regno subieeta, juxta proprias leges et 
constitutiones legitimé connrmaías gubernanda", 
stb. Valamint a törvényezikk, ugy szintén több 
sarkolatos törvény kitüntetik, hogy a független 
erdélyi fejedelemség külön autonómiával és ön
állósággal birt, s e tényt kétségbe vonni vagy 
ellenkező törvénynyel megezáfolni lehetetlen. Az 
1848. kolozsvári I. törvényezikk a megtámadásra 
oly gyenge fegyver, melynek éle hazám szirt-erős 
törvényein és traditióin megtompul, pedig más 
fegyver nem létezik. 

T. ház! Nem czélom a múlt gyászos esemé
nyek részletes elősorolásával a keserű emléket 
bolygatni, mert ez esetben világosan tudnám kimu
tatni, hogy az 1848. kolozsvári 1. törvényezikk 
törvényes és kötelező erővel nem birhat, mellőzvén 
a részleteket csak annyit említek meg, hogy e 
czikk születése oly mozgalmas időszakra esik. 
mikor a szabad szólás és szabad vélemény kimon
dása életbe került, és az még az 1848-ki kolozs
vári aristocraticus országgyűlési követek keretén 
is kivül esett; mór pedig az 1791. X. és XI. tör
vényezikk világosan körülirják, hogy a törvény
hozatalra megkívántatik a szólás és tanácskozás 
szabadsága „legális libertás, libera vox et con-
sultatio." 

De volt legyen ama czikk a feudális alapon 
összehivott kolozsvári országgyűlésnek szabad ki
folyása, bár kötelező erővel még^akkor sem birhat, a 
mennyiben az 1744. IX. törvényczikkben körülirt 
törvényes formaságokon keresztül nem ment, és így 
törvény erejére soha sem emelkedett, de nem is 
emelkedhetett, mert mindjárt azon czikk meg
hozatala után, tehát május 15-én a románok, kik 
Erdély összes népességének két harmad részét te
szik, a felsőbb helyről engedélyezett és Balázsfalván 
megtartott nemzeti eongrei-uison, hol a kormány is 
képviselve volt, azon czikk életbeléptetése mint 
olyan tény ellen, mely beleegyezésük és befolyá
suk nélkül jött létre, ünnepélyesen óvakodni el 
nem mulasztották. 

T. ház ! Mellőzve a traditiókat, mellőzve egy 
pillanatig a közjogot, a törvényeket és az azokban 
foglalt érveket, melyek különben Erdély autonómi
ájának és függetlenségének mind annyi védbás-
y á i ; tegyük fel, hogy Erdély múltja, történelme, 

közjoga, törvényei, megsemmisítve, halomra dőlve, 

egy tabula rásához hasonlitna, melyre illetékesen 
hivatva van e t. képviselő testület reá inai. Ha a 
józan okosság igénybe vétetik és a jelen válságos 
körülmények és politikai mozzanatok szem elől 
nem tévednek el, szerény véleményem szerint a 
képviselőtestület egyebet e lapra nem írhatna, 
mint hogy : Erdély saj árterületén magára és szaba
don határozzon arról, hogy óhajt-e Magyarország
gal egyesülni és miféle feltételek mellett? Mert 
csakis e korlátlan szabadakaratból kifolyólag 
jöhet létre egy erős és felbonthatlan szerződés, 
melyet azután közös hazánk alapkövének nevez
hetnénk. 

E szerződés megtartását nem annyira az 
írott törvény néma betűi, mint Erdély összes nem
zeteinek tisztelete és szeretete biztositnák. 

Igen, t. ház ! olyan törvény, mely a nép aka
ratának kifolyása, állandó; és rendületlen mig 
ellenben az olyan, mely reá erőszakoltatik , hason
lít egy plántához. mely nem bir gyökeret ver
ni a földbe és a melyet az első szél le szokott 
sodorni. 

Ezeket tehát előre bocsátva, kénytelen va
gyok a szőnyegen levő s Erdély unióját tárgyazó 
törvényjavaslatról kinyilatkoztatni, még pedig 
egész őszinteséggel és minden utógondolat nélkül, 
hogy én annak tárgyalásába nem bocsátkozhat
nám még akkor sem, ha azt az erdélyi viszonyok
kal öszhaugzásban találnám is, ismételve mondom. 
hogy még azon esetben sem járulnék hozzá s vita
tásába nem ereszkedhetnem: mert én erre illeté
kesnek csak a népképviselet alapján összehívandó 
erdélyi országgyűlést ösmerhetem el. De ha meg
győződésem, mely egyszersmind meggyőződése 
Erdély népessége két harmad részének is, nem 
léteznék, legkevesbbé járulhanték ilyen törvény
javaslathoz, mely az erdélyi román nemzet jogos 
igényeivel homlokegyenest ellenkezik. 

Pártolom tehát a Maeellariu Illés elvbarátom 
által beadott és általam is aláirt külön határozati 
indítványt. 

Zeyk Káro ly : T. ház ! Más időben, más 
körülmények közt kötelességemnek tartottam 
volna tüzetesen szólani e tárgyhoz, kötelességem
nek tartottam volna megezáfolni azon állításokat, 
melyek a törvényjavaslat ellen felhozattak; most 
azonban, midőn oly rövid az idő, hogy meg lehet 
egy hosszasabban tartott beszéd okul szolgálhat 
arra,hogy e törvényjavaslat törvénynyé ne lehessen, 
s más felől attól lehet tartani, hogy más igen neve
zetes tárgyak szorulnak ez által háttérbe: lemon
dok szólási jogomról, és felszólítom mind azokat, 
kik szivökön hordják azt, hogy e törvényjavaslat
ból valahára egyszer törvény legyen, hasonlókép 
mondjanak le jogukról, s fogadjuk el e törvény-
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javaslatot a részletes tárgyalás alapjául. (Elénk 
helyeslés.) 

B o h a t i e l u S á n d o r : T. ház! Látva az in
gerültséget, íuelylyel délelőtt a tárgyalás folyt, 
hallva a gyanúsításokat egy erdélyi igen t. kép
viselőtársunk részéről, melyekkel illeti azokat, kik 
a törvényjavaslat ellen felszólalnak, sokáig tűnőd
tem, vajon beleharapjak-e e keserű almába, beele
gyedjem-e ezen törvényjavaslat vitatásába? Végül 
győzött a kötelesség. Kötelességemnek tartom, 
ezen, hazánkra, hazánk minden fiára annyira fon
tos törvényjavasíatróli nézeteimet röviden, s azon 
őszinteséggel előadni, a mely sajátságom, azon 
komolysággal beszélni, melyet a tárgy fontossága 
igényel. (Halljuk!) Legelőször is, uraim, kinyilat
koztatom, hogy sem nem kívánom az 1848-diki 
kolozsvári I. törvényczikk törvényességét megtá
madni, sem törvényessége mellett szót emelni; 
nem támadom meg egyfelől azért, mert 1848-ban 
ennek hozatalában részt vettem, részt vettem pe
dig lelkem egész mélyéből, mert óhajtottam az 
uniót ; másfelől azért, minthogy most is nagyon 
óhajtom, de óhajtom, hogy unió, egyesülés legyen 
a szivekben, egyesülés legyen a közös érdekekben, 
s a közös érdekek kapcsa tarts i ftn az uniót, s 
nem a törvény rideg betűje : kötelességemnek tar
tom nézeteimet, őszintén a Magyar- és Erdélyor
szág egyesülésének részletes szabályozásáról szóló 
törvényjavaslatra nézve előadni. (Halljuk!) 

T. ház! Én ezen törvényjavaslatot nem tar
tom minősítve arra, hogy alapján eléressék az ál
talam forrón óhajtott czél, hogy az egyesülés a 
szivekben s az érdekekben legyen, nem csak a 
törvényben. Nem tartom pedig minősítve, mert 
először: a mit nagyon szerettem, s óhajtottam vol
na, hogy benne legyen ezen törvényjavaslatban, 
t. i. tekintet legyen az erdélyi lakosság nagy több
ségének — értem a román nemzet fiait — azon 
óhajtására, hogy nemzetiségűk elismertessék, s a 
törvényben biztosíttassák, nincs ezen törvényjavas
latban. Ezt pedig annyival inkább óhajtottam vol
na, mennyiben egyfelől az 1-ső szakaszban, a már 
Erdélyben tettleg létező 3 országos nemzet jogo
sultsága implicite benne foglaltatik; óhajtottam 
volna annyiban, mennyiben tudom Erdélyben a 
román nemzetnek százados küzdelmeit, s tudom, 
mily fájdalmas érzés keletkezett 1848-bao, midőn 
az unióról szóló I. törvényczikk alkottatott, hogy 
tekintetbe nem vétetett annak százados óhajtása, 
8 reményének fonala épen akkor metszetett ketté, 
midőn kilátásba volt helyezve, hogy ezen százados 
óhajtása teljesülni fog, mennyiben az 1848-diki 
május 29-ére Erdélybe összehívott országgyűlés, 
több teendője között királyi propositióban az er
délyi román nemzet egyenjogúsításáról szóló tör
vény hozatala is elrendeltetett volt. De ha fájdal-

KÉPV. ír. NAPLÓ 186% XI. 

mat okozott 18*8-ban ily remény ketté metszése: 
annyival nagyobb fájdalmat okoz ma, miután 
Erdélyben a román s a három ottani más nemzet 
jogegyenlősége tettleg fenáll. 

Másodszor nem találom kielégítőnek ezen 
törvényjavaslatot azért is, mert jól lehet az egyéni 
jogegyenlőséget elvileg elismeri , mindazáltal 
ezen jogegyenlőség nincs keresztülvive a részlete
zésekben, így már a 3-dik szakaszban, a hol a 
képviselő választásáról van szó, fentartja a három 
erdélyi, eddig kiváltságos nemzetiség külön jogait 
annyiban, mennyiben a három területnek három 
alapra van fektetve a képviselőválasztás jog-a, míg 
a székely földön átalános szavazás vau. (Nincs!) 
Minden székely választó! (Ha nemes!) Addig a 
megyékben s a Királyföldön más elvek vannak. 
De különösen nem pártolhatom ezt az intézkedést 
annyiban, mennyiben eleje van véve e paragra-
phus által, annak, hogy bár a jövő országgyűlésen 
lehessen Erdély népképviselet alapján képviselve, 
a törvényhozásban. 

Nem pártolhatom azért is, mert nem akar
nám, hogy most, midőn a részletezésről hozunk 
törvényt , ezen törvéuy épen oly fájdalmakat 
okozzon, a minő fájdalmakat okozott 1848-ban 

j az I. törvényczikk. Ha ugyanis 1848-ban egy 
j pár hónapot késtünk volna ezen törvényczikk 
! hozatalával, s elébb hoztunk volna törvényt a ro

mán nemzet egyenjogúságáról, akkor meg lettek 
volna az erdélyiek tökéletesen nyugtatva , s az 
unió nemcsak a törvényben, hanem a szivek
ben lett volna, s bizonyosan testté vált volna. 

Uraim,hallottam itt észrevételt, hogy ha nem lett 
volna balázsfalvi gyű lés . . . A balázsfalvi gyűlés nem 
az unió ellen nyilatkozott. A balázsfalvi^gyülés ugy 
nyilatkozott, hogy az unió be ne hozassák addig, mig 
a román nemzet egyenjogúsága ki nem mondatik, s 
az a törvényhozásba nem fog befolyni. De, uraim, 
ezen törvényjavaslat még azon Ígéreteknek sem tesz 
eleget, a miket az 1865-ki országgyűlés föliratá
ban Hosszú t. képviselőtársunk indítványára kilá
tásba tett-

Hallottam itt egyik igen t. képviselőtársunk 
részéről, hogy e kérdés tökéletesen meg van már 
érve. Meg van igenis érve Magyarországon, meg 
van érve Erdélyben a lakosság egy részénél; de 
nincs megérve s nem nyilatkozott, nem adatott 
alkalom a lakosság nagy részének a nyilatkozásra 
— értem román vérrokonaimat — ugyanazért óhaj
tanám, hogy minekelőtte ezen törvény meghozat
nék, Erdély és Magyarország viszonyának részle
tes szabályozására, hallgattassák meg Erdély la
kossága. Uraim, ez nem idegen eszme a magyar 
törvényhozásban. Alig néhány héttel ezelőtt, mi
dőn a nevelésügyi törvény forgott szőnyegen — 
pedig az nem oly fontos kérdés, mint ez, akkor is 
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az illető érdekeltek kihallgatása rendeltetett el. 
Azután, uraim, most nem egy törvény jóságáról 
vagy hiányáról van szó, hanem törvény hozásáról; 
nem arról van szó, hogy mit mond az 1848. I. 
törvényczikkely ? hanem arról, hogy vajon hogyan 
lehet most oly törvényt hozni, mely mindnyá
junkat megnyugtasson ? (Az bajos dolog!) Uraim, 
én azon hitben voltam 1848-ban, azon hitben va
gyok ma, hogy Erdély uniójára vonatkozólag le
het oly részletes törvényeket hozni, melyek mind
nyájunkat megnyugtassanak. 

Ugyanazért, ha nem kelt volna ki annyira 
az egész ház ma d. e. azon eszme ellen, hogy hall
gattassák ki még egyszer Erdély országgyűlése, 
ugy azon inditványt pártolnám ; mert meg va
gyok győződve, hogy azon utón éretnék el leg
biztosabban a ezél. Miután azonban annyira ki 
kek ellene a képviselőház, pártolom azon indit
ványt : adassék vissza a minisztériumnak, hogy 
tekintetbe véve minden életerős tényezőt, és te
kintetbe véve minden erdélyi nemzetnek jogos ki-
vánatait, hozzon kimerítőbb törvényjavaslatot a 
ház elé. 

I t t kötelesnek érzem magamat egy gyanúsí
tására egyik t. erdélyi képviselőtársamnak felelni. 
Midőn ma indokolni akarta egyik képviselő úr 
ezen törvény minél előbb meghozatalának szük
ségességét azon érvet is felhozta, hogy Erdélyben 
már is nagy mozgalmak vannak az unió ellen. 
Uraim, ha vannak mozgalmak, ezek vagy törvé
nyesek, és a törvény korlátain belől történnek, 
vagy törvényellenesek, a törvény korlátain kivül 
és az ország épsége ellen. Akár miképen legyen 
is, nem ide való a gyanúsítás. Ha törvényellene
sek, akkor tudni fogja kötelességét a kormány, 
és azok ellen, kik az ország épsége ellen törnek, 
azt bizonyosan teljesíteni fogja. 

Ugyanazért bátor vagyok előbbi javaslato
mat ismételve ajánlani. 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: A 
szabad szólás határtalan tisztelője vagyok, sőt a 
beszédeknek a házszabályok által tilott felolvasása 
iránt is elnézéssel viseltetem, és így azt tartom, 
hogy türelemmel tartozunk a kisebbség irányában 
még azon esetre is, ha türelmünket próbára akarná 
tenni. Nem szólaltam volna fel a képviselőház 
végső napjaiban, minthogy most már ideje oly rö
vidre terjed, órái megszámlálvák. De épen ezen 
körülmény indít arra, hogy azon kérést intézzem 
azon t. képviselő urakhoz, kik még föl vannak je
gyezve, szoritsák rövidebbre előadásaikat, külön
ben kifogyunk az időből, és azon czélt, hogy a tör
vényjavaslatból törvény váljék, koczkáztatjuk 
(Elénk helyeslés.) 

Annyira kívánja az ország az unió részletes 
szabályozásának végre valahára teljes létesítését 

hogy a törvényjavaslat előterjesztésének bővebb 
indokolását fölöslegesnek tartom. Elrendelte azt 
és megparancsolja az 1848. évi pozsonyi országgyű
lés VII. t.czikkelye, valammt az 1848. évi kolozsvári 
I. törvényezikk: és ezen törvénynek, azt hiszem, 
akár tetszik, akár nem, mindnyájunknak hódolnunk 
kell. (Helyeslés). De különösen követelheti és méltán 
az unió részletes szabályozását a magyar állam 
egyik részének, Erdélynek lakossága, mely két
szeresen volt sújtva a hazánkra nehezült azon szo
morú viszontagságok által, melyek miatt még je
lenleg is ideiglenes állapotban van, a melyből azon 
törvényes állapotba jutni kivan, melynek Magyar
ország örvend, és azon jogok élvezetébe lépni, azon 
terhek viselésében osztozni vágyik, melyeket e 
hazának többi polgára részére a törvény kiszab. 
Akarhatjuk-e magunkra vállalni az ezen állapot 
további föntartásából reánk háramló felelősséget ? 
Azt hiszem, e halasztást nem igazolhatná sem a kor
mány, sem a törvényhozás, annál kevósbbé, miután 
amúgy is, ha a törvényjavaslat törvénynyé emel
tetik — a miben kétkedni nem tudok, nem akarok 
— Erdély ama sajátságos viszonyainál fogva, még 
hosszú időnek kell letelni, hogy az unió tökélete
sen és végleg befejeztessék. Épen e sajátságos vi
szonyoknál fogva és azon elhanyagoltság miatt, 
melyben Erdély sinylik, és mely anyagi és szellemi 
kifejlődésének eddig útjában állott, még hosszú 
ideig fog tartani, míg az erdélyi viszonyok a ma
gyarországiakhoz annyira assimilálódtak, hogy 
Erdélynek minden lakosa mindazon jogokat élvez-
hetendi, melyekkel Magyarország minden rendű 
lakosa bir és mindazon terhekben fog osztozni, me
lyeket Magyarország minden polgára egyenlően 
visel. Mindezeknél fogva, azt hiszem, kétszeres kö
telességünk az unió részletes szabályozását s minél 
előbb keresztül vinni, hogy igy az alkotmányos 
szabadság jótékonyságában a magyar állam min
den polgára egyaránt részesüljön. 

Kérem tehát a t. képviselő urakat, méltóztas
sanak minden szót mellőzni, mely nem tartozik 
szorosan a dologhoz, s méltóztassanak e törvény
javaslatot azon indítvány mellőzésével, melylyel 
e törvényjavaslat tárgyalásának elhalasztása czé-
loztatik, a részletes tárgyalás alapjául elfogadni. 
(Helyeslés). 

Gál JánOS : Elállók. (Helyeslés.) 
Melas V i l m o s : Elállók. (Helyeslés.) 
Id. Teleki Domokos gróf: Elállók. (He

lyeslés.) 
HaláSZ B o l d i z s á r : Elállók. (Helyeslés.) 
Binder Mihá ly : T. ház !• Az általam igen 

mélyen tisztelt belügyminiszter úr fölszólítása nem 
volt hozzám intézve, hanem azokhoz, kik azt kí
vánják, hogy e törvényjavaslatból törvény legyen; 
én pedig azt nem kívánom, igy tehát fölszólalás'a 
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én hozzám nem volt intézve. (Derültség). En, t. 
ház, meg vagyok gyó'ződve, hogy a t. belügymi
niszter határozottan kivánja azt, hogy azok, kik
nek észrevételeik vannak a törvény ellen, azokat itt 
előhozzák, mert a belügyminisztériumnál lesz al
kalom azokat tekintetre méltatni. 

T. ház ! A legnagyobb és legjobb hatással 
volt az, mikor 1866, évben tavasz felé, Deák Ferencz 
Pest belvárosa mélyen tisztelt képviselője által tett 
inditvány következtében,a t.ház az erdélyi unió rész
leteit elhatározó törvényjavaslat kidolgozására bi-
zottságott küldött ki. Ez épen akkor történt, mikor 
az erdélyi képviselők nagy része még a házba be
lépendő volt. Örömhír volt az azért, mert azt kel
lett következtetni abból, hogy a t. ház azon véle
ményt vallja, melyet Erdélynek lakossága mint 
reményt táplált, t. i., hogy emberi viszonyok, 
kivált, ha nem hóditás által szerzett polgártársakéi, 
megérdemlik, hogy alapos és kegyeletes tanulmá
nyozásban és tekintetbevételben részesüljenek, és 
hogy másrészt a t. ház az egyformaságért a való
di egyenlőséget nem akarja föláldozni. 

Sajnálattal kell azonban mondanom, hogy 
azon bizottság nem csinált semmit, és pedig egy 
egész és háromnegyed éven át, még oly időben 
sem, mikor a t. ház nem igen volt elfoglalva, mert 
a nagyszerű kiegyezési mű sokszor vesztegelt, 
vagy nem igen akart haladni, vagy az al- és nagy
bizottságokban csak lassan ment előre. Én nem 
tudom, constituálta-e magát ezen bizottság? De azt 
szeretném tudni, ha létezik-e legalább egy ülésének 
jegyzökönyve ? és miért nem csinált semmit azon 
bizottság? miért nem tartott üléseket? miért nem 
tanácskozott? Nem volt-e elég felszólítás munkás
ságra, a maga Deák Ferencz igen tisztelt képviselő 
által tett inditvány és a t. háznak a véghezvitt vá
lasztásokban kifejezett meghagyása, az ügy oly 
fontossága és egy egész ország várakozása ? 

E tanácskozásoknak pedig mindenesetre ered
ménye lett volna; ha nem is közvetlen, legalább 
abban, hogy azon öröm Erdélyben hiúnak nem 
mutatkozott volna, és hogy továbbá ezen tanács
kozások következtében azon szép ország lako
sainak érzelmei, kívánalmai, szükségei, institu-
tio , kedves szokásai és sajátságai ismeretesek 
lettek volna, mind a bizottság, mind a nyilvános
ság, mind az országgyűlés előtt és kitetszett volna, 
hogy az állam érdekében és azon czélnak, a melyet 
az unió-törvény kitűzött, eléréséért nem szükséges 
mindent eltörölni s uniformirozni, sőt hogy nem is le
hetséges. A törvényhozás ezt méltányolta volna, 
mert csak egy korlátolt felfogás vagy egy adminis-
tráló hivatalnok kommódsága nem akarja megér
teni, hogy az emberi élet minden ágában és terén az 
egyféleséget egyátalában nem találhatni; de sőt a 
gazdag változatosság csak a létező szükségek ki-
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folyása, és a merev egyformaság csak a szó leg
szorosabb értelmében vett államügyek, azaz : a 
pénz- és katonai ügy kezelésénél szükséges és czél-
irányos. 

E bizottsági tanácskozás az 1848. törvények 
értelmében volt történendő. Tudva van , hogy a 
kolozsvári országgyűlés 1848-ban a fent emiitett 
czélra egy bizottságot választott. Ez tanácskozott 
is, munkálatai az országgyűlés elé kerültek, 
és részint tárgy altattak, de még nem fogadtattak 
el. Már a parlamentaris rendszer szerint a bizott
sági munkálatok, melyek el nem fogadtattak a ház 
által, olyba veendők, mintha nem is lettek volna, 
vagy legfeljebb mint anteactákat lehet azokat 
használni. Minekutána azt a bizottságot visszaállí
tani nem lehetett, a kormánynak feladata lett vol
na, annak helyét mással kipótolni. Nézetem szerint 
legjobb lett volna az erdélyi követekből bizottsá
got alkotni. De minekutána ez nem történt, leg
alább azt a bizottságot kellett volna felhasználni, 
mely Deák Ferencz érdemdús képviselő úr indít
ványánál fogva választatott; ez sem történt. Az 
1848. unionalis törvényeket meg kell tartani szi
gorúan, úgymint határozva, illetőleg elfogadva van
nak. A ki pedig azt másképen szeretné, — mert hi
szem hogy vannak olyanok is, noha kevesen, kikre 
talál a franczia közmondás „l'appétitvient en man-
geant", annak teendője, indítványt tenni : miszerint 
az 1848. előtt létezett két országgyűlés hivassák 
össze, hogy az uniót újból vegyék tárgyalás alá. Tu
dom, hogy ezt nem akarják. És az az oka, hogy az 
1848-diki törvényt mind betű szerint, mind tartal
mára, mind czéljára, mind indokaira nézve szorosan 
meg kell tartanunk. Abban pedig az ál l : „hogy a 
kormány, melynek különben mindenben szabad 
initiativája van , az unió részleteit elhatározó 
törvényre nézve, egy erdélyi emberekből álló bi
zottság hozzájárulásához van kötve.* Ezen igen 
helyes törvényes rendelést annál inkább meg kell 
tartani, mivel egyrészt sok ember létezik még, ki az 
ismeretlen eredménytől fél, és annak tudata, hogy 
erdélyi embei a törvényjavaslat készítésére befo
lyást gyakorol, sokaknál megnyugtató: míg más 
részt egy már kész törvényjavaslat, kivált ha a 
kormánytól jött, igen bajosan elmozdítható, és kü
lönösen nagy tárgyaknál még bajosabban javítható 
ki amendement által. Tartsuk tehát ebben is ma
gunkat szorosan a törvényhez, a mennyiben az 
unió keresztülvitele módjára nézve az initiativát 
meghatározza. Nincs mód ezen törvényt változtat
ni : mivel változtatni törvényt csak azon törvény
hozó testületnek szabad, a mely annak hozatalába 
határozatilag befolyt. Az erdélyi országgyűlés, 
mely készítette, illetőleg elfogadta az unió törvé
nyé t , nem létezik. Ennél fogva nem létezik tör
vényhozás, mely azokat változtathassa. 

32* 
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Tehát annyi ideig nem dolgozott, a bizottság. 
1867-ben, hajói emlékszem, deczember 28-án, 

és pedig megint Deák Ferencz érdemes képviselő 
társunk fölszólására, egy lépés történt az unió tár
gyában , a mennyiben tudniillik a kormány kinyi
latkoztatta, hogy a nemzetiségi egyenjogúságról 
szóló törvényczikk elkészítését továbbá is az arra 
választott bizottmányra bizza, de az unió-törvény
javaslatot maga akarja elkészíteni. 

Már most azt lehetett volna reményleni, hogy 
uj lendületet fog venni a dolog. Hiszem i s , hogy 
e remény alapos volt, de sajnálnunk kel l , hogy a 
kormány igen el volt foglalva. U g y látszik, hogy 
a kérdés nem tetszett égetőnek. Erdély az ország
gyűlésen képviselve volt, és a központi kormány 
alatt áll. sőt még egy királyi biztossal is el volt 
látva. De léteznek mindig életi és jogi viszonyok, 
melyek hangosan kopogtatnak az ajtón, és melyek 
felett a bizonytalanság Damokles kardját soha bün
tetlen hagyni nem lehet. 

Id. T e l e k i D o m o k o s gr. (elneveti magát.) 
B i n d e r M ihály . - Kérem, én nem akartam 

fenyegetést mondani, és nincs, miért kaczagni a 
gróf urnák azon a mit mondtam; hanem azt hi
szem, a viszonyok egészségesen és u g y . a hogy a 
közjó érdekében mindnyájan kívánjuk, nem fog
nak fejlődni, ha egyszer a bizonytalanságnak nem 
fognak végét vetni. 

Valahára érkezett egy törvényjavaslat, de 
mikor? Akkor, midőn az országgyűlés utolsó nap
jai jöttek el. Október 22-kén egy pesti német lap 
irt arról , hogy egy conferentia ült volna együtt 
és négy pontot állapított volna meg a készitendő 
törvényjavaslat alapjául. Nem tudhatni,kikből ál
lott azon conferentia és kinek megbízásából ült 
együtt. De azt nem fogja senki állithatni, hogy azon 
conferentia az emiitettem, az egyesülési törvény ér
telmében létesítendő bizottmány helyét pótolhatta. 
Ez talán két-három nappal azután történt, midőn itt 
a k épviselőházban, a perrendtartás tárgyalása alkal
mával, a szebeni főtörvényszék dolgában felszólal
tam és azon figyelmeztetést koczkáztattam, hogy az 
unionalis törvény végleges elkészitése előtt az er
délyi törvényeken változtatni nem lehet. — Kevés 
idővel később ugyanazon pesti német lap egy egész 
törvényjavaslatot tett közzé, melyet aztán tán há
rom héttel ennekelőtte a kormány a ház elé is 
terjesztett. Azon törvényjavaslat tartalmából és 
alakjából ugy tetszik nekem, hogy az hirtelen, azaz 
rövid idő alatt készült. Még azonkívül az a körül
mény is hozott engem azon gondolatra, hogy, mi
után a kormány a törvényjavaslat mellé a bizott
ság tanácskozásait — a magyarországi képviselő 
urak felvilágosítására — nem tudta mellékelni, azt 
vártam volna, hogy legalább egy motiváló jelen
tést mellékelt volna hozzá, melyből kitűnt volna: 

miféle különbségek vannak az ősi történelmileg ki
fejlődött erdélyi és a magyarországi alkotmány 
közt, és mely erdélyi viszonyokat kell eltörölni, az 
unió törvényekben kitűzött czél elérése végett? 
Mert jogot csupán az üres egyformaságért eltöröl
ni, elvenni, nem okos, de nem is szükséges. 

És e törvényt most kell tárgyalnunk, a mi
dőn az országgyűlés utolsó napjait üli, és a t. ház 
alig végezheti azokat, melyek a rendes igazgatást 
eszközlendők és biztositandók. 

A t. ház és az egész országgyűlés a kiegyez-
kedés nagy művét keresztül vitte. Örömmel vet
tünk részt abban hazafiságunknál fogva, és a mon
archiához való ragaszkodásunknál fogva; ezen 

; tény biztosítja az uniót is. Hogy ezzel mit mon-
| dok, az leginkább megértendi, a ki tudja, hogy a 
! budget készítése, mely az állami közigazgatás min-
| den ágára a legnagyobb befolyást gyakorolja, az 
I országgyűlés kezében van. Hiszem, sokan fogják 

azt ellenvetni, hogy valami autonómiára gondolok 
Erdélyben. Nem tagadom, hogy nekem ugy látszik, 
mintha lennének némely tá rgyak , melyeken Er
délyre nézve változtatást nem kellene tenni, és ép
pen a törvényjavaslat, mely előttünk fekszik, iga
zolja véleményemet, mert az is érintetlenül hagy 
némely tárgyakat. Ha a t. ház csak a kiegyezést, 
és a rendes munka, budget st. efféle mellett mé 

! kiegyezéshez tartozó belső kérdéseket megoldotta 
volna , nagy munkát vitt volna véghez. Nem is 
fogja senki helyeselni, hogy a t . ház most tárgyak
kal is elhalmoztatik. Oly időben élünk, hol törvé
nyeket nem lehet fentartani, ha a nép szükségé
nek nem felelnek meg; és rósz törvények, a mellett, 
hogy nem tartathatnak meg, még azonkívül ellen
kező roszat is szülnek. Óvakodjunk tehát a tör
vény készítésében valamit elsiettetni; óvakodjunk 

í különösen egy törvényt elfogadni, mely, mint már 
| helyesen mondatott, provisoriumokat csinál, jogo-
i kat ismer el , de azokat az arra egyedül illetékes 
| kézből elveszi, és annak rendezését más hatalom 

kezébe akarja tenni, mely a hírhedt „freie Hand"-
hoz igen hasonló felhatalmazást meghosszabbítja, 
és utoljára tulajdonkép nem rendezi azt, a mit ren
dezni feladata volna. A törvényjavaslat oly hiá
nyos, hogy azt a tárgy nagyságánál, az idő rövid
ségénél, és a t. ház igen elfoglaltatásánál fogva nem 
is lehet amendirozni. 

Ennélfogva pártolom Rannicher képviselő
társam indítványát, és csak azon egy óhajtásomnak 
vagyok bátor kifejezést adni, hogy valamint én itt 
különösen szász érdekekről nem szóltam — mivel ez 
a részletekhez tartozik — bár más se tette volna ezt. 

De miután ez már megtörtént, csak egy meg
jegyzésre felelek. Tisza László t. képviselőtársunk 
azzal akart minket vigasztalni, a comes-választási 
jog eltörlése felett, hogy hiszen a székelyekkel se 
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bánnak máskép. De azt hiszem, azon e lv : socios 
habnisse malorum, nem jó vigasztalás. Jogot nem le
het elvenni. Ha a jogot elismerik, akkor szólitsák fel 
azokat, a kiknek ez birtokában van , és ha ugyan 
egy olyan jog, az állam lételével és czéljával, mely
ben mindnyájan érdekelve vagyunk, ellenkezik, 
legkevésbbé sem fogja akarni a szász nemzet azt 
megtartani. 

Még egyszer ajánlom Rannicher képviselőtár
sam inditványát a t. ház. figyelmébe. 

P a p p La jos : Óhajtván, hogy az előttünk 
fekvő törvényjavaslatból mielőbb törvény váljék, 
elállók a szótól. (Helyeslés.) 

W l á d A l a j o s : T . ház! (Eláll!) Nem állok 
el! Teljesen méltánylom azon okokat, melyeket 
t. belügyminiszter úr előadott. Érzem a perczek 
fontosságát, és az idő drága voltát, és csak sajná
latomat kell kifejeznem a felett, hogy nem állha
tok el a szótól, és talán nem oly kellő rövidséggel 
fejezhetem ki magam, mint a hogy ezt kívánnám. 
Mindazonáltal azt hiszem, mindnyájan meg va
gyunk győződve arról, hogy jobb, ha azok.melyek 
e tái'gyra vonatkozólag egyik vagy másik képvi
selő részéről elmondattak, {elmondatnak, vagy 
mondatni fognak, inkább itt mondatnak el, mint 
másutt. (Nagyon igaz!) S e tekintetben bármily, 
drága is az idő, az hasztalanra nem pazaroltatik 
el. (Igaz, Halljuk1.) Kénytelen vagyok felszólalni; 
annálinkább, mert álláspontom ezen tárgy tekinte
tében igen sajátságos. 

A Macellariu képviselőtársam által beterjesz
tett határozati javaslatot huszad magammal én 
is aláirtam ugyan, az abban foglalt indokok azon
ban nem az enyémek, mert én egészen más szem
pontból indulok ki, s a tulajdonképi határozati 
javaslatnak is csak második részét fogadom el 
magaménak. Az én kiindulási- s álláspontom a 
törvényesség. Én elfogadom a 48-ki pozsonyi VII . 
törvényczikket, elfogadom a 48-ki kolozsvári or
szággyűlés I. törvényezikkét, mint törvényeket. 
melyeknek érvénye vita tárgyát nem képezheti. 
Elfogadom pedig azért, mert azok, habár az erdé
lyi I. törvényczikk az erdélyi torvények, értel
mében valamennyi törvényes megkivántatóság-
nak, az erdélyi közjog szempontjából megítélve, 
nem felel meg tökéletesen, 1848-ban tettleg is 
életbe lépett az által, hogy azok értelme s határo
zata folytán Erdélynek valamennyi képviselő vá
lasztási kerülete az 1848-ik évi július 2-ra Pestre 
egybehívott magyarországi országgyűlésre képvi
selőit megválasztotta, a választásokban mind a 
magyar és székely, mind a román és szász nemze
tiségű jogosítottak részt vettek, s ennek folytán a 
mondott országgyűlésen több román s szász kép
viselő megjelent , s abban részt vettek egészen 
azon évi szeptember hóban történt eltávozásukig 

(Közbeszólás: Igaz! Helyeslés.) De ebből kérem, 
hogy elfogadom ezen törvényczikkeket, nem az 
következik, a mit önök nagyobb része következ
tetni akar, hogy tehát el kell fogadni a belügy
miniszter úr által beterjesztett törvényjavaslatot is. 
Az 1848-iki pozsonyi és kolozsvári törvényczikkek 

j kimondották az uniót, és az többé kérdés alá nem 
I jöhet. De, uraim, az 48-iki pozsonyi és kolozsvári 

törvényczikkek az unió miként leendő keresztül
vitelét s foganatosítását nem szabályozták meg. 
Felolvasom önöknek a törvények erre vonatkozó 
szakaszát. (Tudjuk!) Habár tudják is, én el fogom 
azért olvasni, mert annak egy uj oldalát felfedezni 
vélem, mely figyelmünket kikerülte, vagy lega
lább eddig szóba sem hozatott. Az 1848. évi po-

I zsonyi törvényczikk 4. szakasza következőleg szól: 
I „A felelős minisztériumnak kötelességévé tétetik, 
| hogy minden kitelhető törvényes eszközüket fel-
I használva, ugy az e végett a múlt erdélyi országgyű

lésen kinevezett bizottmánynya1, mint szintén az 
Erdélyben hova hamarább összegyűlendő ország
gyűléssel éríekezésbe tegye, mindenesetre pedig 
ugy az egyesülés teljes végrehajtására szükséges 
lépéseket megtegye, mint szintén e tárgyban 
kimerítő javaslatokat "terjeszszen a legközelebbi 
hongyülés elé stb.f t 

Tudják, uraim, hogy a pozsonyi országgyü-
! lés 1848. évi márcz. végén és april elején hozta 
i határozatait, valamint azt is tudni fogják, hogy az 

erdélyi országgyűlés 1848. évi június hóban tar-
j totta tanácskozásait, és hozta törvényeit. Tehátezen 

törvény rendelése nem azon országos választmány
ra alkalmazható, melyről az 1848-ki kolozsvári 
országgyűlés 1.t. ez. 2-dik szakasza szól; hanem vo
natkozik azon bizottságra, melyet az 1847-ki er
délyi országgyűlés kiküldött volt, az unió tárgyá-

I ban Magyarország országgyűlése részéről kikül-
dendett országos választmány nyal leendő érteke
zés végett. A kolozsvári t. ez. azonban nem azon 
küldöttséget utasította, hogy Magyarország minisz
tériumával értekezzék, mely az 1848. évi pozsonyi 
VII . törvényczikk világos rendelete értelmében 
arra hivatva és jogosítva volt: hanem, az 1848. évi 
kolozsvári országgyűlés I. t.-czikke 2-ik szakasza 
értelmében, egy uj országos küldöttséget választott 
meg gr. Teleky József, és annak meg nem jelen-
hetése esetében országos elnök b. Kemény Ferencz 
elnöklete alatt. Tehát a törvény világos rendelete 
meg nem tartatott. 

Nehogy azonban azt. mondhassa valaki ró
lam, hogy, habár én a törvényt általam helyesen 
magyarázottnak gondolom, rabulista vagyok s 
prókátori fogásokkal élek : kinyilatkoztatom, hogy 
nem a törvény eme rendelete meg nem tartására 
helyezem a fősúlyt, a melyre okoskodásomat ala
pítani akarom. 
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Én csak ki akartam mutatni azt, hogy a tör
vény világos rendeletének elég téve nincs. Azon
ban ne vegyük a dolgot ugy mint törvény szerint 
történnie kellett volna, hanem a miként történt. 
Az 1848. évi kolozsvári országgyűlés az 1.1. czikk 2. 
szakasza értelmében megválasztott egy bizottságot. 
Hogy vajon ebbe a bizottságba kizárólag az 1847-ki 
bizottság tagjait választotta-e vagy nem ? nem tu
dom ; meglehet, hogy épen azok voltak megvá
lasztva, de ez a törvényben nem lévén megem
lítve , ugy veszem a dolgot, hogy tökéletesen 
uj tagokat választott, mi kíilönben mellékes s má
sodrendű dolog. Mi lett volna a bizottságnak a 
teendője ? Véleményem szerint az, hogy ezen bi
zottság megbízásában, melyet az 1848. évi kolozs
vári 1.1. ez. 2. szakasza világosan s határozottan kör-
nalozott, és pedig a következő szavakkal: „Erdély 
érdekeinek Magyarországéival összeillesztésén köz
remunkálni és a közelebbi közös hongyülésre a 
minisztérium által e tárgyban előterjesztendő tör
vényjavaslatokra anyagot nyújtani" eljárjon. 

Tette-e ezt ezen bizottság vagy nem ? nem 
tudom ; Hosszú Józsefképviselő úr azt állitá ugyan, 
hogy megbízatásának megfelelt; de én, uraim, ki az 
1848-ik évi pesti országgyűlésen képviselő voltam, 
nem emlékszem arra, hogy azon bizottság beadta 
volna munkálatát, annál kevésbbé, hogy a minisz
térium törvényjavaslatot terjesztett volna elő az 
uniót illetőleg. 

A dolog ily helyzetében mi lett volna a te
endő ? 

Ha az érintett bizottság feladatában nem járt 
el, a minisztérium által felhívandó lett volna, hogy 
megbízatását teljesítse. 

Azonban az többé nem lehetséges, mert azon 
bizottságnak elnökei és tagjai nagyobb rész
ben elhaltak. Uj bizottságot pedig nem lehet vá
lasztani, mert, önök szerint, sőt a törvény szerint 
is, az 1848-ki kolozsvári országgyűlés volt az utolsó 
erdélyi országgyűlés. Jó . elfogadom ez álláspon
tot. De, uraim! vajon nem világosan és határozot
tan rendelkeznek-e az 1848-iki törvények Horvátor
szágra nézve is, mely 1848-ig Magyarországgal 
sokkal szorosabb kapcsolatban állott, mint Erdély, 
melynek külön kormányzata s külön törvényhozása 
volt? mely kapcsolatot azonban az 1848—49. évi 
események megszüntették, valamint megszüntették 
azt Erdélyben is. S mi történt Horvátországot illető
leg ? Az 1861. évi törvényhozás azon valóban dicsé
retet érdemlő s általam is kitünőleg méltánylott el
járást fogadta el, mely szerint Horvátországnak fe
hér lapot nyitott, s megtörtént az egyesség. Ha erő
szakoskodtak volna, ezen egyesség bizonyosan nem 
jött volna létre. Miután azonban őket meghall
gat ták, megtörtént az, s ennek folytán a hor

vát képviselők szívesen jöttek ide, és az országgyű
lés által szívélyesen üdvözöltettek s fogadtattak. 

Az én főmdokom tehát az erdélyi unió-kérdés 
végleges szabályozását illetőleg az, hogy nem any-
nyira a törvény, hanem a Horvátország irányában 
követett méltányosság legyen a vezérelv. A méltá
nyosságot egy oly ország iránt, mely 300 éven át 
önálló állami életet élt, különösen jelenleg, az euró
pai nehéz constelíatió is javalja. 

Emlékezni fognak, uraim, hogy 1866-ik évi 
február 19-én azt mondottam, hogy én egyike va
gyok azon kevés inteliegens románoknak, kik az 
uniót pártolják; önök kinevettek akkor, mit nem 
érdemeltem meg. Mindemellett én az unió barát
ja vagyok s voltam. Miért? Mert azt tartom, hogy 
az unió nemcsak a magyarnak, de a románnak is , 
érdekében áll. Mennyi s mily vitális érdek köti 
őket össze! Aztán nincsenek-e már szoros össze
köttetésbe hozva, a magyarországi és erdélyi ro
mánok egyházilag, és pedig valamint a gör. kath., 
szintúgy A görög keleti hitűek is, miután az előb
biek a gyulafehérvári, az utóbbiak az erdélyi me-
tropoliához tartoznak ? De ezenkívül vannak még 
más érdekek és tekintetek is, melyeket, nehogy 
előadásom még hosszabbra nyúljék, elősorolni nem 
akarok. De, uraim, maga az erdélyi román nép sem 
nyilatkozott soha az ellen, hogy az uniót nem 
akarja, maga az 1848. évi május 13-án Balázsfal
ván tartott román népgyűlés is oda nyilatkozott, 
hogy elvileg nincs az unió s szorosb kapcsolat ellen 
Magyarországgal: csak azt az egyet kívánta, hogy 
az erdélyi román nép az ország 4-dik nemzetének 
befogadtatván, mint ilyen, részt vegyen az unió 
feletti határozatban, hogy ne mondhassa, h o g y : 
,,de nobis sine nobis" határoztatott. Ugyanazért 
az erdélyi országgyűlés, melyhez a balázsfalvi 
gyűlés száz tagból álló deputatió által terjesztette 
erre vonatkozó kérvényét, az én csekély nézetem 
szerint, nem járt el elég eszélyesen, midőn e kére
lem főpontját nem teljesítette, mert ez által az 
embervér megkíméltethetett volna. De azt, hogy jól 
vagy roszul tette-e ? többé vizsgálat alá venni nem 
szükség. Az unió megvan. Igen, de hátra van az 
unió elvéből kifolyó rendelkezések végleges sza
bályozása, melyet az unióról szóló magyarországi 
és erdélyi törvényezikkek elintézetlenül hagytak. 
Vezesse önöket, e tárgyat illetőleg, Erdélyre nézve 
is ugyanazon méltányosság és nagylelkűség, me
lyet Horvátország irányában tanúsítottak s bizto
sak lehetnek arról, hogy az unió mind a két or
szágra nézve áldást hozó, s tartós lesz. 

Meglehet, egy ujolag egybehívandó erdélyi 
országgyűlésen az érdeklettek, s nevezetesen a ro
mánok és szászok talán többet fognak kívánni, 
mint mennyi e törvényjavaslatban van, de meglehet 
az is, hogy kevesebbet. De mindkét esetben egy 
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megbecsülhetlen előny volna az eredmény, az t. i. 
hogy nem panaszkodhatnék senkisem afelett, hogy 
kivánatához képest meg nem hallgattatott. Ám ítél
jék meg t. képviselő' társaim, mennyi különbség 
van a közt: valakire octrojálni valamit, és mennyi 
különbség van a közt, valakinek beleegyezésével 
hozni számára a törvényt. 

1 Én, uraim, tanulmányoztam a világtörténetet, 
j tanulmányoztam az európai államok életét s alkot-
\ mányaik fejlődését, és ugy találtam, hogy Erdély-
j nek magyarországgali egyesülésének tervezett 
I modalitása nagyon analóg Irlandnak angliáA^ali 
\ egyesülése történetével. Már pedig, uraim, ha a ha

talmas Britanniának is egy csekély országocska 
: minő Irland, oly végtelen kellemetlenségeket oko-
I zott: egy kisebb országnak, milyen Magyarország, 
| egy Irland állapotára jntandott Erdély, még több 

kellemetlenséget okozhat. 
Én, mert forrón szeretem hazámat, meg akar

nám azt óvni i]y kellemetlenségek és veszélyektől, 
és azért emelem fel szavamat, mert hígyék el 
uraim, hogy sokkal könnyebb volna, sőt kelleme
sebb is részemről hallgatni. (Közbeszóllás : Meglehet); 
nemcsak hogy meglehet, de bizonyosan, mert a 
közvetitő, valamint az egyik ugy a másik részről 
is, nem nagy köszönetet szokott nyerni , de ily 
fontos perczben, midőn egy ily fontos törvény 
megalkotása hozatik javaslatba, nem hallgathat
tam, mert én nem óhajtom, hogy hazámnak egy 
Irlandja legyen. 

Azt fogja valaki ellenvetni, hogy mivel az 
1848-iki törvény az unió szabályainak kidolgozása 
végett bizottságot küldött ki, ujabb erdélyi ország
gyűlés egybehivása nem kivánatos, mert az külön
ben sem volna törvényes. Erre azt válaszolom, 
hogy e mellett opportunitás, hasznosság és méltá
nyosság szól. 

Aztán azt sem lehet szem elől téveszteni, 
, ,hogy 1848 óta Erdélynek két országgyűlése 
volt, nevezetesen az 1863. évi szebeni, és az 1865. 
évi kolozsvári országgyűlések, s e szerint be nem 
látom okát, hogy ha czélszerünek és kívánatosnak 
tűnik fel. miért ne hivatnék össze egy harma
dik országgyűlés is, és pedig az azóta megkoroná
zott fejedelem által, ha az által a közmegnyugta
tás eszközölhető lenne ? 

Azt mondják önök, hogy a szebeni ország
gyűlés törvénytelen volt. Ez igaz, de más részről 
azt sem lehet tagadni, hogy ez szabadelvű, habár 
octroyált választási törvény alapján hivattatván 
egybe; Erdély népessége legnagyobb része, az er
délyi románok igényeinek megfelelő volt, holott 
az 1865. évi kolozsvári országgyűlés sztíkkörü 
választási alapon hivattatván össze, azok érdekei
nek nem felelt meg, és erre szükség sem volt, 

f mert szigorú törvényes szempontból véve, ez sem 
volt törvényesebb, mint a szebeni 1863. ország
gyűlés, s még is abba bele mentek a megválasz
tott magyar és székely képviselők, holott a szebeni 
országgyűlésen megjelenni, s abban részt venni 
vonakodtak, azon indokból, mert szerintük az tör
vénytelen volt. 

Annyi azonban Ali, és igaz marad, hogy min
den esetre méltányosabb szempontból indultak ki 
azon tényezők, kik az 1863-ki országgyűlést egy
be hívták, mint azok, kik az 1865-kit, és pedig 
azért, mert az 1863-ki, a mellett hogy szabadel
vűbb alapokon hivatott össze, egy nagyszámú 
néposztálynak gyöngéit kímélve, igényeiket kielé
gíteni iparkodtak, mindamellett, hogy azokat sa
ját előnyükre és hasznukra kizsákmányolták. 

Bár adta volna a gondviselés, hogy azon fér
fiak, kik 1865-ben a kormány élére jutottak, s 
kiknek tiszta hazaszeretete iránt én őszinte tiszte
lettel viseltetem, belátták volna azt, hogy a helyett, 
hogy az 18 65-ki országgyűlést Kolozsvárra egybe
hívták, melyet sem a magyar, sem a székely kép
viselők törvényesnek el nem ismertek, sem a szá
szok és románok nem kívántak, sem a körülmények 
nem igazoltak, a helyett, mondom, az 1864-ik évi 
szebeni országgyűlésbe megválasztott magyar és szé
kely képviselőket rábírták volna, hogy oda menje
nek, és hogy azon országgyűlésen vétették volna elő 
az unio-törvény miként leendő keresztülvitele iránti 
intézkedések feletti tanácskozásokat, és hozattak 
volna határozatokat; mert ezen esetben az unio-
törvény mindenesetre keresztül ment, s annak kö
vetkezményei elintéztettek volna közakarattal! 

Ámde azt mondja a magyar közmondás : El
múlt esőnek nem kell köpönyeg: de azt is mondja, 
hogy a múltból tanúságot kell meríteni! Azoknak 
kik kétkedőleg rázzák meg fejeiket azon állításom 
hallatára, hogy az érintettem esetben az unio-tör-
vényt a szebeni országgyűlésen minden kétség nél
kül keresztül lehetett volna vinni, azt válaszolom: 
hogy ezen urak ne feledjék azt, hogy emez ország
gyűlés elemei különben is annyira divergálok egy
mástól {Eláll!) — Nem állok el! — és érdekeink 
annyira össze voltak s egy netán egybehívandó er
délyi országgyűlésen volnának kuszálva, azoknak 
egymás iránti kölcsönös irigysége, féltékenysége 
any-nyira előtérbe léptek vagy lépnének; misze
rint oly ügyességnek s jóakaratnak, mint a melyek 
bírását a jelen kormány kezelőiben felismerek, két
ségen kívül sikerülendne azokat a haza előnyére 
felhasználni, és ez által eme végzésszerü kérdést a 
kőzhaza üdvére megoldani. 

Mindezek folytán a Macellariu által beterjesz
tett határozati javaslat második részét, illetőleg a 
határozatot, elfogadom olyképen, hogy a felelős 
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kormány oda utaeittassék, miszerint az 1848-ki po
zsonyi VII. törvén) ezikk értelmében Erdélyország
ban ujabb országgyűlést hívjon össze, azon az unio-
kérdéséből felmerülő kérdések, és illetőleg részle
tek megoldását őszközölje, és az e Metti megálla
podást a legközelebbi közös országgyűlésnek tör-
vényesités végett beterjeszsze. 

B e r z e n c z e y László: T. ház! (Helyre vagy a 
szószékre! Másvü nem lehet szólani!) Azóta elmond
tam volna, a mióta hallgatni kényszerítenek. (Hely
re ! Zaj.) 

Elnök: Kérem a képviselő urat, szívesked
jék vagy a szószékre, vagy helyére menni. 

B e r z e n c z e y L á s z l ó (helyéről): Bocsánatot 
kérek, t. ház! ha én mint egyike azoknak, kik 
az unió kérdésével igen sokat foglalkoztak, és me
rem kimondani, tettem, létrehozásában —még ellen
feleinknek se lehet szemökre vetni, hogy 1849. év 
óta sokat ne tettek ellene, és ime ma még is feltá
madott, hogy szűnjék megkérdés lenni — bocsánat, 
ha felkérem a házat, méltóztatnék megengedni, 
hogy ez utolsó este, mely azt hiszem, nagy poli
tikai harcznak utóestéje, fölszólalhassanak azok 
is, kik azt hiszik, hogy ezen eljárás által ^sokat 
vesztenek. Engedjék önök, ha akarnak, szólani 
azon intézkedés ellenében, melynek ellenkezőjét 
hinni hosszú húsz évi események során át már 
szokásukká, mondhatni hitükké vált. Engedjék, 
hogy fölszólaljon azon ember, ki egy perczben 
látja csaknem egész élete reményét dugába dőlni. 
Azért nem is veszem, nem vehetem rósz néven 
román testvéreimtől, ha ezen utolsó, e kérdéstől 
való búcsúbeszédjükben elkeseredettek, és igen
igen óhajtottam volna, ha idő lett volna arra. 
hogy ezen végvita békésebben folyjon le. 

Intett bennünket a t. belügyminiszter úr. 
hogy ne sokat beszéljünk e t á rgyban ; nem is be
szélek sokat, csak azt vagyok bátor megjegyezni, 
hogy igen szerettem volna, ha e tárgy koráb
ban jött volna szőnyegre, épen azért, hogy többet 
beszélhettünk volna róla mindkét részről. 

Azon megjegyzés tétetett némely oldalról, 
hogy mi e dolgot fel akarjuk fújni. Ezek ellené
ben bátorkodom megjegyezni, hogy már nagyon 
is régóta fújják e dolgot, és fuvasánál tán igen 
felfuvalkodottan beszélnek Erdély 300 éves önállá-
sáról. Vajon kik tartották és tárták fen Erdély 
azon önállását? Nemde, az erdélyi magyarok? 
Avagy mi vagyunk-e, kik annak önállása ellen 
küzdöttek ? Nein mi, kik az uniót kívánjuk, va
gyunk inkább azok, kik ez önállást fentariottuk, 
és pedig harczban és békében ? Oh! ama törvé
nyek, ama régi erdélyi törvények, melyek szerint 
csak nemes ember viselhetett fegyvert és ment 
háborúba, lehet, hogy szégyenletes törvények 

voltak, de az illetők verőket ontották értök, 
számban apadtak, de kardjuk árnyékában dúsan 
szaporodának a fegyvertelenek. 

Beszélnek, és ismét beszélnek Erdély alkot
mányosságáról ; hát ki csinálta, ki védte, kiválókig 
azt, ha nem az erdélyi magyar nép ? 

Mi volt, a mi az uniót régi időkben dugába 
dönté ? Felelet: a vallási kérdés, és azon magyarok, 
kik akkor nem akartak egyesülni magyar testvé
reikkel. Volt-e azon 300 év folytán csak egy
szer is nemzetiségi kérdés? 

De uraim, midőn egy számban kevés, de hős 
nemzet hosszú küzdelemben tán megfogyott, hogy 
annak ellenében ma azok, kik a küzdelmekben nem 
csak részt nem vettek, de nemzeti követeléseiket 
az alkotmány elleneivel kötött szövetségben ke
resték, egyéni számtöbbségöket vessék szeműnkre: 
ez nem loyalis eljárás. 

Felfordult-e a világ? porba kell-e hajtani egy, 
a harcz és idő folytán megszaggatott zászlót, 
egy ujj, még eleven nemzeti színekkel lobogó 
zászló előtt! Nem mi, a történetírók egyhangúan 
bizonyítják, hogy Erdély 800 éves története a 
magyarok története. 

Sokan, t. ház, kik — mint magam is — közjo
gokba elegyedtek, azt mondják, hogy a r é g i rendi 
törvények oka e súrlódásoknak. De mutas sanak 
államot azon időkből, a hol nem az vo't. D e hisz 
épen azon rendi országgyűlések akarták és áll i ták 
elő mindazt, a mi most van, és nem azok, kik el
lenünk küzdenek; a rendi gyűlések intézték Erdély 
ügyeit. Egyszer hivatkoznak a rendi országgyű
lésre, máskor ismét azokat haszontalanoknak 
nyilvánítják; akkor rendi, és ma magyar : ugyan 
mivé legyünk, hogy tessünk nekik? Azt hiszem, 
ezen kérdéssel ők is adósak maradnak, és mi nem 
is követeljük. Egyrészt makacsul ragaszkodnak a 
törvényhez . másrészt érvénytelennek tartják 
azt. 

Azt monda Wlád képviselő úr, hogy a kolozs
vári 1848-ki országgyűlésen ki volt nevezve egy 
bizottmány, mely ezen kérdésben egy munkálatot 
terjeszszen elő, de nem adta be munkálatát. Igen is 
ama bizottság 1848. szeptember havában beadta 
munkálatát, mely még a felső házba is átment, 
és hogy nem végeztetett be, bocsássanak meg 
román testvéreink, abban épen ők akadályoztattak 
minket, mert, mint tudjuk, kitört az akkori polgári 
háború, a mi azonban imé nem oldá meg a kérdést. 

A szász nemzet részéről is hivatkoznak némi 
elmulasztásokra. Bocsánatot kérek, nem csudál-
kozom, ha egy román erre hivatkozik, mert ők a 
kolozsvári úgynevezett unió- országgyűléssé a 
nem voltak eléggé képviselve; de a szász képvise
lők ugyancsak jelen voltak, együtt valánk mind-
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annyian, és beleegyeztek az unióba, és én egyebet 
azon időben nem hallottam azon uraktól, mint: 
„Csináljatok a mit akartok Magyarországgal, az 
egész világgal, csak maradjanak a mi privilégiu
maink [u Azaz, hogy mégis hallottam egyebet is : 
azt, hogy ne legyen többé lutri. Többet ezen ország
gyűlésen azon uraktól, a reformot illetőleg, nem 
hallottam. {Derültség) 

Bocsásson meg tisztelt Binder képviselő úr, 
ha felhozom, de épen az ő részükről hallottam a 
nemzetiségi kérdés tárgyalása alkalmával ama 
kolozsvári nyilatkozatot, és szép is az, hogy: „Ne
künk van már nemzetiségi törvényünk, nekünk 
nem kell több, a többiekkel, már a Románokkal és 
Szerbekkel, csináljatok a mit akartok." Most meg 
az uniónál ismét a románokhoz szegődtek, velők 
kaczérkodnak, hogy minket üssenek. A kancsal 
mészáros tett ugy, jobbra nézett, balra ütött; de a 
törvényhozó testület nem fog igy eljárni. (He
lyeslés.) 

Azt panaszolják továbbá szász kéj viselőtár
saink, hogy elvesztik a comest. Hát székely gróf 
nem volt-e? és mily régen elvették azt, és senki 
sem zúgolódott érte. Ma elvesztettük egy más jog 
gyakorlatát. Azelőtt valóban a főkirálybiró-
választás, a mi nálunk főispán, választás alatt volt, 
még pedig candidatio nélküli választás alatt. Mig 
a comes maga candidáló levén, megszorította a 
a választásokat a szász megyékben. Binder úr saj
nál minket, mondván: Solatium est miseris socios 
habuisse malorum. Kérem , ne sajnáljon oly 
nagyon: részemről nem bánom, ha választatik-e 
vagy nem ? örvendek azon igenis, hogy felelős
ségre szólíthatom a minisztert a íelől: mit tesznek 
a főkirálybirák. 

Továbbá 1848-ki népgyüléseket emlegetnek. 
Már méltóztassanak megbocsátni román testvé
reink, igaz, ha valaki nemzetiségét szereti, tán tul 
is megy a kellő határon, ha buzgósága elragadja 
az ember ilyenkor elfogult, és én igen szerettem 
volna, ha a délelőtti esemény nem történt volna; 
de ugy-e meg fognak engedni, a balásfaívi gyűlés
ről beszélni, ama szomorú régi időket felhozni, 
nincs helyén? H a én az agyagfalvi eseményekről 
beszélnék, senkisem fogna engem meghallgatni. 
(Nem! Nem!) Lám, pedig szép dolog voli, de jól 
teszik, hogy nem hallgatnak, mert sértheti akkori el
leneinket. Pedig jogosabban beszélhetnék én is erről, 
mint bár ki más, Balásfalváról. De nekünk, azt 
hiszem, amaz időket viszaidézni nem szabad. Ha 
mi ma április 14-ről szólnánk itt, kikergetnének e 
teremből: ez a dolog állása. Az ily szellemben 
tartott beszédek, a forradalmi időkre hivatkozás 
recriminatio tere s csak felingerelheti az embert. 

Macellariu képviselő úr azt mondja, hogy 
nem akarja a separatismust, akarja az uniot, csak 
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hogy Magyarországnak is, Erdélynek is külön or
szággyűlése legyen. Hát ez nem separatismus ? 
Azt akarja, hogy határozati javaslat adassék be, 
melynek folytán határoztassék el, hogy ne hatá
rozzunk semmit. (Derültség.) Én azt hiszem és 
hiszszük, a régi privilégiumok kora mindnyájunkra 
nézve eléggé lejárt; (ügy van!) azt hiszem, mi Er
deijében eleget veszekedtünk egymással; (Derült
ség.) azt hiszem, a történelem bizonysága szerint, a 
románok politikai nemzeti életének első jelszava 
volt az unió, az unió Magyarországgal, azóta kez
dik szabadságukat kapni, mióta szó van az unióról. 
(Helyeslés.) Az unió Magyarországgal adta meg !'] 
legelőször a románok nemzeti önállását. (Helyes
lés.) Unióval biztosíttatik nemzeti életök, és bizo- \ 
nyara az unióban lesz meg jövőjöknek és nemzeti 
kifejlődésüknek főalapja. (Elénk helyedés.) 

Azért, t. ház ! Én e napon, midőn tán a tör
vényt létesítjük, bá tor \ agyok utoljára még azon 
egy kérést intézni, hogy majd ama tanácskozás 
bevégeztével. ha a részletes tárgyalások folyandnak, 
méltóztassék a t. ház megengedni, bárkinek észre
vételeket tenni • azoknak, kik kívánni fogják, p. o. 
a szászoknak, nem lehet, hogy ne legyen észrevé-
telők, mi bizonyára türelemmel fogjuk kihall
gatni. 

Mindezeknél fogva a központi bízottság mun
kálatát egész terjedelmében üdvözlöm és pártolom. 
(Helyeslés.) 

Babes Vincze: T. h&zl (Eláll!) Ha szíves 
lesz a t. ház egy kis türelemmel kihallgatni, nöm 
fogok azzal visszaélni. 

A beadott határozati javaslat, t. ház, nem 
tagadja meg az uniót, s n tm is teszi vita tárgyává 
az unió törvényeknek törvényességét, nem is 
ezen szempontból indul az ki, sőt elismeri az unió
nak szükségességét és hasznosságát; hanem vilá 
gosan az igazság és népérdek szempontjából, azon 
szempontból indul ki, melyből, mint tudva van a 
t. ház előtt, egy legfelsőbb leirat is kiindul, s azt 
óhajtja, hogy ne méltóztassanak túlságosan ra
gaszkodni a törvény holt betűjéhez. 

Én, tisztelt ház, magam sem fogom jelenleg 
egyene.s kifogás alá venni az unióról szóló törvényt, 
sem a kolozsvárit, nem fogom annak formahi
ányait hangsulyoztatni s vitatni; hanem t. ház !. 
mindemellett, azt tartom, szükség lesz, nem csak 
eme. kérdés érdekében de maga az egész haza jö
vője tekintetéből, e törvénynek lényegét egy kissé 
közelebbről megvizsgálni. 

Én tehát, t. ház, élni akarván képviselői jo
gommal, a teljes szólásszabadsággal, átalában meg
jegyzem, hogy nagy különbség van törvény és 
törvény közt. Egészen más értékű az igazságos, 

I igazság alapján hozott törvény, mint az igaz-
33 
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ságtalan törvény, s erre nézve bá'or voltam már 
1861-ben nyilatkozni s most ismétlem, hogy az 
uniót decretáló törvény, ha százszor törvényes 
is, igazságosnak, a román nép, az ország többsé
ge érdekével megegyezőnek senki sem fogja ta
lálhatni. S ime ez a szempont, a melyből ki
indulván az előterjesztett határozati javaslat, fel
szólítja a t. házat, méltóztatnék figyelemmel lenni 
a nép, az erdélyi nép, nevezetesen a román nemzet 
szavára, kívánatára is. 

Azt hallom minden felől: törvény van s ettől 
el nem állunk. Ha erről van szó — ha az igazság 
s népérdekről tudni mit sem akarnak, hát már csak 
objective legyen szabad a törvény lényegéről né
zetemet megmondani. Igaz, hogy törvény van, 
de eme törvény tárgya nem is törvénykezési 
tárgy, Méltóztassanak megengedni, hogy ezt kel
lőleg megfejtsem; jó lesz erről megemlékezni a 
jövő érdekében. (Miért?) Mindjárt megmondom, 
hogy miért. Elismervén, hogy legyen egy tör
vényhozó test akár feudális, akár népképviseleti: 
annak törvényhozási, mondom, törvényhozási ha
tásköre s illetékessége korlátlan ; de a törvényho
zásnak eme hatásköre s illetékessége még sem 
terjed tovább, mint az országnak, a melyet képvi
sel — szervezésére s biztosítására szolgáló tör
vények hozatalára; az országot, annak állami létét 
azonban megsemmisíteni, nincs hatalmában semmi 
törvényhozó testületnek. Mert törvényhozó testü
let nem határozhat, nem hozhat törvényt, melyet 
ismét ő maga meg nem változtathat, vagy meg 
nem semmisíthet. Kérdem én most önöket, hol 
van az a törvényhozó testület Erdélyben, mely az 
uniói határozatot megváltoztathatná, illetőleg meg-
semmisittethetné ? Ura im! óvakodjunk az uniói 
törvény hozatala által felállított elvet elismerni, 
mert a szerint még meglakolhatunk. 

Én azt mondom mindig, jó, sőt nagyon szük
séges is tisztába jönni a fogalmakkal, mondom 
ezt jelen esetben azért, mert, mint előre bocsátot
tam, nagy különbség van az igazságos és illetékes, 
s a nem igazságos s nem illetékes törvény közt, 
s itt azoknak, a kik a paraszt-felszabaditó törvényt 
egy sorba helyezik az uniói tőrvény nyel, válaszo
lókig megjegyzem, hogy nagy különbség van a 
paraszt-felszabaditó törvény, s más az ország bei-
rendezését szabályozó törvény, meg azon törvény 
közt, mely az országnak lételét, önállását megsem
misíti. Méltóztatnak azt elismerni, hogy az unió* 
törvény, nevezetesen az 1848-dik I. kolozsvári tör-
vényczikk megsemmisítette Erdély autonómiáját, 
Erdély lételét; méltóztassanak tehát ennélfogva 
megérteni, hogy elég fontos okaink vannak, me
lyekből indultunk, midőn kérjük a t. házat, ne 
tartana olyan nagyon szorosan a törvényhez 
akkor, midőn annak belértéke, akárminő törvé

nyes legyen is az forma tekintetéből, megsérti a 
népnek, a nép többségének érdekét és érzetét. 
(Nem semmisiti!) 

Az erdélyi nép, legalább az erdélyi román 
nemzet, soha megelégedve nem volt, nem lehet az 
unióval, vagy legalább az unió kimondása és annak 
keresztülvitele módozataival. Ezt tagadni nem 
lehet, és ez iránt van panasz és kifogás. 

Épen azért, uraim, legyenek szivesek ezt jól 
megfontolni és figyelembe venni; mert ha bármi 
beadott határozati javaslatunkban, illetőleg annak 
indokában meg nem tagadjuk, sőt nem is vitatjuk 
az uniói törvényt (Mert nem lehet!); azt gondolom, 
hogy az épen felhozottak szerint, nagyon is lehet, 
de nem tettük azt azért, mert nem akarunk for
mákhoz ragaszkodni, annál kevésbbé akarhatjuk 
önök kedélyeit sérteni; hanem a dolognak belér-
tékét és végczélját tekintjük, és ebből indulva, ta-
gadhatían, hogy bizony minden esetre jobb, üd-
vösebb, hasznosabb lenne ugy Erdélyre, mint Ma
gyarországra nézve, ugy a magyar, mint a román 
nemzetre nézve, ha az unió olyformán jönne létre, 
mint létre jött az Magyarország és Horvátország 
közt ; igaz, az unió és nem fusió volna, de benne 
mindenesetre áldás volna. 

Engedjenek meg, uraim, én nem számolok 
arra, hogy capacitáljam önöket, mert bizony ér
dek, nemzeti érdek ellen vajmi nehéz capacitálni 
valakit; hanem hát gondolják meg, hogy ez ügy 
körül a román nemzetnek is van ezent érdeke, s 
hogy mi is érdekből indultunk ki, és épen ez, a 
mire alapítottuk határozati javaslatunkat; és ha két 
ily nagy érdekről van szó, bizony azt hiszem, hogy 
nagyon jó, ha ezen érdekek igazságosan s testvé
riesen kiegyenlittetnek, mert, uraim, mint bátor vol
tam beszédem kezdetén megjegyezni, az unió-tör
vény — legyen az bár törvény, de törvény és tör
vény közt nagy a különbség; az igazságos törvény 
elismertetik a nép által akkor is, ha formahiányai 
vannak, az igazságtalan csak addig, mig az önkény 
vagy a hatalom tart. Tagadhatlan tehát, hogy mind
két részre nézve jobb s hasznosabb volna, olyan tör
vényt létesíteni, melynek szerződési alakja legven: 
mert tagadhatlan, hogy az ilyen ország-unio az 
egész világon nem egyszerű törvény, hanem szer
ződések által szokott történni s elrendeztetoi. 

r 

En, t. képviselőház, megjelöltem s megmagya
ráztam az álláspontot, a melyen állunk mi, kik a 
határozati javaslatot aláirtuk, s most röviden csak 
azt mondom: ajánlom a t. háznak határozati ja
vaslatunkat. 

SzáSZ K á r o l y : Elállók. (Helyeslés) 
Székely Gergely: Elállók. (Helyeslés.) 
Trauschenfels Emi l : T. ház! Én is azt 

kívánóim, hogy e javaslatból törvény legyen s 
meghajlok azon indítvány előtt, a mit t. belügy-
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miniszter úr tett. Mielőtt azonban elállanék a szó
lástól, engedje meg a t. ház, iiogy saját egyéni 
állásom igazolására néhány szót felemlítsek. 

Igaz, t. ház, hogy mi itten ; z egész ország 
képviselői vagyunk, de mégis mi, a kik nem a 
magyar fajhoz tartozunk, ki nem kerülhetjük s ezt 
kikerülni nem is szándékozunk, hogy mint egyes 
fajokhoz tartozóknak említsenek a t. ház tagjai. 
Én tehát ez esetben, mint szász, röviden meg aka
rom jegyezni, hogy nagyon félremagyarázná a 
helyzetet az, ki az eddigi tárgyalásból — mert 
mindazon szász képviselők, kik eddig a törvény
javaslathoz szólottak, azt nem fogadják el — a 
ki, mondom, ezen körülményből a szász nemzet 
véleményére akarna következtetni. Hogy tehát 
ilyen félremagyarázásoknak ne adjak helyet, kö
telességemnek tartom azon belső meggyőződése
met kifejezni, hogy küldőim s ezeken kivül — a 
mit, meg fogják nekem engedni, a más nézethez 
hajló képviselő urak is — még egy nagy része a 
szász nemzetnek teljes őszinte örömmel fogadják 
azon törvényjavaslatot, a mely a két országot vég
leg összeköti. {Helyeslés.) 

De, t. ház, nem csak a szász nemzet azon ré
szére, mely az unió iránti hajlamáról már rég fé
nyes tanúságot adott, terjed ki állitásom alkalma
zása : mert hisz a másik árnyalatnál is azt ve
hettük észre, hogy néhány év óta lépésről lépésre 
és mind inkább-inkább hajlanak az e ház nagy
többségétől osztott felfogáshoz. Volt idő, t. ház, 
a szebeni úgynevezett országgyűlés ideje, ezelőtt 
négy-öt évvel, midőn azon szónok, kinek indítvá
nyát az előttem szóló szász képviselő urak, na
gyobb része magáévá tette, t. i. tisztelt Rannicher 
Jakab képviselő úr, az unióról már egészen lemon
dott volt. Az 1865-diki kolozsvári országgyűlésen 
már az unió eszméjével, legalább elvileg, megba
rátkozván, mégis oly külön véleményt láttuk pár
tolni, mely azt aligha lehetetlenné nem tette vol
na. Mai beszédében pedig nem a magáéra, hanem 
azon szász kisebbség indítványára láttuk őt hivat
kozni, melyet Bömehes Frigyes és elvtársai ad
tak be a, kolozsvári országgyűlésre, s mely indít
ványt Rannicher képviselő úr akkor még inkább 
megtámadott, mint az előttünk fekvő törvényja
vaslatot. Én tehát, t. ház, ezekből némi indokolt
sággal azt vélem következtethetni, hogy már ő is 
elismeri, miszerint akkor nem ő, hanem a szász ki
sebbség találta el a kellő utat. 

Én óhajtom és remélem, hogy mielőbb, hogy 
még csak egy év letetelte előtt egészen egy utón 
haladhassunk az eltérő nézetű képviselő urakkal, 
hogy közösen örvendve e tö-vény üdvös követ
kező: ényein, hálásan emlékezhessünk meg alkotása, 
vagyis helyesebben, elfogadása napjára. 

Tovább nem terjeszkedvén, pártolom a tör
vényjavaslatot. {Helyeslés). 

Puskáriu JánOS: T. ház! Igen röviden 
fogok^ szólani. 

Én sem kívánom analysálni mindazon fásiso-
kat, melyeken több század óta az erdélyi unió kér
dése keresztül ment. Ezt a históriának engedem át. 
De nem is akarom fej!égetni a szőnyegen levő 
tárgy, vagyis az erdélyi unió mikénti szabályozá
sát ; mert ez már vagy igen késő, vagy pedig idő 
előtti volna: csak annyit akarok megjegyezni, hogy 
sikerült az állam jeles férfiainak kiegyezkedést 
létrehozni Magyarország és az ausztriai birodalom 
többi tartartományai között ; sikerült Horvátor
szággal és sikerülni fog Fiúméval s meglehet, si
kerülni fog Dalmátországgal is. Az erdélyi unió 
szabályozása iránti nézetek, az erdélyi népeknél a 
mostani politikai helyzetben, nem olyan eltérők, 
hogy ne lehetett volna itten is, épen ezen az utón, 
közeledési és találkozási pontot elérni, s ebből ki
indulva, a szőnyegen levő kérdést megoldani. Óhaj
tottam volna tehát, hogy ha az erdélyi unió sza
bályozásának részleteit hasonló kiegyezkedési utón 
lehetett volna elintézni. 

Csak ennyit akartam megjegyezni. 
P a p p Zs igmond : Eladok. {Helyeslés.) 
Csengery I m r e e l ő a d ó : Engedje meg a r. 

ház, hogy mint előadó a zárszó jogával élhessek, 
és csak néhány perczig vehessem igénybe a figyel
met. {Halljuk!) 

Emelkedtek szavak .e teremben, melyek az 
1848-dik évi kolozsvári törvények ellen, alaki te
kintetből , tettek kifogást, Nem szándékozom vé
delmére kelni a szentesitett és fejedelmi eskü által 
megerősített törvénynek. Tették ezt előttem már 
avatottabb férfiak. Feleslegesnek tartom bizonyí
tani , hogy a törvény valóban törvén}''. Én csupán 
egy példával válaszolok. {Halljuk!) Azt, hogy a 
nap fénylik és világit, tagadni nem lehet. És még
is van az emberiségnek két osztálya, mely azt 
nem látja, az egyik a vak, kinek tehát érzéke hi
ányzik ; a másik az , a ki behunyja szemét, és igy 
önként nem akar látni. {Hehjeslés.) Hasztalan mun
ka volna, ha bármelyiket e két osztály közöl oda 
akarnók vinni, hogy lásson és felvilágosodjék. 

Emelkedtek olyan szavak is , melyek Magyar
ország és Erdély egyesítésének részletes kivitelét 
hátráltatni, vagy legalább némi feltételektől füg
gővé tenni akarták. Hasztalan — ismételve mon-
dom — hasztalan erőpazarlás ez is! Nem az előt
tünk fekvő törvényjavaslat az , a mi Magyaror
szágot és Erdélyt egybeforrasztja. Erdély sorsa 
Magyarország sorsába volt szövődve már akkor is, 
mikor Erdély külön fejedelmek alatt állott. {Helyes
lés.) Erdélynek és Magyarországnak régen együtt 
vert a szive, mielőtt a test egygyé vált volna is. 

33* 
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(Igaz!) Bennünket, Erdélyt és Magyarországot, 
egyesit a rokon-származás és rokonvér; egyesit a 
közös érdek és közös czél ; egyesit a közös barát 
és közös ellenség; egyesit a közös múlt és közös 
jövendő. Ezek ellen, és így Isten és a természet 
rendelései ellen , embernek küzdése hasztalan. 
(Élénk helyeslés.) 

Ajánlom a törvényjavaslatot a t. ház hazafiúi 
részvétébe. (Hosszan tartó helyeslés, éljenzés.) 

E l n ö k : Senki sem levén szólásra felirva, kö
vetkezik a szavazás. A t. ház előtt van a központi 
bizottság által előterjesztett törvényjavaslat; a Ma-
cellariu és képviselőtársai által aláirt határozati 
javaslat . mely nyomtatásban szét levén osztva, a 
képviselő urak előtt ismeretes. Rannicher képvi
selő úr inditványa, mely Írásban adatott be , és 
szavazás előtt még egyszer felolvastatik. 

PaiSS Andor jegyZÖ(ofoassa; Rannicher Ja
kab indítványát): „Méltóztassék a t. ház a nagyon 
érdemes minisztériumot felkérni. hogy minden e 
tárgyhoz tartozó hivatalos irat és okmány szám
ba vételével kimerítő, az egész unió-ügyet végleg 
befejező törvényjavaslatot terjeszszen a legköze
lebbi közös hongyülés elé.' 

E l n ö k : Mielőtt a törvényjavaslatot szavazás 
alá terjeszteném, van szerencsém a ház figyelmébe 
hozni azon két határozati javaslatot/melyeket a köz
ponti bizottság a háznak elfogadás végett ajánlott. 
Azon esetben, ha a t, ház a központi bizottság által 
előterjesztett törvényjavaslatot átalánosságban a 
részletes tanácskozás alapjául elfogadja, a határo
zati iavaslatok egyenkint felolvastatván, a ház 
-izekre nézve is intézkedni fog. (Helyeslés) Ennek 
következtében kérem azon képviselő urakat, kik a 
központi bizottság által előterjesztett törvényja
vaslatot, mely Magyarország és Erdély egyesité-
gének részleteit szabályozza, átalánosságban elfo
gadják . méltóztassanak felállam. (Megtörténik) A 
ház a törvényjavaslatot a részletes tanácskozás 
alapjául elfogadja. Most következnek a határozati 
javaslatok. 

PaíSS Andor j e g y z ő (olvassa): „Méltóztas
sék a képviselőház határozatilag felhivni a minisz
tériumot , hogy a legközelebbi országgyűlésre a 
választási törvény kijavítása czéljából korszerű, és 
az egész országra kiterjedő törvényjavaslatot mu
tasson be. l i (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) E szerint az első határozati javaslatra nézve 
a ház határozatilag kimondja, hogy felhívja a mi
nisztériumot, hogy a legközelebbi országgyűlésre 
a választási törvény kijavitása czéljából korszerű, 
és a magyarországival egyenlően kiterjesztett tör
vényjavaslatot terjeszszen be. Most fel fog olvas
tatni a központi bizottság által javaslatba hozott 
második határozat. 

PaíSS Andor j e g y z ő (olvassa) : ,A polgári per
rendtartásnak rövid idő alatt törvény erejére leendő 
emelkedésére biztos kilátás levén, a minisztérium 
szólittassék fel, hogy már korábban nyert felhatal
mazása folytán az 1848-dik évi pozsonyiXVIII-dik 
törvényczikknek Erdélyben is eszközlendó' hatály
baléptetése iránt minél előbb intézkedjék." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e határozati ja
vaslatot ? (Elfogadjii,k!) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Néhány hónapja interpellatió következtében bátor 
voltain a háznak kijelenteni, hogy mihelyt annak 
ideje bekövetkezik, hogy a királyi tábla rendezte
tik Erdélyben, az esküdtszéki intézményt, mint 
Magyarországon van , ugy Erdélyben is be akarom, 
hozni. Szándékom az óta nem változott, és nem is 
fog változni. Ujolag van szerencsém kijelenteni, 
hogy szavamnak ura, fogok maradni. (Éljenzés.) 

Elnök : E szerint a ház határozatilag ki
mondja, hogy a minisztérium felszólittatik , hogy 
korábban nyert felhatalmazása folytán az 1848. 
évi pozsonyi 18. törvénj^czikknek Erdélyben is 
eszközlendó' hatályba léptetése iránt minél előbb 
intézkedjék. 

Következik a részletes tárgyalás. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a torvényja

vaslat czimét és első szakaszát) 
B o b o r y K á r o l y : T. ház ! Kötelességemnek 

tartom figyelmeztetni a t. házat azon ellenmondás
ra, mely ezen törvényjavaslat 1-ső szakaszának 
némely szava és a későbbi szakaszok közt van. Ha 
ezen 1-ső szakaszt a 9., 10. és 12-dik szakasz-
szal összehasonlítjuk, ugy találjuk, hogy mig itt a 
6-dik sorban ez mondatik: „Az addig létezett po
litikai nemzetek szerintem területi felosztások, el
nevezések, stb. megszüntettetnek , „addig másfelől 
ellenmondásképen a 9-dik szakasz a székely szé
kek főkirálybirói és a szász ispán miniszteri ellen
jegyzés melletti kinevezéséről szól; a 10. szakasz 
ezt mondja: ,,A királyföldi székek, vidékek és vá
rosok belkormányzati jogainak biztosítása, stb. 
stb. tekintetéből megbizatik a minisztérium, hogy 
az illetők kihallgatásával az országgyűlés elé oly 
törvényjavaslatot terjeszszen." A 11-dik szakasz 
ezt mondja: „a szász nemzeti egyetem az 1791 dik 
évi erdélyi XIIL törvényezikkel egyező hatáskör
ben ő felsége legfelsőbb, s a magyar felelős minisz
térium utján gyakorlandó felügyeleti jogának fen-
tartása mellett továbbra is meghagyatik" stb. í g y 
tehát magokban a szavakban van az ellentét, mely
re nézve bátor vagyok a t. háznak ezen szakasz 
szavainak lehető megtartásával a következő módo-
sitványt ajánlani: 

A törvényjavaslat 1. szakaszát ilykép indít
ványozom módosítani (olvassa): ,,Miután már az 
1848. évi kolozsvári 1-ső törvényczikk által Er-
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dély minden lakosa nemzetiségi, nyelvi s vallási 
különbség nélkül egyenjogunak nyilváníttatott, s 
Erdélynek minden ezzel ellenkező törvénye eltö
röltetett : az erdélyi addig létezett külön politikai 
nemzetiségek szerinti területi elnevezéssel kapcso
latban volt előjogok és kiváltságok, a mennyiben 
valamely nemzetiséget mások kizárásával illettek 
volna, megszüntetnek; és az egyesült Magyar
ország és Erdély összes houpolgárainak egyenjo
gúsága polgári és politikai tekintetben ujabban is 
biztosíttatik." 

Engedje meg a t. ház. hogy indítványomat 
kevés szóval indokoljam. 

Mondatik, t. képviselő ház, az erdélyi addig 
létezett külön politikai nemzetiségek területi elne
vezése. Igenis, Erdélynek külön politikai nemzeti
ségek szerint voltak területi elnevezései. Politikai 
nemzetiségek, szoros értelemben, egy modern ál
lamban nem is létezhetnek, az oly valami politi
kai szörny volna, nemzetiségi téren, a mint pél
dául valóságos politikai szörny volt a vallási té
ren a német birodalomban a status katholikorum. 
Külön politikai nemzetiségek említtetnek. Politi
kai nemzetiségeknek, mert genetikus nemzetiségek 
nem voltak tulajdonképen törvény által megálla
pítva. Politikai nemzetiségűnek mondatván pél
dául a magyar földön ugyan azon jogokkal bírók 
szinte, kik hasonló politikai osztályúak voltak, 
mint a románok, mint a szász földön és szintén a 
székely földön, p. o. Szebenben, Maros-Vásárhe
lyen a románok is birtak politikai jogokkal, csak 
az elnevezés van a potiori: mert e területnek na
gyobb részét m.agyarok bírták, mint jelenleg is. 
Én az előttem levő adókimutatásból látom, hogy 
a magyarok kezében levő birtok sokkai nagyobb 
adót fizet, mint a románok kezében levő összes bir
tok ; mások kizárásával tehát tulajdonképen poli
tikai nemzetiség és terület, nem is lehetséges. Az 
egyesült Magyarország és Erdély őszes honpolgá
rainak egyenjogúsága biztosítottnak tekintetik 
már e törvényben: mert hiszen itt együtt látjuk 
Magyarországnak és Erdélynek képviselőit, és igen 
nagyon feltűnő' előttem, hogy azok az urak, kik 
mint az egyesült Magyarországnak és Erdélynek 
képviselői ez országgyűlésen ülnek, képesek az 
unió befejezett tényét kétségbe vonni. 

T. képviselőház! Nem akarom tovább un
tatni, hanem kérem, hogy módositványomat, 
mely nélkül az 1-ső szakasz a többi kimutatott 
szakaszokkal ellentétben állna, méltóztassanak el
fogadni. 

Elnök: Kérem a képviselőket, kik az 1-ső 
szakasz szerkezetét elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) Az 1-ső szakasz el van 
fogadva. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 2-ik szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a haz? (Elfogadjuk!) 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 3-ik sza

kaszt.) 
HOSSZÚ JÓZSef: T. ház! Emlékeztetem a t. 

házat, hogy november 15-én törvényjavaslatot 
terjesztettem a ház elé, melynek indokolása ré
szemről mai napra jutott. Megvallom, miután már 
a t. ház elhatározta, hogy e tárgyban a jövő or
szággyűlés elébe terjeszszen a minisztérium egy 
törvényjavaslatot, azért nem is akarom untatni a 
házat; de egyet akarok mondani t. ház, miszerint 
e törvénynek elfogadása által 20 esztendei remé
nyem és törekvésem füstbe ment. 

Elnök: Kérem a képviselőket, kik a 3-ik 
szakaszt elfogadni méltóztatnak, felállani. (Megtör
ténik.) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 4~7-ik sza
kaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 01* 
vassá a 8-ik szakaszt). 

Gál J á n o s : A 8-ik szakaszt illetőleg bátor 
vagyok legelőbb megjegyezni, hogy az 5-ik sor
ban „Július 27-ke" helyett „Július 26-ka" teendő. 
Továbbá bátor vagyok megjegyezni azt, hogy 
ezen 1867-iki július 26-kán közzétett miniszteri 
rendeletnek, mely a jelen törvényjavaslat 8-ik sza
kaszában a törvényhatóságok rendezéséről alko
tandó törvény létrejövételéig érvényben maradan
dónak határoztatnék, két nevezetes pontja van. Az 
egyik a 12-ik pont, mely következőleg szól: „a 
szükséges közigazgatási rendeletek és szabályok 
kibocsátására addig is, míg a törvényhozás rendel
kezhetnék, a m. kir. minisztérium levén felhatal
mazva a jelenleg fenálló (t. i. 1867 július 26-án 
fenállott) közigazgatási és eljárási szabályok, a 
közigazgatás zavartalan folyamának biztosítása 
tekintetéből, a bizottságok által meg nem változ
tathatnak és hatályon kívül nem tétethetnek: 
minél fogva a királyi minisztérium további rendel
kezései bevárandók.0 A szőnyegen levő törvény
javaslat 8-ik szakasza szerint, mind az, a mi ezen 
július 26-án közzétett rendeletben foglaltatik, a 
törvényhatóságok rendezéséig fentartatik. A ren
delet 12-ik szakasz tiszta szavai szerint pedig a 
közigazgatási tekintetben azon eljárás és közigaz
gatási szabályok hagyatnak meg, melyek akkor 
érvényben voltak; ezek pedig az osztrák közigaz
gatási és eljárási szabályok. Vélekedésem az, hogy 
a t. képviselőház ne méltóztassék elhatározni, 
hogy az osztrák közigazgatási szabályok, Erdély 
közigazgatási hivatalnokai számára, továbbra is 
fentartassanak, mert nekünk törvényeink és tör
vényes kormányunk van, és a közigazgatásra néz
ve kormányunk rendeleteit és a törvényt magát, 
melyen, nem kétlem, kormányunk rendeletei is ala
pulni fognak, kell, hogy vezérelvökül tartsák a 
közigazgatási hivatalnokok. Továbbá pótintézke-
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désekrevan szükség, e tekintetben a minisztérium
nak már megadatott az indemniti még 1867-ben. 
Következőleg pótrendeleteket a minisztérium igenis 
kibocsáthat. Bátorkodom figyelmeztetni a t. há
zat, hogy azon roppant tömkeleg tekintetében, 
melyet Reichsgesetzblattnak neveznek, máig sem 
akadt ember, ki képes lett volna magát azzal biz
tatni, hogy mindazon közigazgatási s eljárási szabá-
lyokat tudná, melyek közigazgatás tekintetében 
1849-től 1867-ig kiadattak. Ha tehát ily ideiglenes 
intézkedésre 1867-ben szükség is volt, annak szük
sége tovább fön nem forog. En még azt se kivánom, 
hogy rögtön megszüntettessenek azon osstrákköz 
igazgatási szabályok, hanem valamint a t. ház 1869. 
május 1-ét határozta az erdélyi gubernium megszün
tetésére, ép ugy akkor azzal együtt szűnjenek meg 
az osztrák közigazgatási és eljárási szabályok az er
délyi közigazgatási hivatalnokok számára vezérfo
nalul szolgálni. Azon osztrák szabályok megtartásá
nak még azon szerencsétlen prnktikus eredménye is 
meg van Erdélyben, hogy miután azokat mind
eddig tökéletesen senki sem tudta és tudja, akár
mily előfordulható esetben egy-egy osztrák pró
kátor száz meg száz s a paragraphusokból vett re-
cursussal felbiztatja a tudatlanokat, és alaptala
nul költeti s alkalmatlankodik. Módosításom tehát e 
tekintetben a következő: „A törvény 8-ik szaka
sza után tétessenek a következők : ( Olvassa:) 
„Azonban az 1867. július 26-án közzétett rendelet 
12-ik pontjának hatálya, mely szerint az akkor 
fenállott osztrák közigazgatási s eljárási sza
bályok ideiglen megtartatnak, 1869. május első 
napjával megszűnik, és a minisztérium felhatalmaz-
tatik, hogy a közigazgatást illetőleg, a törvényho
zás további intézkedéséig, a hazai törvények és al
kotmányos elvek alapján pótrendeleteket bocsás
son ki." 

Zeyk K á r o l y : Gál Jánost , képviselőtársam 
azon megjegyzésére, hogy 27 helyett 26 volna 
teendő, bátor vagyok felhozni, hogy itt előttem 
fekszik a rendeletekről szóló k ö n y v . a miniszté
rium rendeleteinek könyve, és ebben június 27-ke 
van. A mi a 12-dik pontot illeti, abban a minisz
térium fel van hatalmazva, hogy azon szabályokat 
megváltoztathassa,és csak a minisztérium által törté
nendő megváltoztatásig hagyatnak meg a régi sza
bályok. Én azt hiszem, ezzel tökéletesen be lehet ér
ni, s ennélfogva pártolom a szerkezetet. [Helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatnak kívánni, hogy ezen sza
kasz még egyszer felolvastassék? {Nem!) Kérem 
tehát azon képviselőket, kik a 8. szakaszt elfogad
ják, méltóztassanak feláílani. {Megtörténik.) Elfo
gadtatott. 

PaiSS A n d o r j e g y z ő (olvassa a 9-dik szakaszt) 
Kapp Gusz táv : T , ház! A 9-dik szakasz

ban találok egy számos törvény és százados 

gyakorlat által szentesitett oly jognak sérelmére 
és teljes eltörlésére, mely jogát nemzetem mindig 
egyik legdrágább kincsének tekintette és ma is 
annak tekinti. Képviselői kötelességemnek tartom 
felszólalni, és a t. képviselőház igazságszeretetére 
és jogérzelmére hivatkozva, a sértett jog védelmére 
szót emelni. (Halljuk \) 

A szász nemzet századok óta élvezte azon 
jogot, hogy a szász comest önmaga választotta. 
Ezen jogáról soha le nem mondott és ezen joga 
számos hazai törvény által szentesitve még 
máig is fenáll. Ezen jog érvényességét az igen t. 
minisztérium is elismerte, midőn előterjesztett 
javaslatában, nem ezen jognak tökéletes eltörlését 
ajánlotta, hanem a 15. szakaszban csak azt monda : 
„A király földi törvényhatóságok és az egyetem 
rendezése iránti törvényhozásig az ispánt fcomes), 
a magyar királyi miniszteri ellenjegyzés mellett, ő 
felsége nevezi ki s menti fel hivatalától/ ' Ez ideig
lenes intézkedés volt, de még el nem törölte egy 
tollvonással ezen választási jogot, mint azt a köz
ponti bizottmány szerkezete teszi. 

Magyarország minden európai állam kö
zött legfényesebben bebizonyította, hogy ország
gyűlése leghűbben ragaszkodik a történeti joghoz, 
s hogy azt minden támadás ellen sértetlen fentar-
tani is kivánja, valahányszor a magyar törvény
hozás kimondta és a törvények alapján bebizonyí
totta : hogy a jogot csak önkényesen a jogosultnak 
beleegyezése nélkül eltörölni nem lehet. 

T. ház ! Az én véleményem szerint a résznek 
joga ép annyira jog, mint az egészé, és a törvényes 
jogot, bár kié legyen az a jog, nem lehet csak 
amúgy egy tollvonással egyszerre eltörölni. Ha 
netalán az államnak valóságos szüksége lenne e jog 
feladására, mi egyébiránt nem áll, szólittassanak 
fel az illetők, hogy mondjanak le e jogról; de 
jogaikat elvenni tőlök, jogosan nem lehet. Hogy 
pedig a szász comesnek szabados és független vá
lasztása, századokon át gyakorolt és számos hazai 
törvényünk által is szentesitett joga volt a szász 
nemzetnek, sőt még máig is, mint ilyen, fenáll, 
bátor leszek a t. háznak "néhány adattal szolgálni. 
Mindenekelőtt előre bocsátom, hogy a szász comesi 
hivatal és a királyi birói vagy megj'ei ispáni hiva
tal közt nagy különbség létezik; sőt a comesi hi
vatal egészi n elüt ezektől. A szász comes mint 
ilyen, főnöke a 11 szász helyhatóságnak, melyek 
mindegyike saját önálló hivatalával bir, s melyek 
eddig a főkormányszékkel, majd már ezen tör
vényjavaslat folytán, a magas minisztériummal 
állnak közvetlen érintkezésben. A kinek csak leg-
kevésbbé van fogalma a szász nemzet intézményei
ről nem zavarhatja össze a szász comes hivatalát 
a székelyek főkirálybiráival és a megyék főis-
pánaival. Bátor vagyok még a t. házat figyelmez-
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tetni arra, hogy azon 1848-ban készített, de tör-
vénynyé nem lett törvényjavaslatban az unió rész
letek szabályozásáról is el van ismerve ezen jog ; 
mert annak XII . czikke világosan kimondja: „a 
szász ispán (comes) a szász nemzet által ezentúl 
is szabadon fog választatni és hivatalánál fogva 
tagja leend az államtanácsnak." 

Már, kérem, ezen jogot a 9. szakaszban egy 
tollvonással eltörölni nem lehet. A szász comes 
hivatala oly régi, mint maga a szász nemzet léte, 
ez a legősibb hivatal, a legnagyobb méltóság és 
legszebb megtiszteltetés, mely nemzetünk kebelé
ben létezik és melyet népünk választás utján ado
mányozhat. 

Ezen hivatal lí-dik Endre magyar király 
szabadság levelén alapszik, mely 1224-ben kelt. 
A választási jogot megadta 1464-ben dicső em
lékű Mátyás király N.-Szeben városának: „Comes 
Cibiniensis, qui scilieet inter alios judices seu co-
mites regios septem sedium saxonicalium primatum 
tenet" ; továbbá: „ut ipsa civitas nostra cibiniensis 
numero populorum et fidelitate augeatur, eisdem 
de benignitate nostra regia et gratia speciali id 
annuendum duximus et cüncedendum, ut ipsi 
huncce duntaxat judicem seu comitem regium 
in rnedio ipsorum eligendi et constituendi liberam 
facultatem, et potestatem habeant." Ezen válasz
tásijog megerősíttetett 1490-ben Ulászló király 
által és 1521-ben II-dik Lajos király által. Ugyan
ezen jog folytonos birtokában s gyakorlatában 
volt a szász nemzet az erdélyi fejedelmek kora 
alatt is mindaddig, míg 1691-ben a leopoldi dip
loma lé t re jöt t ; sot ugyanezen diploma 2-dik és 
3-dik pontjai által ezen jog ujolag biztosíttatott, 
mivel a 2-dik pont azt mondja: „unus quisque ea, 
quae nunc habét et possidet, in posterum etiam 
teneat" ; 3-dik pontja pedig : „Approbata* et com-
pilatas leges, constitutiones, jus municipale na-
tionis saxonicae in vigore inviolabili perman-
sura declaranius," Biztosíttatik továbbá e jog az 
approbata const. II . rész 1. tit. 5. art. 14. pontja 
és compilaía const. II. rész 1. art. 5. szak. 18. 
pontjában ezen szavak által: „a szász natio is 
ezen hazának egyik becsületes tagja lévén a 
király bírákat s minden egyéb tiszteket választ
hassanak magoknak, csak szintén a szebeni ki
rálybírónak eonfirmatiója állván az ő nagysága 
autoritásában, mivel az comes universitatis saxoni
cae." Biztosíttatik továbbá ezen jog a három 
rendi nemzetek uniója, az 1744-dik VI. törvény-
czikk, az 1791-dik V., XI. és XIII . törvényczikk 
által, mely utolsó igy hangzik : „benigne annuente 
sua majestate natio quoque saxonica ejusdemque 
uüiversitas, nec non sedium et districtuum, libe-
rarumque ac regiarum civitatum ut et oppidorum 
privilegiatorum communitates ac magistratus tam 

quoad electionem officialium, iisdem de lege com-
petentem, quam administrationem politicam oeco-
nomicam et juridicam in legali diplomatique 
Leopoldino conformi statu conservabuntur.* 
1804-ben egy legfelső királyi rendelet által a 
comes és főkormányszéki tanácsosi hivatalát a nagy
szebeni főkirálybirói hivatalától, mely három 
hivatal törvényesen összekapcsolt vala, elválasztani, 
és a segesvári és megyesi királybirákat is eltöröl
tetni czéloztatott. Azonban ezen rendelet ellen a szá
szok felfolyamodtak az országgyűléshez, az erdélyi 
karok- és rendekhez, mely folyamodvány alapján 
az 1810-dik évi július 25-kén ezen országgyűlési 
határozat hozatott: „azon kívánsága pedig azon 
nemes szász nemzetnek, hogy diplomaticus statu
sában megtartassák, a három elenyésztetett 
királybírói hivatalokra nézve helyesnek találta
tott és az ez iránti kérése annak idejében ö felsé
gének ajánltatni fog"; és 1811. aug. 27-kén az 
országgyűlés föliratában ez iránt azt mondja: 
natione saxonica statu personali per ordinatam 
nutu majestatis sacratissimae vestrae recentio-
rem in natione saxonica regulationem stabilito, 
praeter sublata regiorum judicum Cibiniensis, 
Sekaesburgensis et Mediensis officia diplomatica, 
se conteutam esse declarante, una tamen a nobis 
id flagitante, ut ratione praememoratorum offici-
orum diplomaticorum in antiquis suis juribus 
manuteneatur, nos quoque justae huic sollicita-
tioni deferendum esse censentes. Majestatem 
vestram sacratissimam vi unionis, qua ad nianu-
tenenda unitarum nationum legalia quaevis jura 
obstringimur, demisse exorandum esse duximus, 
ut praedietam saxonicaui nationem hac etiam in 
parte in juribus suis statuque diplomatico con-
servare dignetur.* 

Nem kívánom a t. ház türelmét több idézet 
fölsorolásával fárasztani; csak még egyet vagyok 
bátor megjegyezni: hogy a választási rendszert, 
mely a 11 szász törvényhatóság megegyezése 
alapján, a szász nemzeti egyetem által 1845-ben 
szabályoztatott, király ő felsége 1845-diki deczem-
ber 31-én legkegyelmesebben megerősítette és 
szentesitette, és ezen választási rendszer, még ma 
is érvényesen fönáll. 

Ezeket, t. ház, csak annak indokolásául vol
tam bátor fölhozni, hogy a szász nemzetnek ezen 
választásra nézve törvényes joga létezik, és hogy 
ezen törvényes jog még ma is mint ilyen fönáll. 

Miután a 9-dik szakasz ezen jogot mint már 
mondám, egy tollvonással örökre akarja eltörölni, 
bátor vagyok módosítást letenni a t. ház asztalára, 
és azt, mint számos törvény és százados haszná
lat által szentesitett alapokon nyugvót a t. képvi
selőháznak mindannyiszor oly fényesen bebizo-
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nyitott jogérzetének alázatosan ajánlom. (Ma
radjon !) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Kapp 
Gusztáv indítványát) '. A 9-dik szakasz első sorából 
hagyassanak ki ezen szavak: „és szász ispány -u 

és a 9. és 10-ik szakasz közé tétessék egy uj sza
kasz: „A szász Comes, a száss-; nemzet által a leg
felső' megerősítés föntartása mellett szabadon vá-
lasztatik." (Maradjon!) 

Berzenczey L á s z l ó : Tisztelt ház! (Eláll!) 
Elállók. 

Binder M i h á l y : T. ház! a részletes vitánál 
nem szólok minden szakaszhoz, a melyet nem 
pártolok, mivel ezen elhirtelenkedett és hiányos 
törvényjavaslatot az amendirozás utján kügazitani 
nem lehet, a hogy ezt az átalános vita alatt mái-
mondottam ; hanem az épen most részletes tár
gyalás alatt levő szakasz egy oly nevezetes, gyö
keres jogát tartalmazza a szász nemzetnek, hogy 
hallgatni semmiképen sem tudok. 

Magyarország a múlt években nemcsak tör
téneti jogával daczolt, hanem daczolt az úgyne
vezett centralisatió ellen is, és én azt hiszem, hogy 
az utolsó érv legalább is annyit ér, mint ha a jog
történetből merittetett volna. És ime ! most aka
runk elvenni jogokat, csupán csak azért, hogy 
az üres egyformaságot helyre állitsuk! 

Kérdem, uraim, mit nyer az állam az által, 
hogy ha az országlár ellenjegyzésével neveztetik 
ki a Comes ? Én legalább nem látok semmi nye
reséget. 

Azt szokták mondani, hogy felelős miniszteri 
rendszer mellett választott hivatalnok nem lehet. 
Én ezen ellenvetésből csak azt látom, hogy a t. 
ház nagy többsége a szász nemzet organismusát 
nem ismeri, és így megsemmisitendi. Bocsánatot 
kérek ezen kitételemért, hanem nem hiszem, hogy 
valami sérelem legyen benne. (Nincs benne sé
relem !) 

A belügyminiszter úr ő nagyméltósága tanú
bizonyságot tehet állitásom mellett, mikor azt 
mondom, hogy az administratió a szász comes, 
kezén nem megy keresztül. A szász székek és vidé
kek az igazgatást magok kezelik, és mostan a 
guberniummai, és annak feloszlatása után közvet
len a minisztériummal érintkezésben állanak. A 
szász comesnek a legtöbb administrativ ügyekben, 
tulajdonképen semmi dolga sincs; a hivatalok vá
lasztás által történő betöltésénél a fejedelem nevé
ben közbenjár, candidál, és az egész közigazgatásra 
főfelügyelői jogai vannak, a mennyiben kőrútjai
ban a hivatalokat visitálja, sérelmekre jelentést ki
van és határoz, és a mennyiben az ő kezében van 
a fegyelmi hatalom ; hanem ő különben nem 
egyéb, mint municipalis feje a szász nemzetnek, 
azaz: hatósága alá tartozik mindazon ügy, 

melyek a szász nemzet municipalis körébe tartoz
nak, és igy ő a feje a szász egyetemnek. 

A mennyiben a szász municipium nagyobb 
hatáskörrel van ellátva, mint a többi municipium 
az országban, minek oka a történeti fejlődés: any-
nyiban a szász comesnek nagyobb fontossága is 
van ; azonban ez összefér a miniszteri felelős
séggel. 

Különben őszintén legyen mondva, ha a 
miniszteri felelősséget ily messze akarják kiter
jeszteni, emlékeztetem a t. házat, hogy az épen ez 
által illusorius lesz, mert a minisztérium még sem 
lehet felelős soha egy oly hivatalnok vagy admi-
nistrator tetteért, ki nem is létezik ott, hol a mi
niszter, a ki fölött tehát a miniszter tulajdonképen 
nem is tarthatja fön e fölügyeletet. 

Különben kérem igen szépen, az átalános vi
tánál kifejtett elvemnél fogva nem hiszem, hogy 
itt jogunk volna idegen jogot elvenni, (Ellenmon
dás >k), sőt azt hiszem, hogy ezen t. ház mint a 
magyar közös országgyűlés része, az erdélyi or
szággyűlés helyébe lépett; az erdélyi országgyű
lésnek pedig sokszor teljesitett kötelessége volt,— 
épen ezen ügyben sokszor teljesitett, mondom — 
e nemzeti jogért föllépni, a mint az erdélyi or
szággyűlés fel is lépett. Ha pedig a képviselőház, 
a közös országgyűlésnek egy része, nem deriválja 
az erdélyi országgyűléstől a jogait, akkor nem 
tudom, hogy honnan deriválja egyátalában Er
délyre kiterjedő jogait. Kár, hogy ezen kérdés 
tárgyalására nem készültem speeialiter; de nem 
tehettem volt föl, hogy ezen világos jog fölött ily 
vita lesz; különben bemutatnám, hogy az erdélyi 
országgyűlés mikor és miképen szólalt félj az ellen, 
hogy a szász nemzetnek comes-választási joga 
megsértetett. 

Es mit árthat az a választási jog'? mi kárára 
lehetne az egésznek és a közjónak ? A szászoknál 
mind a közigazgatás, mind a törvénykezés — bát
ran hivatkozhatom az országlár urakra — lega
lább is oly jól megy, mint akár hol a magyar 
birodalomban : renitentia nem történt ott so
ha sem. 

Valaki: Schmidt! 
Binder M i h á l y : Felelek erre is. Egyátalá

ban nem csak a szász földön, hanem egész Er
délyben nem volt szükség 100,000 frt megaján
lására rablók kiirtására. (Mozgás.) Nem mondtam 
volna ezt, hogyha szemrehányásul oly név nem 
említtetik itt minden ok nélkül, legalább én nem 
szolgáltattam reá. s mely név tisztelet nélkül em-
litése azt, ki ismeri, felhevültségbe hozza. Azon név 
a szász nemzet keblébe be van vésve, és mindig tisz
teletben fog maradni. Schmidt Konrádnak a szász 
nemzet körül oly érdemei vannak, hogy azokat 
semmi gúny és senki nem fogja kitörölni; sőt én 



CCCXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decemberi. 1868.) 265 

azt mondom, hogy miután ő nem szegült ellene sen
kinek , penzionáltatása, a mellett, hogy azt jogta
lannak tartom, politikai hiba is volt. (Zaj. Dologra!) 

E l n ö k : Kérem a képviselő urat, szíveskedjék 
a tárgy mellett- maradni. 

B i n d e r M i h á l y : A szász nemzet kisebb 
viszonyú és polgári rendű emberekből állván, neki 
oly dignitáriusra van szüksége, kihez neki bizo
dalma van, mert ennek feladata mindig az volt, 
hogy a népet vagy a királyföldi lakosságot és 
jogait felfelé representálja, sokszor védje is. (Do
logra!) Ez a dologhoz tartozik, s épen azért azt 
hiszem, hogy a comes-választási jogot meg kellene 
hagyni. Hisz a t. ház azt határozta, s én nem is 
keltem fel mellette, hogy a eomes a főrendiház 
tagja legyen; nem lesz-e több tekintélye és nyo
matéka, hogyha az választott dignitárius, mint 
ha kinevezett? Azt hiszem, minden esetre több. 

Én tehát arra kérem a házat, hogy ezen a 
szász nemzetnek igen drága jogát, melyet neki a 
nép barátja, minekutána önszemlátásból annak 
a történet által is bebizonyított szükségét tapasz
talta, a halhatatlan Mátyás király adott, ne sértse 
és törölje el a tett indítvány szerint ama néhány 
szót, mi a 9-dik szakaszban foglaltatik. A szakasz 
tehát így 1 enne : .jA székely székek főkirálybiró-
ját — h a beleegyeznek — miniszteri ellenjegyzés 
mellett a király nevezi ki, a szász nemzeti gróf 
pedig eddigi szokások és törvények szerint vá-
lasztatik.a 

Berzenczey László: Ezt nem lehet szó 
nélkül hagyni. íme most látják önök példáját, 
miért van szükség az unióra. Ilyeneket kellett 
nekünk az erdélyi országgyűléseken hallani min
dig. (Derültség.) Most láthatják, miért kell siet
nünk, hogy ezen át essünk. 

Hifc'z, uraim, van több joga is a szász nem
zetnek ; azon törvénybe vitt joga is van, hogy ha 
valamely törvény szász pecséttel nincs megpecsé
telve ez nem lehet törvény. Meg is történt egy 
erdélyi országgyűlésen, hogy Schreiber ur zsebébe 
tette a pecsétet, és az egész erdélyi országgyűlés 
nem tudott egy törvényt is hozni. Nem tetszik 
ezen jogot is követelni, hogy csak akkor hozhas
sunk unió-törvényt, ha a szász pecsét rá üttetik ? 
Mert ez is jog* volt és ez is el lesz törölve. (De
rültség.) 

A régi jogokat tetszik Binder képviselő urnák 
felhozni. Már engedjen meg, ha arra tetszik ala
pítani követeléseiket, hogy tisztelik a történelmi 
jogokat, akkor van nekünk igen jogunk ezt a nó
tát fújni, miután mi azokat mindig védtük, holott 
önök feladták az önökéit. Nem haragszom azért 
egyikre sem. (Derültség.) Mig német világ volt, 
nem kellett szász comes, mert a „GrossesDeutsches 
Vaterland{í-dal jó volt unialódni,itt nem volt önök-

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. XI. 

nek szükségök a történelmi jogokra. (Derültség. 
De ime most, midőn az alkotmány önök daczára 
helyre ált, újra követelik. Méltóztassanak, kérem, 
az ilyen logikát maguknak megtartani, mert biz 
akár magyar akár szász, a helyes logikára szük
sége van mindenkinek, de főként törvényhozásnak. 
(Tetszés.) 

Azt mondják, hogy a eomest elvették. Hát 
a nádor hol van ? 

De még czifrábbakat is tettek önök. Mi fel
szabadítottuk a magyar földön az úrbérest, ki nap
számmal fizetett a földesúrnak; eltörölvén a feudális 
rendszert, önök is erre szavaztak. De megfordították 
a dolgot, midőn azt mondják: „Nálunk más tör
vény van, nálunk nem robot, hanem taksa volt ; 
ez csak árenda" ; és nem szabaditottak föl senkit; 
hanem mégis több dézma-kárpotlást vettek, mint 
a földes urak robot- és regale-kárpotlást. Hol a 
logika? (Helyeslés.) H i szen is előállhatok, t. ház, 
régi törvényekkel. Meg van irva a leopoldi di
plomában : „Siculi genus hominumbellicosissimum 
ab omni tributo hibernarum aestivarum molestia 
penitus exemti." A penitus elmúlt, avagy ne fi
zessünk adót, mit önök, mint a korona földén la
kók mindig fizettek ? (Zajos helyeslés é; derültség.) 
Legelső joga volt ez a székelynek, mert soha sem 
fizetett adót. Méltóztassanak hát ezt is meghagyni, 
mert hát régi jog. Mi nem tartoztunk egyébbel, 
csak mikor a fejedelemnek leánya vagy fia szüle
tett, ökörsütéssel. (Zajos derültség taps) 

Nem akarok beszélni Schmidről, kivel voltunk 
Bécsben, a mikor legelőbb a kanczellárnak gra
tuláltunk. De később gratulált Schmerlignek; és 
daczára Binder parancs hangjának, de ezen téren 
szerzett érdemeiért ugyan csak nem tiszteljük, s ha 
haragszik, még inkább nem. 

Nem akarom mondani, hogyan lett a szász 
comes, hogy minő erdélyi egyes urak grátiájából 
lettek előbb azzá; az áll, hogy egy vagy más ru
lett a comes ; azt azonban mondhatom, hogy sokkal 
szebb állása és rangja lesz, ha egyenesen a király 
nevezi ki. 

Végül csak annyit mondok, hogy mi lemond
tunk minden ökörsütési jogról, de viszont önök is 
mondj'anak le ehhez hasonló argumentumokról. 
(Élénk helyeslés.) 

Z e y k K á r o l y : T. ház ! Ha visszamegyünk 
a történetre, a szász ispánt illetőleg kezdhetjük 
Endre diplomájával. Ebben határozottan az van, 
hogy a fejedelem nevezi ki a eomest; az van, hogy 
minden hivatalnokot ők maguk választanak, kivéve 
a szebenszéki királybírót, a szász ispánt, kit a feje
delem időnkint nevez ki, később a magyar kirá
lyok idejében volt eset, midőn a szászok magok 
választották, volt eset, midőn a királyok nevezték ki. 
Azután azzá változott, hogy a szebenszéki király-

34 
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biró volt egyszersmind szász ispán. Ezt azanoma- | 
liát látván az akkori kormány, hogy egy törvény
hatóság választ egy ispánt az egész^nemzeinek, 
azt mondta, válaszszátok ti szebeniek királybirá-
tokat, az ispánt én teszem. És a múlt század végén, 
s a jelen század elején igy neveztettek ki a szász 
ispánok. A szászok felszólaltak, hogy engedtessék 
meg nekik választani az ő ispánjokat, és 1846 vagy 
1847-ben kijött egy legfelső rendelet s nem tör
vény, mely szerint az ispánok választása egészen 
hosszasan elrendeztetik, ha jól emlékszem, oly for
mán, hogy a törvényhatóságok választanak hat 
egyént, ezekből kiválaszt Szeben szék hármat, 
és felterjesztik megerö'sités végett; a kit a fejede
lem megerősít, az lesz a szász comes. 

Én, azt hiszem, magában már e választás 
nem valami nevezetes jog, miután kettős eandida-
tión megyén mintegy keresztül; de akár mi neve
zetes joga volna is ez a szász nemzetnek, én azt 
hiszem, hogy ez teljességgel nem egyeztethető meg 
a parlamentáris kormánynyal, és azt hiszem, hogy a 
Királyföld sokkal jobban áll e tekintetben, a válasz
tások tekintetében, mint Magyarországnak bármely j 
része: mert a mint t. Binder úr monda, a törvény-
hatóságok a Királyföldön egyenesen a miniszte- j 
riummal, most ugyan még a kormányszék ut
ján, de később minden esetre egyenesen a minisz
tériummal correspondeálnak. Ennek helyes követ
kezése nem az volna, hogy a Királyföldön egyet
len egy hivatalnok se legyen, a ki királyi meg
erősítés utján legyen kinevezve; hanem az, hogy 
minden törvényhatóság elöljárója ilyen legyen. 
{Cn ezt nem kivánom, és csak azért hoztam föl, s 
hogy kimutassam, miszerint ennek az a követke- j 
zése, hogy ha minden törvényhatóság föispányát a 
fejedelem nevezi ki, ugy a királyföldi törvény- j 
hatóság első tisztviselőjét mindig a fejedelem ne
vezze ki. 

Ennélfogva én azt hiszem, hogy a t. szászok 
nagyon meg lehetnek elégedve, hogy csak egyet
len tisztviselőjük lesz, ki a fejedelem utján lesz 
kinevezve. (Helyeslés.) 

P a p p Zs igmOnd : T. ház! Ha szétnézek e 
teremben, látom, hogy csak magam vagyok itt ro
mán és körül vagyok véve egy rakás szászszal. 
(Felkiáltások: Ott van Hosszú!) Tehát ketten va
gyunk ; őt nem láttam. 

Ha keresztül pillantunk a napokban történt 
eseményeken, azt tapasztaljuk, hogy midőn a nem
zetiségi kérdés szőnyegre került, kimondatott azon 
elv , hogy itt nem létezik más politikai nemzet, 
csak a magyar. Ez ma-holnap törvénynyé fog ala
kulni és a törvény előtt mi mindnyájan meg fo
gunk hajolni. Ha keresztül pillantom az 1848-diki 
eseményeket, a románok azt kívánták, hogy ha a 
szászok azt akarják, hogy ők is nemzet legyenek, 

a székelyek is nemzet, hát vegyék be őket is 4-dik 
nemzetnek. Ez nem történt meg se akkor , nem 
történik most se. 

Ezen keresztül mentünk. 
A székelyek nagy resignatióyal többé nem 

provokálnak arra a privilegiált székely ökörre, azt 
Berzenczey képviselő úr nem is akarja többé meg
sütni a fejedelem számára. (Nagy derültség.) Én 
sem lehetek barátja a privilégiumoknak, csak azon 
csodálkoztam, midőn a központi bizottság mégis 
valami privilégiumokat meghagyott a szászoknak, 
s ők még sincsenek megelégedve a meghagyott 
privilégiumokkal. 

Én a központi bizottság-szövege ellen szólalok 
fel, de nem a 9. szakasz ellen, hanem átalában. 

Uraim, a mi osztályunkban kimondották, hogy 
nem ismerünk szász nemzetet, mert mi csak Er-
délyországot ismerjük, vagyis Erdélynek azon ré
szét, mely ide tartozik, és ismerünk magyar nem
zetet. Miután ez tegnapelőtt igy volt megszavazva, 
s ők még akkor is , midőn nekik külön akarnak 
valamit adni, még akkor sincsenek megelégedve. 
Ezt jogosnak és méltányosnak nem találom. 

Mert ki az a szász comes ? micsoda az a 
Szászország, mint ők eddig mondák? mi az egyéb 
mint 11 municipium összessége, melyekben romá
nok képezik a többséget? Szász atyánkfiainak ezt 
most szemébe mondom, azért, mert ők akkor, mi
dőn a nemzetiségi törvény volt tárgyalás alatt, ak
kor Ők szokás szerint kétoldalúkg beszéltek, s ha 
ők nem adtak a románoknak semmit, akkor én, 
mint román, szintén nem adhatok nekik semmi pri
vilégiumokat, hanem akarom én is ugy a szász 
földön, mint ők a magyaron, hogy ne az Ő értei-
mök szerint módosiítassék a 9-dik szakasz. Mert 
igen természetes , hogy alkotmányos kormányzati 
formák szerint a felelősség elvéből kiindulva, a kor
mány csak olyat nevezhet ki comesnek vagy fő
ispánnak, kiben bizalma van; nem nevezhet ki mást, 
csak azt, a kit ő akar; ha pedig a választás meg
engedtetnék , megtörténhetik, hogy a választás 
olyanra esnék, kibe a kormánynak bizalma nem 
volna, és kivel nem kormányozhatna ; azután, 
uraim, a Királyföldön comest románt is lehetne vá
lasztani, de ezt a szászok ösztönszerűleg nem ten
nék ; a mennyiben nem volna a románnak előttük 
semmi hitele, bizalma, tehát választanának mindig 
és mindig csak szászt, és eshetőleg olyat is, kiben a 
kormánynak bizalma nem volna, lehetne tehát azt 
kivánni, hogy a kormány azt megerősítse ? nem, 
a világért sem! Én nem ismerem a comest semmi
nek másnak, mint főispánnak, s nem ismerek szász 
egyetemet, szász territóriumot. És miután ők nem
zetemet kitörölték az élők sorából, őket sem isme-
rem el nemzetnek. Es e tekintetben, uraim, azon 
véleményben vagyok, hogy a 9-dik szakasz, mely 
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arról szól, hogy a kormány nevezze Ki a szász co-
mest, meghagyassák, azt a szászok akarata szerint 
módosítani nem akarom, mert ez esetben, ha t. i. a 
szászok módosítása elfogadtatnék, mindig csak 
szász ember lenne a comes; én pedig azt akarom, 
hogy ha a kormány akarja, az úgynevezett Király
föld számára románt is nevezhessen ki eomesnek, 
akarom ezt annál is inkább, mert a 11 szász mu-
nicipiumba a többséget a románok képezik, és 
méltányosnak találom, hogy román is lehessen 
szász comes, mint volt századok óta a románok 
részére mindig szász azon földön , hol az erdélyi 
törvények szerint a szásznak nincs, és jogilag nem 
volt több joga, mint a románoknak. {Helyeslés.) 

E l n ö k : T. ház ! Miután már egyszer fel volt 
olvasva a módositvány, nem tudom, kívánja-e a ház 
újra felolvastatni? (Nem kívánjuk!) Kérem tehát 
azon képviselő uraka t , a kik a 9-dik szakaszt a 
szerkezet szerint elfogadják, méltóztassanak felál-
lani. (Megtörténik.) A ház elfogadta a 9. szakaszt. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a 10. szakaszt) 
E i t e l F r i g y e s : T. ház! kötelességemnek 

tartom e szakasznál felszólalni, mert e szakasznak 
2-dik részét, mely így szól: ,,s addig is felhatal-
raaztatik a minisztérium , hogy a királyföldi szé
kek, vidékek és városok szervezését és hatáskörét 
illetőleg , az itt kifejezett vezérelvek szellemében, 
ideiglen intézkedjék." Én a szakasznak e részét 
sem szükségesnek, sem alkotmányosnak nem tar
tom. (Halljuk!) 

Rendkívüli intézkedések tétetnek e szakaszban, 
mintha, a szász székekben és vidékekben a legna
gyobb zavar s rendetlenség volna. Pedig ez nem 
ugy van, uraim. Itt a közigazgatás és igazságszol
gáltatás legalább is olyan jó rendben van , mint 
akárhol Magyarországon és Erdélyben. Tudjuk 
azt is uraim , hogy azon rendszer, mely a szász, 
vagy Királyföldön — ha ugy tetszik nevezni — 
hogy ezen rendszer nem rendelkezéseken, nem pá
tenseken vagy más szabályon alapul, hanem alapul 
a municipalis törvényeken. A hatóságok. a tör
vényszékek visszaállíttattak még 1861-ben. Azon 
törvények alapján a gyűlések a községekben, az 
úgynevezett communitások , s ismét a székgyülé-
sek visszaállíttattak azon hatáskörbe, meljlyel bír
tak 1848. előtt. 

Nem tudom tehát, mi oka annak, hogy ebben 
a szakaszban olyan rendkívüli intézkedések tétet
nek. 8 épen azért, mert nem tudom, hogy miért, 
bátor vagyok a t. előadó urat felszólitani és kérni, 
hogy mondja meg, adjon felvilágosítást a felől, 
qogy miért találta a központi bizottság ezt szük-
ségesuek, s miféle változtatásokat szándékoznak 
tenni: mert ,mint mondom, ez is homályos előttem. 

Elismerem, hogy a szászföldön a municipalis 
tér hiányos, s ezen hiány tulajdonképen a mu

nicipalis rendszerben van, és a székgyüléseken, 
hogy nem a népképviselet alapján van alakítva. 
De uraim, az is tudva van , hogy vannak hiányok 
még a törvényekben is, a melyek mégis fenmarad-
tak. Tekintsünk vissza. 1848. előtt még a magyar
országi, s hasonlókép az erdélyi országgyűlés nem 
volt népképviseleti alapra fektetve s mégis azon 
országgyűléseken a régibb karok és rendek sza
vazták meg a 48-ki törvényeket, ezek szavazták 
meg az uniót is , s én nem hallottam, hogy va
laki — még a románok közöl is — megtámadta 
volna ezen törvényeket azon okból, hogy nem nép
képviseleti alapon keletkeztek. 

Mi is alkotmányos eljárást kivánunk, uraim! 
Kívánjuk , hogy törvényeink , a melyek még fen-
maradtak, mindaddig fen maradjanak, míg ismét 
törvény által fognak megváltoztatni; de nem kí
vánunk rendeletekkel s pátensekkel kormányoz
tatni. Tudjuk mindnyájan azt is, uraim, hogy a 
vármegye kérdése, mely összeköttetésben van 
épen ezzel a kérdéssel, és ugy véljük, hogy e kér
dés fél-, vagy legfeljebb egy év alatt meg fog oldatni, 
de törvényesuton: mert nem hallottam, hogy valaki 
itt a képviselő urak közöl azt indítványozta vagy 
csak állította volna, hogy hagyjuk a kormányra a 
vármegyék rendezését, pedig itt épen e kérdés a kor-
mán}'ra akar bízatni. Ne vessünk a magyarországi 
töivénj'hozásra ilyen foltot, mert ennek —azt hi
szem — üdvös eredménye nem lesz. A szász com
munitások még egy félévig igy maradhatnak; majd 
a törvényhozás ezen hiányokat is pótolni fogja. 

Röviden még csak azt említem , hogy a szá
szok igyekeztek e hiányt kipótolni. 1850-ben ta
nácskoztak is e felett, s a felséges kormányhoz egy 
javaslatot terjesztettek; két rendben hasonló javasla
tot terjesztettek 1863-ban ismét a kormányhoz, de 
ezen javaslatoknak eddigelé még semmi eredménye 
nem volt. Nem lehet tehát a szászoknak tulaj
donítani, hogy ezen hiányon is nem változtattak 
még eddig. 

A felhozott okokból bátor vagyok egy módo-
sitványt beadni a t. háznak, s kérem vegye figye
lembe. 

HOSSZu J ó z s e f : T. ház! Ha a 10-dik sza
kasz ugy, a mint a tervezetben van, elfogadtatik, 
akkor egy szót sem szólok. (Elfogadjuk a mtnt 
van !) 

PaiSS AndOr j e g y z ő (olvassa Eitel Frigyes 
módosüványát): „A 10-dik szakasznak második 
része, mely ugy kezdődik : „S addig is felhatal-
maztatik a minisztérium sfb." végig maradjon ki. 

B ö m c h e S F r i g y e s : Én is szerettem volna, 
ha a szóban forgó szakasz a szász viszonyokra 
nézve határozottabban és körülményesen rendel
keznék ; de tekintve, hogy az 1848-beli ország
gyűlés örökül hagyta a legközelebbi országgyü-

34* 
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lésnek, hogy ezen unionalis dologban végzést hoz
zon ; tekintve azt is, hogy csaknem 20 év után ez 
az első országgyűlés, mely törvényhozási joggal 
bir, és ezen dologban határoznia kel l ; tekintve 
továbbá, hogy ezen néhány nap alatt, melyek 
még hátra vannak, ezt kielégitőleg elvégezni nem 
lehet; de tekintve végül azt is, hogy a t. minisz
térium a neki bocsátott szabad kezet Erdélyre 
nézve igen mérsékletesen használta fel, tán ugy, 
hogy nagyobban és job ban fel kellett volna használ
nia : bizom benne, hogy ezen dolgot, miután felelős
ség alatt ideiglen fog intézni mindent, jól és jobban 
fogja végezni, mint mi hamarjában tudnók végezni. 
Én tehát a szerkezethez ragaszkodom. {Helyeslés.) 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház! (Eláll! Halljuk!) 
Látom, hogy a t. ház türelme ki van merítve; de 
mégis kimondom, a mi szivemen fekszik : hogy én 
itt a harmadik sorban e helyett, hogy „szász 
egyetem" „királyföldi egyetemet" kivánok tétetni, 
és a „szász" helyett mindenütt „királyföldet" ki
vánok tétetni. Kern akarok nekik kiváltságokat 
adni. (Helyeslés.) 

TrauSChenfels E m i l : A szakasz szavaiban 
találom indokolását azon bekezdésnek, mely a 
szász egyetemről szól. Az mondatik az ötödik sor
ban, „hogy az illetők kihallgatásával az országgyű
lés elé törvényjavaslatot terjeszszen," stb.; de 
hogy kik azok az illetők, attól sok függ. Volt sze
rencsém megemlíteni azon szükséges szervezetet, 
mely a valóságos közvélemény megbirálatára nem 
mindig nyújt alkalmat. Én azért fogadom el az 
indemnitást, mert reménylem, hogy a minisztéri
um azon szerkezet szerint az illetőket kihallgatni 
ugy fogja, hogy a valóságos közvélemény fejez
hesse ki magát. (Helyeslés. Szavazzunk!) 

Elnök: Kérem a t. képviselő urakat, a kik 
a 10-dik szakaszt az eredeti szerkezetben elfogad
ják, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) Elfo
gadtatott. 

PaiSS Andor jeg'JZÖ (olvassa a 11. szakaszt, 
mely szó nélkül elfogadtatik. Olvassa a, 12-diket.) 

Borcsányi János: A VII. osztálytól nyert 
utasítás folytán, mint annak központi előadója, 
kötelességemnek tartom, hogy ezen szakaszra vo
natkozólag egy módositványt hozzak javaslatba, 
mely abból áll, hogy az 1848-ik törvényczikknek 
a sajtóviszouyok szabályozására vonatkozó ren
delete Erdélyre nézve is k'terjesztetvén, ezen in
tézkedés a jelen törvénybe is foglaltassák. Mint 
méltóztatik tudni, ezen külön véleményt fölösleges
sé tette a ház azon határozata, mely szerint ezen 
rendszabálynak életbe léptetését kimondotta. Én 
ugy hiszem, hogy ezen határozattal szemben 
a külön indítványnak szüksége elesik; mégis 
kötelességemnek tartottam ezt felemlíteni mivel 
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az osztály részéről határozott utasításom volt a 
külön vélemény előterjesztésére. 

Gál J á n o s : T . ház! (Eláll!) Legelső észre
vételemezen 12. szakaszra nézve, hogy 2-ik pont
jában ezen kitételből: „a törvénykezés terén szük
séges intézkedések" ezen szókat:^ „törvénykezés 
terén" méltóztassanak kihagyni. Én a törvényke
zés szó alatt értem az alaki jogot, a processualét. 
Miután pedig a t. háznak a perrendtartásról meg
szavazott törvényjavaslata van, mely a főrendiház 
által is elfogadtatott s minél előbb 6' felsége szen
tesítését is megnyeri, akkor ezen alkotmányos 
törvény fog a törvénykezésre nézve Erdélyben is 
életbe léptettetni ; következőleg erre nézve a mi
nisztériumnak adva volt indemnity megszűnt. 
Kívánom tehát így csak átalánosságban kitétetni: 
az 1867-diki niárcz. 8-án és 11-én kelt, s a minisz
tériumot a szükséges intézkedések megtételére fel
hatalmazó határozata" stb. 

Második észrevételem illeti ezen 12. szakasz
nak első pontját, melyben kimondatik, hogy azon 
törvényeknek Erdélyre alkalmazása, melyek Ma
gyarország és Erdély törvényhozásának egyesü
lését megelőzőleg Magyarország külön országgyű
lésén alkottattak, csak törvényhozás utján fog esz
közöltethetni. Én részemről azon meggyőződésben 
voltam mindig és vagyok most is, hogy Erdély 
szerencsétlenségének egyik fő oka: az osztrák ma
gánjogi törvényeknek Erdélyben történt életbe
léptetése és most is folytatott fentartása. (Ellen-
mondások) 

Trauschenfels Emil: Nem áll! 
Gál J á n o s : A kinek tetszik más vélemény

ben lenni, tessék bebizonyitani, mily nagy hasz
not tettek az osztrák törvények Erdélyben, és ha 
azokat oly áldásosaknak hiszi, miért fosztja meg 
ezen áldásoktól Magyarországot? Ám tegyen in
dítványt, hogy állíttassanak vissza Magyarorszá
gon is. Ezeket közbevetőleg megjegyezni kívántam 
t. képviselőtársam Trauschenfels-nek. 

De folytatom, a hol elhagytam : hogy miután 
meg vagyok győződve az osztrák törvények er-
délybeni fentartásának káros voltáról, a t. házhoz 
harminczhárom képviselőtársammal együtt azok
nak eltörlése és a magyarországi mostani anyagi 
jogi törvényeknek az uj perrendtartással egyide
jűleg Erdélyre is kiterjesztése iránt törvényjavas
latot voltam bátor terjeszteni: és ezt méltóztattak 
már az osztályokhoz is utasítani; kérem, mélíóz-
assanak megrendelni, hogy azon törvényjavaslat 
tárgyalását az osztályok sietve fejeztzék be. 

Z e y k K á r o l y : Megvallom, nem vagyok 
egy véleményben Gál János barátommal, mert én 
e kifejezés alatt : törvénykezés, nem azt értem, mit 
ő. Az perrendtartás, a miről ö beszél. H a e sza
kaszban ez mondatnék: „a perrendtartás meze-
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jén," e kitételt meg kellene változtatni; de mint
hogy az mondatik: „törvénykezés terén," nem vál
toztathatjuk meg. 

BÓniS S á m u e l : Magam sem tartom helyes 
választásnak ezen szót: „a törvénykezés terén," 
mert a törvénykezés szó mindig alaki oldalát fe
jezi ki, s igy perrendtartás. (Felkiáltások: Nem ugy 
van!) De ugy van : ez alatt azt fogják érteni; ha
nem azt mondjuk: az anyagi törvényeket illetőleg, 
az fejezi ki inkább a miniszteri törvényjavaslatnak 
ez értelmét. 

Ivánka I m r e : Miután Bónis Sámuel nézete
met elmondá, elállók a szótól. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. képviselőház! A mi azon felhatalmazást illeti, 
melyet az országgyűléstől nyertünk, eddig se ér
telmeztük azt u g y , hogy az csupán csak az alaki 
jog terére vonatkozik. í g y különösen behoztuk az 
úrbéri törvényszékeket, adtunk ki úrbéri utasítást, 
mely némileg az anyagi jogba vág; megoldottuk 
a többi között a siculica heereditas kérdését, a mi 
ismét az anyagi jogba vág. Azt hiszem, ha méltóz
tatnak továbbra is fent ártani azon felhatalmazást, 
melyet tavaly adni kegyeskedtek, akkor ezen szó 
helyett talán e kifejezést lehetne használni: „Az 
igazságszolgáltatás terére." (Helyeslés.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság szerkezetének védelméül meg kell jegyeznem, 
hogy ezen szó : „a törvénykezés terén" saját szava 
azon határozatnak, melyre itt hivatkozás történik. 
Az igazságügyminiszter elmondotta: miképen ér
tetett eddig e kifejezés ; igy értette ezt a ház , igy 
a központi bizottság is. Ezért nem használt más 
szót a központi bizottság, mint azt, a mely az idé
zett határozatban előfordul. 

T i sza L á s z l ó : T. ház! Csengery barátom 
megjegyzésére csak azt vagyok bátor megjegyez
ni , hogy e;; a kitétel tökéletesen correct volt, mi
dőn a ház meghozta a határozatot. Most azonban a 
ház határozata óta ugy változtak a viszon}Tok, hogy 
a perrendtartásra nézve , a mint reméljük . legkö
zelebb szentesitett törvényünk lesz, ezen törvényben 
e szó most már nem maradhat meg. Én, ámbár őszin
tén bevallom, nem tartom egész correctnek az igaz
ságszolgáltatás kifejezést, miután azonban szabato
sabb kifejezést keresni talán hosszabb vitát idézne 
elő, én e kifejezést elfogadom. (Helyeslés) 

Elnök: Elfogadja-e a ház a 2-dik bekezdés 
3 dik sorában „a törvénykezés terén" helyett azon 
szavakat, melyeket az igazságügyminiszter úr ja
vasolt t.i.: igazságszolgrltatás terén?" (Elfogadjuk) 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a 13. szakaszt, 
melyre nem történik észrevétel. Olvassa al4-diket) 

S i m a y G e r g e l y : Ez azon szakasz, melyet 
bátor voltam a t. ház figyelmébe ajánlani, midőn 
.az imént módositványomat előterjesztettem. Módo-

sitványom sokkal egyszerűbb, sokkal inkább a tör-
vénybenjgyökeredzik, semhogy indokolnomkellene. 
Egyenesen foly az a 48-ki törvényeknek magyaror
szági XX. és erdélyi IX. czikkéből, és a különböző 
szertartású egyházak jogegyenlőségéből. Ha tehát 
ezen törvényjavaslatban is kifejezett törvény inten-
tioinak eleget akarunk tenni, ezen módositvány 
minden esetre a szövegbe felveendő. (Helyeslés.) 

PaiSS A n d o r j e g y z ő (olvassa a Simay Ger
gely módositvány át): „Ezen szakasz 8-dik sorában 
ezen szó u tán: „görög" igtatandók ezen szavak: 
„és örmény." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen szakaszt Si
may Gergely módositványa szerint? (Elfogadjuk*) 
Elfogadtatott. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 15. szakaszt) 
Podmaniczky Frigyes b..- T. ház! Én ugy 

hiszem a 15 dik szakaszt, miután a ház már tár
gyalta a vallásfelekezetek viszonosságáról szóló 
törvényjavaslatot, ki lehetne hagyni , mert csak
ugyan nem tartalmaz egyebet, mint azt, a mit itt 
a házban már tárgyaltunk. 

Z e y k K á r o l y : Ha az interconfessionalis 
törvényjavaslat már törvénynyé vált volna, akkor 
igaza volna előttem szólott képviselő urnák; de mi
után az a törvényalkotás minden fctadiumán még 
nem ment keresztül, én szükségesnek látom, hogy 
ezen szakasz megmaradjon. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 15-dik szakaszt? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

PaiSS AnŰOr j e g y z ő (olvassa a 16- 18. sza
kaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 

Elnök : Ezen törvén viavaslat átalánosságcban 
és részleteiben el lévén fogadva, ha a t. ház meg
engedi, a végleges szavazás a holnap délutáni ülés
ben fog megtörténni. (Helyeslés) 

P e r c z e l Mór : T. ház! Van szerencsém je
lenteni, hogy a honvédelmi törvényjavaslatok elő
leges tárgyalására kiküldött bizottság bevégezte 
tanácskozásait azon előterjesztésre nézve, melyet 
miniszterelnök úr a napokban a háznak beadott. 
Van szerencsém a bizottság jelentését a ház aszta
lára letenni. 

Zichy Anta l e lőadó (olvassa a bizottság je
lentését) 

E l n ö k : T. ház! Azon kérdéssel járulok a t. 
házhoz, hogy miután ezek, ugy látszik, csakis mó
dosítások, szükségesnek látja-e a t. ház, hogy ezek 
az osztályokhoz utasíttassanak ? (Nem kell!) Ennek 
következtében a bizottság jelentése kinyomatván1) 
s holnap reggel kiosztatván , a holnapi ülésnek ez 
lesz egyik tárgya. 

A mi a tanácskozási rendet illeti, ugy hiszem, 
hogy miután több törvényjavaslat utasíttatott és 

') Lásd az Irományok 411-dik számát. 
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fog még utasittatni az osztályokhoz, ezek felhivan-
dók volnának, hogy minél előbb járjanak el köte
lességeikben , hogy a ház a törvényjavaslatokat 
tárgyalás alá vehesse. (Helyeslés.) 

BÓnis S á m u e l : T. ház ! E háznak perma
nens üléseire nézve a gyakorlatot akkép szeret
ném behozni, amin t volt a régi országgyűléseknél. 
Összegyűlt a ház, és ha valami végezni való volt, 
a ház circulussá alakult: az elnökségi, i. kimond
ta, most circulussá válik a ház, és ugy végzi teen
dőit ; s midőn elvégezte, akkor országos ülés tar
tatott, í g y tenne legjobban most is a ház. Kimon
daná az elnök: kérem a bázat, oszoljék az osztá
lyokba, és végezvén niunkájokat, jöjjenek ismét a 
házba. í gy lehetne, vélekedésem szerint most is a 
gyakorlat. Továbbá kérem az elnökséget, jelentse 
be vagy olvassa fel azon munkálatok sorát, melyek 
a ház tárgyalását, az osztályokét, és melyek bi
zottsági tárgyalást igényelnek. E szerint mindig 
lehet a háznak, mig permanens, intézkedni. 

E l n ö k : E szerint jelentést teszek a t . háznak 
azon törvényjavaslatokról, melyek készek a t. ház 
tárgyalása alá. Ilyenek : a függő államadósságok
ról szóló törvényjavaslat, a közös nyugdijakról 
szóló törvényjavaslat, s esetleg, a mennyiben ké
szen lesz, a módositványok a honvédelmi törvény
javaslathoz, mely most küldetett a nyomdába; to
vábbá a pénzügyi bizottság jelentése az egyetemi 
tanárok fizetéséről. Itt van, de még szét nem osz
tatott a t. ház tagjai közt a kisajátításról szóló 
törvényjavaslat, mely reggel szét fog osztatni. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyila gróf, Lónyay Menyhért; később Gorove István, 
Wenckheim Béla báró. 

Tárgyalás alá jön, továbbá a házszabályokról 
szóló jelentés, valamint a ház tiszti személyzeté
nek fizetése ügyében egy határozat; hanem, azt 
hiszem, ez akkor lesz tárgyalandó, mikor a ház 
már minden törvényjavaslatot végig tárgyalva, 
egyedül saját ügyeivel lesz elfoglalva. Az osztá
lyokhoz pedig a következők utasithatok: törvény
javaslat a s.-a.-újhelyi vasút kiépitése tárgyában; 
törvényjavaslat a fehérvár-gíáczi vasút tárgyában; 
határozati javaslatai a közlekedési minisztérium
nak, Podmaniczky Frigyes bárónak és Horváth 
Eleknek. 

BÓnis S á m u e l : Hozzá teendő lenne méo* a 
katonai bíráskodásról szóló törvényjavaslat is, 
mely már a jogügyi bizottság által tárgyaltatott 
és holnap reggel be is fog végeztetni. 

G h y c z y K á l m á n : Bátor vagyok a t. házat 
figyelmeztetni, hogy reggel hozott határozata foly
tán a sátoraljaújhelyi és fehérvár-gráczi vasút
vonal Podmaniczky határozati javaslatával és Hor
váth Elek indítványával, az egyesült pénz- és vas
úti bizottsághoz utasíttatott és már tárgyalás alá is 
vétetett. 

E l n ö k : Tökéletesen igaz; de nem azt vol
tam bátor mondani, hogy ezek holnap rögtön 
tárgyalás alá kerülnek, hanem hogy ezek tárgya
lásra várnak. (Helyeslés.) 

A holnapi ülés reggel 9 órakor kezdődik. 

Az ülés végződik esti 9 órakor. 

Az ülés kezdődik délelőtt 9Vt órakor. 
E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
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Tárgyai: A keresztyén vallásfelekezetek viszonosságáról, a vegyes házassági válóperekről, a gyulafehérvári görög kath. 
érsekség s a lugosia és szaviicsujvári görög kath. püspökségekröi szóló törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak. A jogügyi bizottság 
jelentést tesz a katonai biróságok hatáskörét megszabó törvényjavaslatról. A függő' adósságok ellenőrzéséről, továbbá a közös nyugdi
jakról szóló törvényjavaslatok tárgyaltatnak s elfogadtatnak, az utóbbinak 2 dik szakasza név szerinti szavazással. A véderőröl s hon
védségről szóló törvényjavaslatokra javaslóit módosítások elfogadtatnak. Németh Károly a városi törvényhatóságokat illető dijak és 
illetek visszafizetése iránt interpellálja a kormányt. Az erdélyi unió részletes foganatosítását tárgyaló törvényjavaslat végleg 
megszavaz!atik. A rendezett tanácsú városok törvénykezési költségeinek pótlásáról, továbbá az egyetemi tanárok fizetése javi'ásáról 
BZÓIÓ határozati javaslatok, végre a budapesti kisajátításról szóló törvényjavaslat, tárgyaltatván, elfogadtatnak. 




