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XXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. február 28-dikán 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : Kauzer Lipót kérvénye építészi munkálatai jutalmazása iránt; Uj-Perint község panasza a ka
tonai elszállásolások miatt; a székelyhídi kerület s debreezeni polgárok kérvénye a debreczen-szatmár-szigeti vasút iránt. Az elnök je
lentést tesz a válaszfölirat átadásáról. Deák Ferencz a közös viszonyoli iránti javaslat kidolgozására bizottság megválasztását indítvá
nyozza. 

Deák Ferencz beléptekor zajos éljenzésékkd fo
gadtatik. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 

Elnök: A mai jegyzőkönyvet fogja vezetni 
Joaunovics György , a szólókat Dimitrievics Milos 
fogja jegyezni. A tegnapelőtti jegyzőkönyv fog hi
telesíttetni. 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (olvassa afebr. 
26-kai ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Kauzer Lipót építész az 1861-diki 
évben egy ország-ház terve elkészítéséért, úgy szin
tén a felső- és alsóházi termek elrendezéseért 600 
forinttal kéri magát megjutalmaztatok 

Szentk irá ly i M ó r : E kérvény a költségve
tési bizottsághoz volna utasítandó. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A költségvetési bizottsághoz utasít-
tatik. 

Vasmegyei Uj-Perint községe panaszolja,hogy 
a katonai szállásolások által igen meg van terhelve 
s ebbeli terheltetését könnyittetni kéri. 

Biharmegye székelyhídi választókerülete a 
debreczen-szatmár-szigeti vasutat pártoltatni kéri. 

Ugyanezen tárgyban Debreczen városának 
3624 polgára folyamodik. (Éljenek !) 

T. ház! A válaszfölirat átadásával megbízott 
küldöttség tegnap kötelességében eljárt és délutáni 
2 órakor O Fölségének a válaszfeliratot a követ
kező rövid tartalmú beszéd után volt szerencséje 
átadni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa az elnök beszé
déi és 0 Folsége válaszát.*) 

E l n ö k : Ezzel a küldöttség eltávozott. 
Más tárgy a napirenden nincs. 
Deák F e r e n c z : T. ház ! Kimondottuk a vá

laszföliratban,hogy a közös viszonyok iránti javaslat 
kidolgozásához haladék nélkül hozzáfogunk: indít
ványozom tehát, méltóztassék a t. ház e czélra egy 

*) Lásd az Irományok i4-dik sisámát. 

nagyobb számú bizottságot választani. Véleményem 
szerint a bizottsághoz most 50 tag, midőn pedig Er
dély képviselői is itt lesznek, közülök 15 tag lenne 
választandó. Nagyobb számú bizottságot azért vélek 
czélszerünek. mert a tárgy is rendkívül fontos, és 
igen valószínű, hogy a bizottság utóbb, egyes rész
letekbe menve, több szakaszra lesz kénytelen föl-
oszlani. Magában értetik, ha majd Horvátország 
velünk kiegyezve részt venni kíván, az ő részéről is 
fognak tagok hozzá választatni. Ezt az indítványt 
bátor vagyok írásban is a ház asztalára letenni. 

Tóth Vilmos jegyző: (oh ássa Deák Ferencz 
indítványát.*) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház elfogadni, hogy 
az indítvány szerinti bizottság 50 tagból álljon 
u g y , hogy későbben az erdélyi képviselők közül 
15 tag járuljon hozzá V (Elfogadjuk!) 

Tisza K á l m á n : T . ház! Egyszerűen és rö
viden csak azt indítványozom, méltóztassanak ezen 
beadott indítványt holnapra napirendre kitűzni, 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T .ház ! Én sem aka
rok az indítvány lényege ellen szólani, csakis a na
pirendre nézve kívánok fölszólalni, fölhíva a t. ház 
figyelmét egy igen fontos körülményre. Miután az 
indítvány meg van téve, ez által a képviselőház 
már egy részben teljesítette a föliratban kifejezett 
ajánlatot, hagy haladék nélkül hozzálát a műkö
dés meg-kezdéséhez. Magát az indítvány tárgyalá
sát azonban kérem akkorra halasztani, mikor erdé
lyi testvéreink küldöttei is megérkeznek. (Helyeslés 
a szélső bal oldalon.) Kérem ezt azért, mert hitem 
szerint, ha mi tényleg contumaciálni nem akar
juk erdélyi testvéreinket, az a bizottság nem mű
ködhetik addig, mig az erdélyiek meg nem érkez
nek, mert különben csak névleg lennének a bizott
ság tagjai, de a munka egy részébe be nem foly
hatnának , még pedig saját hibájokon kívül. De 
föltéve a legjobb esetet is, hogy ők a bizottságnak 

*) Lásd az Irományok 15-dik számát. 
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ily külön, előleges kinevezésében és működésében j 
megnyugosznak, nézetem szerint meg kell nekik 1 
hagynunk azon tért, hogy az alkotmányosság első j 
elvét gyakorlatilag érvényesíthessék ők i s , misze
rint rólok nélkülök határozat ne történjék. Tisz
telt ház! igen nagy fontosságú a működés, mely ' 
most e bizottságra ruháztatik, sokkal több az, mint 
egyes törvény hozása és fontosabb bármi magán 
törvénynél, nagyon sok codexnél. Épen azért óhaj
tanám, hogy ily fontos törvényhozási működésnek 
első kezdetén magának a bizottságnak megalakítása- ; 
hoz is hozzájárulhassanak erdélyi testvéreink, hogy 
ők abba tettleg beleegyezzenek, s hogy mi ne csak j 
a 15-ös illetőséget hagyjuk fenn nekik, habár ők I 
meg is nyugodnának benne. 

Én tehát ez okból az indítvány tárgyalását j 
akkorra kívánom elhalasztani. mikor erdélyi test- j 
véreink itt lesznek. (Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : Tisztelt ház! Figyelembe 
vettem én is azon körülményt, hogy az erdélyi • 
képviselők még nincsenek itt; de nem volt egyéb 
választásom, mint vagy ezt a tárgyat egészen hosz- ! 
szu időre elhalasztani, vagy pedig' a bizottságot j 
most indítványozni és megválasztatását kérni. Az j 
állott előttem, hogy igaz ugyan, hogy ők a bizott- í 
ságban csak későbben fognak részt venni; de a j 
bizottság csak előmunkálatot készít, a mi még nem 
határozat. Nem csak az a 15, hanem minden erdé
lyi követ akkor, midőn a bizottság munkálata 
végleg fog tárgyaltatni, mikor határozat fog ho- ! 
zatni, jogával ép ugy él, mint mi. (Helyeslés.) Ve- 1 
gyük föl például, ha valaki nem ezt az indítványt | 
tette, hanem azon javaslatot maga készítette és [ 
tette volna a ház asztalára : ekkor senki sem folyt 
volna be elkészítésébe, de igenis befolyna tárgya
lásába és elfogadásába e ház minden tagja. 

Továbbá meg vagyok győződve , ha mago
kat az erdélyi követeket, kik velünk együtt a ki
egyezés minél előbbi létrejöttét alkotmányos alaj 
pon óhajtják, kérdeznők : mit akartok: azt-e, hogy 
csak egy hónap múlva kezdjünk hozzá, és a bizott
ság addig ne alkottassák össze, míg el nem jöttök ? 

ők aligha azt nem válaszolnák, hogy kezdjünk 
hozzá , majd részt vesznek ők a bizottságban, ha 
itt lesznek, és beleszólanak a tárgyalásokba. 

Méltóztassanak fölvenni, mi lesz, ha még to
vább folytatjuk a dolgot. Mi nem mondunk le 
azon reményről, hogy Horvát-, Tót- és Dalmát
ország velünk a mi viszonyainkra nézve kiegyez
nek ; s igy épen azon rationabilitásnál fogva őket 
is be kellene várni. (Ugy van!) Az pedig előre lát
hatólag sok hónap munkája lesz, nem egy-két 
hété, míg velők tisztába jövünk. Ha addig halaszta-
nók a fő kérdést, aligha kedvére tennénk az ország
nak és aligha megnyughatnánk magunk is. 

A válaszföliratot kénytelenek voltunk elké
szíteni az erdélyiek ittléte nélkül, az pedig való
ságoshatározat, s igy azt hiszem, előmunkálatokat 
is készíthetünk, ha ők nincsenek is itt , mert nem 
szándékosan maradtak el, hanem, mert idő még 
nem volt arra, hogy itt lehettek volna. 

Nem volna tehát nézetem szerint szükséges a 
dolgot elhalasztani; hanem válaszszuk meg a bi
zottságot, s ha majd az erdélyiek eljönnek, válasz
tunk köz ülök is. (Elénk helyeslés.) 

G l i y c z y K á l m á n : T . ház ! Már néhány al
kalommal volt szerencsém a t. ház előtt sokkal 
kisebb fontosságú dolgokban is fölszólalni az iránt, 
hogy a napirendre nézve a ház szabályai tartas
sanak meg. Ennél fontosabb tárgy nem fog az or
szággyűlés tanácskozásai folyamán szőnyegre ke
rülni, mint a mely iránt most tétetik indítvány. 
Távol van tőlem, hogy én az indítvány tárgyalá
sának valami hosszú időre való elhalasztását ki-
vánnám. Csak azon kéréssel járulok a t. házhoz, 
méltóztassék a szabályok rendeletét ezúttal is any-
nyiban megtartani, hogy az indítvány például hol
napra tűzessék ki a napirendre és azután annak 
rendje szerint az érdemleges tárgyalás megkezdőd
hessék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha méltóztatnak elfogadni, az indít
vány kinyomatván, holnap fog tárgy altatni. 

Az illés végződik d. e. 11 órakor. 

SKPV. H. NAPLÓ. 186'Vfi.J. <-: 




