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és rendezése tárgyában beadott egy irott véleményt. 
Nem tudom, kivánja-e a t. ház, hogy ez kinyomas
sák és szétosztassák? vagy pedig véleményadás 
végett a költségvetési bizottsághoz utasittassék ? 
{Fölkiáltások: A költségvetési bizottsághoz!) Ennél-

" fogva véleményadás végett a költségvetési bizott
sághoz tétetik át. 

E l n ö k : A mai ülésnek legnevezetesebb és 
legfontosabb tárgya a horvát kérdés tárgyalása 

napjának kitűzése. Az országos bizottságnak je
lentése már ki van nyomatva s a t. ház tagjai kö
zött szétosztva. Kern tudom, eltalálom-e a t. ház 
véleményét, ha tárgyalási napul a jövő hét első 
napját, vagyis a hétfői napot hozom javaslatba? 
(Helyeslés.) Ennélfogva a jövő' hét első napján, 
hétfőn fog tárgyalás alá vétetni. 

Több tárgy nem lévén, az ülést eloszlatom. 
"» Az illés végződik d. u. 12 '/2 órakor. 

1867. april 8 dikán 

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

Tárgyai: Vay Lajos b., Faúr János, Csáky László gr., Csáky Albin gr., Eajner Pál, Szápáry Géza gr., Sztnreesáu yi 
Dáriusz, Ziehy-Ferraris Bódog gr., Kárász Benjámin, a minisztérium képviseló'tagjai, Ujfalussy Miklós, Hoílán Ernő és Fest Imre le
mondanak a képviselőségről. Bemutattatnak : Hudacsko György kérvénye orvosi fizetése iránt; Kiss János és társaié eladott jószá
gok árának kifizetése iránt; a debreczeni zeneegyleté Liszt koronázási miséje ügyében ; a Sipos Ferenez ügyében hozott kir. táblai 
ítéletek; Fries Lajos kérvénye 1848/9-beli veszteségei pótlása iránt; Zimándy • Ignáczé a Pálffy Mór gr. miatt szenvedett kára meg
térítéséért ; b. Seekendoríf Oszkárnéé bizonyos bünvizagálat foganatosítása iránt; Szenkovics Bogdánué s Benedek Lajosé bizonyos 
ítélet kiadása iránt; Ewa'Andrásé a przeniiszl-nagymihályi vasútnak Szerencs felé vezetése iránt; a csetneki uradalombeli 17 hely
ségé erdőbirtoklásuk törvénj^ általi megerősítése iránt. A kormány fele a lugosi románok gyűlésének betiltása miatt hozzá intézett 
kérdésre. Kérdés intéztetik a kormányhoz, szándékszik-e még ez ülésszak alatt törvényjavaslatot előterjeszteni a magyarországi szer
bek ügyében? Bottka Tivadar fóltételesen igazoltatik. A horvát kérdés napirendre kerülvén, beinutattatnak Ghyczy Kálmán és Deák 
Ferenez határozati javaflatai. A költségvető bizottság kiegészittetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsefb., Gorove István, Horvát Boldizsár, Mikó Imre 
gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. ÍO1^ órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. Az ülés jegyző
könyvét Dimitrievics Milos vezeti, a szólani kívá
nók neveit Tóth Vilmos jegyzi. 

Az utóbbi ülés jegyzőkönyve fog hitelesít
tetni. 

Ocsvay Ferenez jegyző (olvassa az april 6-
dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Vay Lajos b. ő felsége által Borsod
megye főispánjává neveztetvén ki, képviselői állá
sáról lemond. Faúr János, mint krassómegyei fő
ispán, Csáky László gr., mint nyitramegyei főis
pán, Csáky Albin gr., mint szepesmegyei főispán, 
Rajner Pál, mint barsmegyei főispán, Szápáry Gé
za gr., mint zalamegyei főispán, Szmreesányi Dá
riusz , mint árvamegyei főispán, Ziehy-Ferraris 
Bódog gr., mint győrmegyei főispán, Kárász Ben

jámin, mint csongrádmegyei főispán, képviselői ál
lásukról lemondanak. Az illető középponti bizott
ság-ok uj választások eszközlése végett föl fognak 
szólittatni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Eötvös József b. ok
tatásügyi miniszter! (Halljuk !) 

Eötvös József b. vallás és oktatásügyi 
m in i sz ter: At.házf. évi január 12-dikei ülésében, 
midőn Kálóczy Lajos és Perczel Béla képviselő 
urak a háznak lemondásukat kinyilatkoztatták, 
azon oknál fogva, mert idő közben kormányi hiva
talokat vállaltak el, és igy választóiknak alkalmat 
akarnak nyújtani arra, hogy alkotmányos jogukat 
újból gyakorolhassák: a t. ház határozatilag ki
mondotta, hogy hasonló eljárást vár mindazon 
képviselőtől, a ki megválasztása után a kormány 
kinevezésétől függő hivatalt vállal el. A t. háznak 
ezen határozata, szó szerinti éi"telemben, szorosan a 
minisztérium tagjaira nézve nem kötelező, miután 
hivatalaik nem kormányi kinevezéstől függenek, és 
a kormány óhajtotta volna, hogy ezen fontos kér
dés törvény által intéztessék el, és mint Angliában, 
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lígy nálunk is azon hivatalok jelöltessenek ki, me
lyek a képviselői állással össze nem egyeztethetők. 
De miután a kormánynak meggyőződése az, hogy 
az alkotmányos életnek egészséges kifejlődése at
tól függ, hogy a törvényhozó test nem csak min
den illetéktelen befolyás, de annak még szinétőlis 
biztosittassék {Helyeslés), én a kormány azon tag
jainak nevében, kik szerencsések e t. háznak tagjai 
lehetni, ezennel lemondásunkat jelentem be ; beje
lentem, hogy magunkat uj választás alá fogjuk bo
csátani. {Helyeslés.) 

Egyet vagyok még bátor a kormány nevé
ben kérni a t. háztól: ez az, méltóztassanak elha
tározni, hogy miután megtörténhetik, miszerint oly 
időszakban, midőn a ház nincs együtt, egyes kép
viselők hasonló állásba jöhetnek, a ház t. elnöke föl-
hatalmaztassék arra, hogy ez esetben az ily képvi
selők lemondását, elfogadhassa és az uj választá
sokra a szükséges rendeléseket megtehesse. (Ata-
lános helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : Én részemről is, t. ház, 
elismeréssel fogadom az igen t. minisztérium részé
ről tett kijelentést, melynél fogva képviselői állá
sáról ez alkalommal lemondását bejelentette ; és 
igen helyesnek tartom a t. oktatásügyi miniszter 
urnák azon előterjesztését is, hogy az idő közben 
történendő lemondásokra nézve az elnökség az uj vá
lasztások elrendelésére fölhatalmaztassék. Egyelő
terjesztésére a t. oktatásügyi miniszter urnák mégis 
mefnearvzést kívánok tenni; nem azért, mintha 
szándékom volna e részben vitatkozást támasztani 
a t. házban, hanem csak azon nézetemet akarom 
kijelenteni, miszerint én a háznak f. esztendei ja
nuár 12-én hozott határozatát azon értelemben ve
szem, hogy az jövő alkalmakkal is — hiszen a 
mostani esetről nincs is szó — azokra is alkalmaz
ható lesz, a kik miniszteri tárczákatvállalandanak: 
mert jövendő alkalmakkal minden miniszteri kine
vezés csak miniszteri ellenjegyzés mellett fog tör
ténhetni, ezt pedig én olyannak tartom, mely kor
mányi kinevezéssel egyértelmű. Mondom, nem 
akarok vitatkozást támasztani, de azon nézetemet 
mégis ki akartam fejezni, hogy én e részben a t. 
oktatásügyi miniszter úrral egyet nem értek, ha
nem azt hiszem, hogy a ház e végzését jövendő
ben is azon értelemben fogja magyarázni, melyet 
most előadni szerenesés voltam. (Ügy van! He
lyeslés.) 

Deák Ferencz : Tisztelt ház ' A jelen esetről 
természetesen nem lehet szó, miután a lemondás 
csakugyan megtörtént; hanem én, ki szintén részt 
vettem azon határozat hozatalában, kijelenteni, hogy 
én, e határozat terjedelmére nézve, a miniszter és más 
hivatalnok közt semmi különbséget nem tettem. 
(Ugy van!) Azon magyarázatra nézve, hogy ott a 
kormány kinevezésétől függő hivatalról van szó, 

a minisztert pedig nem a kormány nevezi ki, ha
nem az maga a kormány : bátor vagyok megje
gyezni, hogy a legtöbb hivatalnokot szintén ő fel
sége nevezi ki, a kormány előterjesztésére; (Ügy 
van!) a ratio legis pedig csakugyan olyan, mely 
a miniszterekre szintúgy, mint a többire alkalmaz
ható. Addig tehát, míg az országgyűlés törvény 
által el nem határozza, nem csak ezt a kérdést, ha
nem átalában a compatibilitási kérdést, a háznak 
múltkori végzését is, az ok ugyanazonosságánál 
fogva mind a miniszterekre, mind a többi hivatal
nokra egyaránt ki kell terjeszteni. (Elénk helyeslés.) 

E l n ö k : A miniszteri lemondás következtében 
az illető választó kerületek uj választások eszköz
lése végett fognak fölszólittatni. Méltóztatik-e a t. 
ház beleegyezni abba, hogy midőn a ház nincs 
együtt, a beadott lemondások következtében az uj 
választások eszközléséről az elnökség intézkedhes
sek? (Atalános helyeslés.) Ennek folytán a minisz
ter urak lemondása következtében az illető köz
ponti bizottságok föl fognak szólittatni ujabb vá
lasztások eszközlésére; az iránt pedig, ha idő 
közben történnének lemondások, az elnökség ré
széről a szükséges intézkedések meg fognak té
tetni. (Helyeslés.) 

Újfalussy Miklós képviselő ttr ő felsége által 
Kővár vidéke főkapitányává neveztetvén ki, kép
viselői állásáról lemond. Ugy szintén HollánErnő 
és Fest Imre képviselő urak, államtitkárokká ne
veztetvén k i . képviselői állásukról lemondanak. 
Az illető középponti választmányok ujabb válasz
tások eszközlésére fognak fölszólittatni. 

A múlt ülés óta benyújtott irományokat, van 
szerencsém bemutatni. 

Hudacskó György, abaujmegyei járási volt 
tiszti orvos, méltatlanul visszatartott fizetésének 
utalványozását kéri eszközöltetni. 

Kiss János, szatmári ügyvéd, és társai, Makra 
és Bucztura részjószágoknak a magyar kii*, kamara 
által 1842-diki évben örök áron megvett eladási 
árából mai napig visszatartott 17,500 pengő forin
tot kamataival kifizettetni kérik. 

A debreczeni zeneegylet igazgató választmá
nya a Liszt Ferencz hazánkfia által készített „koro
názási mise" zeneszerzeménynek a koronázás alatti 
előadását kéri kieszközöltetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Sípos Ferencz képviselő a Beregmegye tör
vényszéke által ellene hozott, s a képviselőházhoz 
beküldött két rendbeli ítéleteket megsemmisítő ki
rályi itélő táblai ítéletet saját igazolása czéljából 
fölolvastatni és az állandó igazoló bizottsághoz át
tétetni kéri. 

Dinitrievics Milos jegyző (kezdi a bírói 
Ítéletet olvasni.) 
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Dedinszky József: Ez igazolási ügy lévén, 
az emiitett birói Ítélet fölolvasása nézetem szerint 
akkorra halasztaudó, mikor maga az igazolás kerül 
szőnyegre. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva áttétetik az állandó iga
zolási bizottsághoz. 

Frics Lajos, postai kiadó, az 184%-dik évi 
hadjáratban szenvedett vagyonbeli veszteségeit 
némi részben pótoltatni kéri. 

Zimándy Ignácz, áldozár és tanár, Pálfí'y Mór 
gr. volt helytartó eljárása által szenvedett 527 ft 
pénzbeli kárát megtéríttetni kéri. 

Báró Seckendorff Oszkárné, somogymegyei 
Tab községbeli birtokos, a Hecs Károly ügyvéd és 
társai ellen birói zártörési ügyben bíróilag már el
rendelt bünvizsgálatnak azonnali foganatba véte
lét kéri eszközöltetni. 

Özvegy Szenkovies Bogdánná és Benedek 
Lajos, mint árvagyámok, a dobokamegyei széki 
járási bíróságot a Tódorfy Bogdán által Szenkovies 
Bogdán ellen indított, 10,955 ft kártérítést köve
telő perben függőben tartott ítéletnek kiadatására 
kérik köteleztetni. 

Evva András, a hegyaljai városok választmá
nyi elnöke, berezeg Szujkovszky részére engedé
lyezett, Przemiszltó'l Homonnáu át Nagy-Mihá-
lyig építendő vasutat Nagy-Mihálytól nem Kassa, 
hanem Szerencs felé kéri vezettetni. 

A esetneki uradalomhoz tartozói 7 helységlako
sai az egyezkedés, sőt az 1773. évben kelt legfelsőbb 
rendelet által nekik jutott erdők bitoklásában ma
gokat törvényhozás utján is megerősíttetni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottságnak 
adatnak ki. 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
T. ház! A múlt ülés alkalmával nem lehetvén je
len, Krassómegye szászkai választó kerülete kép
viselőjének hozzám, mint belügyminiszterhez inté
zett azon fölhívása folytán, mely szerint fölvilágo
sítást kér abbeli intézkedésemről, melylyel akras-
sói román értelmiség által szándékolt gyűlés tar
tását az akkor még ott működő főispáni helyettes 
által betiltattam : a kivánt fölvilágosítást követke
zőkben van szerencsém a t. ház elé terjeszteni. 
(Halljuk!) Az említett és a krassói román értelmiség 
által tervezett, de nem magán, nem is bizottsági 
tanácskozás, hanem nagyobbszerü népgyűlés alak
ját ölthető gyűlés tartásáról csakis annak előesté
jén értesülvén, azonnal távirati utón rendeletet in
téztem az ott működő főispán helyetteshez, hatá
rozottan kimondván, hogy „előleges bejelentés nél
kül nagyobbszerü gyűlések meg nem engedtetvén, 
a holnap tartatni szándékolt gyülekezet betiltandó 
— mert ilyen gyűlések semmi időszakban, alkot
mányos időszakban s 1848-ban sem engedtettek 
meg — azonban magán tanácskozmányok nem 
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akadály ozandók." (Helyeslés.) Ezek a távirat vilá
gos szavai. Ezek folytán még az nap, pár órával 
ezen rendeletem után, az ott tervezett tanácskoz-
mány élén álló Nagy Mihály kanonok úrtól érke
zett hozzám ismét egy távirat, mely ezen gyűlés 
tartására az engedélyt sürgette. 0 azonban rende
letemet vagy nem értette, vagy nem akarta érteni: 
mert azt nem mint a belügyminiszter rendeletét te-
kinté, hanem egyenesén a helytartótanács elnök
ségének tulajdonítá, mely akkori időben már nem 
is működött. Ennek folytán ismételve még egyszer 
rendeletet küldöttein, és ennek folytán az egybe
gyűlt bizottsági tagok egész nyugalommal szét is 

] oszlottak. Ha azon idő óta nem-magyar ajkú né-
! mely honfitársaink keblében némi aggály ok támad

tak, azt leginkább talán a román lapok nem helyes 
és ferde fölfogásának, vagy ezen ügynek egyesek 

í által történt fölmelegitésének tulajdonítom. (Élénk 
\ helyeslés.) Hasonlag intézkedtem és jártam el szám-
! talán, részint hivatalos jelentések, részint személyes 
j kérdések következtében, és mindannyiszor bele-
I nyugodtak az ország minden vidékeinek lakosai. 
| Az ország minden részeiben tartattak magánta-
1 nácskozások, részint magán helyeken, részint a 
i megyeházakban, minthogy ezek minden megye 
! lakosainak tulajdona; s tartattak e tanácskozások 
• az ország minden vidékein nemzetiségi különb-
I ség nélkül: különösen a Krassó tőszóm szédságá-
| ban levő Temesmegyében, és ott is nem-magyar 
| ajkú honpolgárok által, s a kormány részéről seni-
! mi nehézség sem tétetett; tartattak pedig Temes 

vármegyében épen három nappal a Krassóban 
| tervezett gyűlés után. E szerint azt hiszem, min

denki előtt világos, hogy a kormánynak e részben 
j a magántanácskozmányok megtartását megakadá
lyozni soha szándékában nem volt; és alig lehet 
valaki jogosítva föltenni a jelen kormányról, hogy 
akár kormányzati, akár közigazgatási, akár poli
tikai tekintetben különbséget óhajtana tenni bár
mily nemzetiségű és vallású polgárok között, 
(Elénk helyeslés) legföljebb tán csak Szászka kerü
letének érdemes képviselője, Babes Vincze úr, kinek 

I felszólalása, úgy hiszem, tán könnyen adhat bal-
j magyarázatokra alkalmat. (Elénk helyeslés) 

Babes V i n c z e : T. ház ! Én a mélyen tisz
telt belügyminiszter úr nyilatkozatával annyiban, 
a mennyiben tüzetesen és ünnepélyesen biztosítot
ta a házat arról, hogy a magán értekezleteket és 
tanácskozmányokat a megyebizottsági tagok ré
széről megakadályozni semmi tekintetben szándo-
ka nincsen a magyar kormánynak, annyiban, mon
dom, egészen meg vagyok elégedve és azt hálával 
veszem. Egyébiránt magam igazolására szükséges
nek tartom fölhozni, hogy a krassómegyei admini-
strátor közlése, mely világosan hivatkozik a belügy
miniszter távirat utján küldött sürgönyére, egészen 

20 



154 CXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (April 8. 18670 

mást tartalmaz, és ez — legalább a mint ott zárjelek 
között idéztetik a román lapban — szóról szóra egé
szen így van: „327-dik sz. a. Krassómegye főis
páni helytartójától. F . hó 13-án kelt, ésezenpercz-
ben vett kegyelmes belügyi miniszter távirati ren
delet következtében, minthogy a municipiumok 
helyreállításának határideje a kormány által kitü-
zetni fog, ugyanazért azon ideig megj^ei bizott
ságoknak se egészben, se részben, de sőt azok tag
jainak, mint olyanoknak se, ezen irányban mű
ködni, vagy valami gyűlést tartani nem szabad." 
(Felkiáltások: Mint olyanoknak!) Ez így van szóról 
szóra, t. ház. Én magam, t .ház, bátor voltam meg
jegyezni azt, hogy föl nem teszem, de föl sem te
hetem, hogy a t. kormánynak szándokában volna 
megakadályozni az ily féle gyülekezetet; (Fölkiál
tások : De igen is azt mondotta,!) és minthogy aggá
lyok támadtak, épen az aggályok lecsillapítására 
voltam bátor az interpellátiót megtenni. Én azt hi
szem, hogy az aggályok a t. belügyminiszter nyi
latkozata által egészen el fognak oszlattatni, és 
ugyanazért azt mondom és ismétlem , hogy én 
ezen felvilágosítással vagy nyilatkozattal egészen 
megelégszem; ha félreértés történt, azt bizonyára 
a megyei kormányzó okozta. {Zaj.) 

Deák FerenCZ: T. ház! A Babes Vincze 
képviselő úr által — nem tudom, melyik román lap
ból — fölolvasott sorok, ha kételkedtem volna is, újra 
meggyőznek arról, hogy a belügyminiszter úrnak 
igazsága van: mert azon sorokban is az van. hogy 
Krassómegye főispáni helyettese azt mondotta , 
miszerint a megyei bizottságoknak mint ilyenek
nek működése vagy gyűlése nem engedtetik meg ; 
már pedig nagy különbség van e között és a ma
gán tanácskozás között. (Elénk helyeslés) Igen he
lyesen tette a belügyi miniszter úr, hogy a gyűlést, 
s a bizottsági tagoknak mint olyanoknak hivatalos 
működését meg nem engedte; és nagyot hibázott 
volna, ha megengedte volna. (Helyeslés.) 

Mivel e tárgy fölmerült , lehetetlen ez 
alkalommal ki nem jelentenem azon óhajtá
somat, vajha magunk között, akkor, midőn a 
a törvényhozás terén működünk, ezen ünnepélyes 
szent helyen, legalább azokat a szabályokat tarta
nok meg interpellatióinkban is, melyeket a magán 
életben az illedelem parancsol. (Atalános helyeslés.) 
Mikor én valakitől fölvilágosítást kérek, nem feje
zem be a fölvilágositási kérést oly kifejezéssel, 
hogyp.o . „Ugy látszik, vagy úgy lehet, vagy meg
történhetik, vagy föl nem tehető, hogy az úr egyik 
iránt igazságos, a másik iránt ne legyen igazságos. 
vagy, hogy a mit az egyiknek megenged, a má
siknak megtiltsa." Erre akárki csak akkor volna 
jogosítva, ha a kért föl világosi tás után nem lehet 
megelégedve. De midőn a fölvilágosítást kérjük, 
már előre is ily kifejezést használni, még magántársa

ságban sem tartom illőnek. (Elénk helyeslés.) Meg va
gyok győződve, hogy se az atalános megnyug
tatásra, se a dolgok czélszerű kifejlődésére nem ve
zet az , ha mi itt, akár interpellatióinkban , akár 
egyébként oly módon járunk el, mint művelt tár
saságban nem járnánk el. (Elénk helyeslés.) 

Babes Vincze: T. ház! (Nagy zaj: Eláll!) 
Minthogy személyem van érintve, kötelességemnek 
tartom egy kis fölvilágosítást adni, mert úgy lát
szik, félreértés van az egész dologban. (Fölkiáltá-
sok: Nincs ! Mások: Halljuk !) 

Azon szavak, melyekre Deák Ferencz képvi
selőtársunk hivatkozik, nem az én szavaim, (Föl-
kiáltások : Hát kinek szavai ?) hanem idézett szavak: 
és pedig idézett szavai azoknak, kik ezen esetet a 
nyilvánossággal közlötték; azért idézett szavak, 
hogy legitimáljam föllépésemet, s megmutassam, 
hogy csakugyan aggályok, és pedig nehéz aggá
lyok támadtak. Csak azért idéztem e szavakat, és 
világosan ki is mondottam beszédem végén, hogy 
nem az én szavaim, és hozzá tettem azt is, hogy 
nem hiszem, hogy azok alaposak. Azért azt gondo
lom, hogy igen is állana mind az, ha én mondot
tam volna; hanem mondották azok. kik ott össze
gyülekeztek, kik közölték ez esetet. 

Szintoly félreértés van az administratori köz
lés tartalmára nézve: mert én nem hivatkoztam 
arra, nem interpelláltam a minisztériumot azért, 
hogy miért tiltotta meg a bizottság összejöttét? 
hanem azért, mert a végén világosan mondatik, 
hogy egyeseknek, egyes bizottsági tagoknak sem 
engedtetik ez meg. (Fölkiáltások: Nem igy van! 
Tessék csak fölolvasni!) A rendelet igy szól: „a me
gyei bizottságinak, se egészben, se részben, de sőt 
azok tagjainak, mint olyanoknak se." (Fölkiáltások: 
Tehát azt mondja: mint olyanoknak!) Én,t.ház, azt tar
tom, hogy a mennyi működött eddig a megyében, 
mind mint bizottsági tag működött, s meg vagyok 
győződve, hogy midőn itt a megyeházban tanács-
kozmányt tartottak a pesti bizottsági tagok, ezt 
csak mint bizottsági tagok tartották. (Fölkiáltások: 
Nem áll!) Hivatkozhatom e részben a pestmegyei 
bizottsági tagoknak legújabban a hírlapok utján 
összehívott gyülekezeteire. (Fölkiáltások: Magán 
tanácskozmányra!) És Nagy kanonok, mint a bi
zottsági tagok fölhatalmazottja, világosan kimon
dotta, hogy a bizottsági tagok magán tanácskoz
mán yt szándékoznak tartani. 

Tudom, hogy bár kinek is lehet szemrehá
nyásokat tenni; de én ez alkalommal csak azt aka
rom legitimálni, hogy oly adatok alapján tettem 
interpellatiómat, a melyek állanak és a melyekért 
felelek, s ha félreértés történt, ennek nem én va
gyok az oka, hanem az ottani administrator, és én 
a belügyminiszter úr fölviíágositásával tökéletesen 
meg vagyok elégedve. 



CXVIIL OESZÁGÖS ÜLÉS. (April 8. 1867.) 155 

. E l n ö k : A t. ház a belügyminiszter úr nyi
latkozatát tudomásul veszi. 

B r a n o v a c s k y I s t v á n : Tisztelt képviselő
ház ! Engedelmet kérek arra , hogy a tisztelt mi
nisztériumhoz egy kérdést intézhessek. 

De mielőtt ezt tenném, előre kell bocsátanom 
s a multakból a képviselőház élő emlékezetébe 
hoznom azt, hogy a szerb nemzetnek azon ré
sze , a mely Zsigmond magyar király idejétől 
fogva 1690-dik évig, különösen pedig azon 40 
ezernyi család, a mely I-ső Lipót német császár s 
magyar király által együttes védelem miatt a tö
rök ellenség dühösködése ellen fölkelésre föl-
szólittatván, ő felségével e részben eleve kikötött 
nemzetközi alku mellett, régi hónából ide Ma
gyarországba átköltözött j (Szólót halk szava miatt 
alig érteni) és a mely az emiitett „pactum eonven-
tuni" folytán jelentékeny kiváltságos levelekkel s 
több kivételes kiváltságos jogokkal kegyelmesen 
fölruháztatván, itt ezen engedmények ára fejében, 
századokon keresztül, vérével s vagyonával a 
fejedelmeknek s a magyar hazának áldozva, béke 
s háború idején fényes katonai szolgálatokat tett, 
mondom, hogy ezen g. n. e. szertartású szerb nem
zet része a magyar törvényhozás által az 179°/, : 
27-dik törvényczikk erejénél fogva államjoggal 
megajándékoztatott; egyszersmind a clerusra, egy
házra, iskolára s alapítványokra vonatkozó önren
delkezési jogon kivül mind azon kiváltságos jo
gok és ügyek is, a melyek az ország alapai-
kotmányával nem állanak ellentétben, s a melye
ket az időben maga ő felsége, az e végre fenállott 
udvari illyrkanczellaria által kirekesztőleg igazgatott 
s intézgetett, érvényeseknek ismertettek ugyan, de 
ezen jogok s ügyek közül a leglényegesebbek,-a 
melyek t. i. leginkább a szerbek politikai s nemzeti 
életére vonatkoznak , mind ekkoráig tüzetesen se 
nem tárgyaltattak országgyülésileg, se azoknak az 
ország alapalkotmányával öszhangzásba hozatala 
meg nem kisértetett. Mely oknál fogva, de még 
azért is, mert már azelőtt, 1748-ban a szerb lako
sok legnagyobb száma a katonai állásból provim 
cziális lábra lévén állítva, s ekkép az akkori föl
desúri s megyei köz törvényhatóságoknak alá
vetve, ezen kérdéses kiváltságos kivételek a gya
korlati életbe eddig nem is jöhettek; és igy a fö-
lebb emiitett átköltözésnek összes föltételei mai 
napig* nem teljesíttettek a korona részéről, hanem, 
miután csakhamar azután, t. i. 17 92 ben a fentebb 
emiitett udvari illyr kanczellaria nem csak, de a leg
utóbbi időben a fentebb dicsért privilégiumok foly
tában létrehozott szerb vajdaság is meg lettek volna 
szüntetve: ő felsége a mostani fejedelem a g. n. e. 
szertartású szerb honfiak megnyugtatására 1861-
dik évben szerb nemzeti congressust összehívni, és 
azt atyai indulatából arra fölszólítani méltóztatott, 

hogy a többször érintett kegyelmes privilégiumo
kon alapult jogos igényeit s kivánahnait, valamint 
ezek általa szükségeseknek tartandó biztositéka 
föltételeit is formulázza, e részben javaslatot te
gyen, s e munkálatát mind magának ő felségének 
belügyminisztere által, mind pedig a magyar ud
vari kanczelláriának is terjeszsze elő; a mi csak
ugyan azon évi april hó 20-dikán meg is történt 
oly alázatos kéréssel, méltóztatnék ő felsége ezen 
kérdéses javaslatban jobbágyi hódolattal előadot
takat kegyelmesen helybenhagyni, és tárgyalás, 
elfogadás, s a törvényekbe czikkelyeztetés vé
gett, királyi előteijesztvény alakjában a magyar 
országgyűléssel közöltetni. Ezen kérésnek az lett 
eredménye,hogy ő felsége 1861-diki június hóban 
a magyar országgyűléshez intézett kegyelmes le
iratában már is megígérni méltóztatott, hogy — 
mihelyest az évi kegyelmes trónbeszédében fölho
zott közös ügyek elintézve, s azon akadályok, me
lyek ő felsége, a király megkoronáztatásának útjá
ban vannak, el leendenek hárítva, s az ország azon 
állapotba lesz visszahelyezve, hogy koronás feje
delmével érvényesen törvényt alkothasson — a 
szerb congressusnak fenébb emiitett munkála
tát királyi előtérj esztvényképen , további mű
ködés végett , az országgyűlés elé kegyelme
sen hozatni fogja. (Fölkiáltások : Nem értjük!) 
Végre , miután jelenleg nem csak az ország 
alkotmánya, de a magyar felelős kormány is visz-
sza vannak állítva, de a fentebbi föltételnek is a 
t. képviselőház részéről már is elég van téve • sőt 
a király ő felsége megkoronáztatásának is legkö-
zelebben öremmel nézünk elébe: nézetem szerint, 
most mi sem áll útjában annak, hogy a kérdéses 
szerb eongressusi munkálat, e fölötti törvény hoza
tala végett, a t. minisztérium által még ezen or
szággyűlésnek ez évi ülésszakában kir. előterjeszt-
vény alakjában a t. képviselőház elé hozassék. 

Ily körülményekben én, többi szerb képviselő
társaim nevében is, küldőink iránti kötelességünk 
teljesítéséül, bátor vagyok a t. minisztériumhoz e 
kérdést intézni: 

Szándékozik-e a t. miniszerium az 1861-dik 
évi szerb congressusnak, kiváltságos jogigényeket 
s ezek biztositéka föltételeit formulázó munkálatára, 
nézve, e fölötti törvény hozatala végett, még ezen 
országgyűlés ez évi szaka alatt a t. képviselőház
hoz királyi előtérjesztvényt vagy javaslatot be
nyújtani, vagy nem? (Fölkiáltások: Nem értettük!) 

Ezen tisztelettel tett interpellatiót lesz szeren
csém Írásban a ház ssztalára letenni. 

Beri láth Zsigmond: Nem értettük az interpel
latiót. Méltóztassék tehát hangosabban fölolvasni. 

B r a n o v a c s k y I s tván : Az interpellatió ek
ként hangzik. (Fölolvassa.) 

Deák FerenCZ : Tisztelt ház! Nem tudom, a 
20* 
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minisztérium van-e azon állapotban, hogy ezen in
terpellatióra felelni tudjon; de azt tudom, hogy én 
nem vagyok azon állapotban, hogy akár az inter
pellátiót, akár a minisztérium valószínű válaszát 
megértsem : mert az interpellatió oly hosszú és oly 
módon van motiválva . hogy az igazán bővebb 
combinatiót kíván. Ha emlékem nem csal, e tárgyra 
vonatkozó munkálat már adatott be a házhoz; az 
a ház előtt fekszik, és akár terjeszt a minisztérium 
ez iránt javaslatot a ház elé, akár nem, e munká
latot fölvenni mindig hatalmában ál l : akkor, ha a 
minisztérium nem terjeszt ez iránt javaslatot a ház 
elé, akármelyik közülünk indítványozhatja annak 
fölvételét; ha pedig a minisztérium teszi ezt, an
nál jobb. Hogy azonban ezen interpellatióban mi 
van, akkor fogjuk megérteni, ha az kinyomatván, 
elolvashatjuk, s a minisztérium szintén akkor érti 
meg, ha azt írásban láthatja. Hihetőleg akkor fog 
felelni, ha talán most nincs azon állapotban, hogy 
azonnal felelhessen. 

Átalában a háznak gondoskodni kellene jö
vőre az interpellatió módjának szabályozásáról: 
mert az egész világon sehol sincs az a szokás, hogy 
mikor valami más tárgyról kezdünk tanáeskozní, 
fölálljon valaki, és egy 4-dik és 5-dik tárgyra nézve 
intézhessen interpellátiót, azt hosszasan motiválva, 
és arra tüstént feleletet várva. 

Mi legyen azon szabály, a meíylyel az inter-
pellátiókat — melyeket elzárni soha sem szabad — 
szabályozni kellend, arról most kora volna szólni; 
hanem ha ismét összeülünk, bizonyosan fog az in-
terpellálásszabályozásának módja indítványoztatni: 
mert annak mostani módja csak zavarba vezetne. 

Méltóztassék tehát az interpellátiót a minisz
tériumnak kiadni; sőt nagyon szeretném, ha mind
annyiunknak nyomtatásban kiadatnék, hogy meg
értsük ágy az interpellátiót, mint az arra majd 
adandó feleletet. {Helyeslés.) 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: A 
minisztérium csak akkor lesz azon állapotban, hogy 
az interpellatióra felelhessen, ha azt elolvashatja. 
Most csak ismételhetem azt, a mit Pest belváros 
nagyérdemű képviselője Deák Ferencz úr mondott, 
hogy a minisztérium nem érzi magát azon hely
zetben, hogy egy ily hosszú interpellatióra, mely
ben annyi sok foglaltatik, rögtön felelhessen. 

E l n ö k : Ennélfogva a beadott interpellatió 
átadatik a minisztériumnak, és egyszersmind ki 
fog nyomatni, hogy a t. házban kiosztassék. 

BÓniS S á m u e l : Én szükségesnek tartanám, 
hogy ne csak az interpellatió, hanem motivatiója 
is nyomassák ki, mivel maga az interpellatió nem 
hosszú, hanem a motivatió. Tehát mind a kettőt 
szükségesnek tartom kinyomatni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Az itt beadott irományokban nem 

| csak az interpellatió , hanem a motivatió is ben 
J van; ennélfogva az egész ki fog nyomatni. *) 

Hoszszu József képviselő úr jelentést fog ten-
I ni egy igazolási esetről. 

HOSZSZU JÓZSef e lőadó (olvassa az igazoló 
bizottság jelentését Botka Tivadar Barsmegye aranyos-
maróti kerületében képviselővé történt választásáról, 
A bizottság a 30 napi idő fentartása mellett a megvá
lasztott képviselőt igazolandónak véli. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az igazoló bi
zottság véleményét ? (Elfogadjuk.') Tehát Botka Ti
vadar, a 30 napi idő fentartása mellett, igazoltatik. 

A t. háza mai napra tűzte ki a horvát ügy 
tárgyalását. Azt hiszem, mindenek előtt az orszá
gos bizottság jelentését kell fölolvasni, azután kö
vetkeznék a horvát bizottsági tagok által az ülések 
utolsó pillanatában beadott memoranduma; végre 
a két határozati javaslat, Azt hiszem, mindenek
előtt az országos bizottság- jelentését kell fölolvas
ni, azután jön a sor az utóbbi kettőre. 

Deák Ferencz : T. ház ! A bizottság jelenté
sét mindenesetre czélszerii lesz fölolvastatni. Annak 
több mellékletei vannak, melyek szintén a jelen
téssel együtt ki vannak nyomtatva. Miután ezeket 
mind ismerjük, talán fölolvasottaknak is vehetjük; 
(Helyeslés) hanem a két küldöttség tanácskozásának 
utolsó pillanatában a horvát küldöttség egy nagy ter
jedelmű utolsó nyilatkozatot adott be horvát nyelven. 
Ok kénytelenek voltak haza sietni, mert a háború 
küszöbön állott; a fiumei és egy dalmátiai tag na
gyon kivánt már haza jutni. Azt mondotta a kül
döttség, hogy e nagy terjedelmű nyilatkozásuk 
nagyrészt polemiaszerü és a multakra vonatkozik: 
hanem kivonták azon pontokat, melyek a jelen 
kérdésre tartoznak, s külön adták át; mi lefordíttat
tuk, tárgyaltuk és feleltünk is rá. Azonban nekünk 
is be kellett adnunk jelentésünket; mert az ország
gyűlés elnapolása küszöbön volt; a jelentés mellé 
tehát nem tehettük ezen utolsó nyilatkozatnak for
dítását. Ezen utolsó nyilatkozatot, mely már most 
fordításban megvan, most mindenesetre föl kell ol
vasni, mert a küldöttség jegyzője azt utólag adta 
át az elnök úrnak, mint a jelentéshez tartozót. Azt 
gondolom tehát, hogy ezt olvassuk föl, minthogy 
az eddig kinyomatva még nem lévén, a ház arról 
semmit sem tud. Ha ezt fölolvastuk, akkor én ré
szemről egy határozati javaslatot adok be, mel yet 
egyébiránt most is is átnyújthatok. (Átadja a ház
nagynak.) Ezen határozati javaslatot a horvát ügy
re nézve , mely, az előleg megállapitandókra 
vonatkozik, azután tárgyalás alá vehetjük. Én, azt 
tekintve, hogy az országgyűlésnek igen kevés az 
ideje, mert a megyék helyreállításának tekintetéből 
a mielőbbi elnapolást sürgetik, hogy tehát időt nyer-

*) Lásd az Irományok 82-dik számát. 
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jünk, határozati javaslatomat előre átadtam a t. képviselő urak között ki fognak osztatni. Tárgya
elnök urnák; v a ház jóváhagyásának reményében lásukat, azt hiszem, a holnapi napra lehetne kitüz-
annak kinyomatásáról már intézkedett is. Ú g y ni ? (Helyeslés.) 
hallom, hogy egy más határozati javaslat szintén Tóth Vilmos és Ráday Lász ló gr . j e g y 
átadatott az elnök urnák, és annak kinyomatásá- j ZÖk (váltakozva fölolvassák a horvát küldöttség utolsó 
ról is már gondoskodva van. Én tehát ezúttal | válasziratát.) 
mindjárt beadom határozati javaslatomat, és ha a j E l n ö k : Ezen most fölolvasott beadvány ki 
jelentés utolsó nyilatkozatát elolvastuk, akkor azt, i fog nyomatni és a maga idején a t. ház tagjai közt 
valamint a másik határozati javaslatot is, ki lehet j kiosztatni*). Most föl fognak olvastatni a tegnap 
tűzni a tárgyalásra; ezen tárgyalást pedig előbb ! este beadott határozati javaslatok, azon sor szerint, 
kezdjük meg. (Helyeslés. Fölkiáltások: Holnap!) I melyben beadattak. 

Gliyczy K á l m á n : T. ház! Az előadottak! Ráday Lász ló gr . j e g y z ő {fölolvassa Ghyczy 
nyomán részemről csak azt vagyok bátor kijelen- , Kálmán és Deák Ferencz határozati javaslatait.) 
teni, hogy én is már a tegnapi napon egy határo- | E l n ö k : A már nagy részben kiosztott hatá-
zati javaslatot átadtam a t. elnök urnák, amelyet j rozati javaslatok fölött a tárgyalást a holnap 10 
azon határozati javaslattal együtt, a melyet Pest | órakor megnyíló ülésben kezdjük meg. 
belváros t. képviselője a ház elé fog terjeszteni, ; A t. ház költségvetési bizottságának két tagja 
kérek hasonlóképen a ház elé terjesztetni, kinyo- hiányzik: kivánja-e a t. ház, hogy szavazati czédu-
matni és tárgyalás alá vétetni. (Helyeslés.) lék adassanak be e két tagra nézve? vagy pedig 

E l n ö k : Ezen két rendbeli határozati javas- ajánlat utján válaszszunk? (Ajánlat utján!) Én tehát 
latokat tegnap este vettem és a t. ház reménylett ajánlom Orczy Béla b, és Beniczky Gyula képvi-
jóváhagyása mellett intézkedtem, hogy azok ki- selő urakat. Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
nyomassanak; (Helyeslés) ki is vannak már nyom- Méltóztassanak a nemzetiségi kérdésben ki-
va és le vannak téve a ház irodájában*). Ha a t. küldött nagy választmány tagjai rövid tanácsko-
ház bele egyezik, azonnal az ülés eloszlatása után. zás végett itt maradni. 
(Most mindjárt!) ezen határozati javaslatok a t. Az ülés végződik d. u. 12 y2 órakor. 

*) Lásd az Irományok 83. és 84-dik számát. *) Lásd az Irományok 85-dik számát. 

CXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. april 9-dikén 

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

Tárgyal: Bemutattatnak: Véesey József b. és Grecző János lemondása a képviselőségről; Dcrekasy András, Antal János és 
Hanka Ignáez kérvényei 1 8 4 s

9 béli követeléseik teljesítése iránt; Tiszúcz mezővárosé az 1854-beli államkölcsön fejében követelt fize
tés alóli fölmentés iránt; zsily völgyi birtokosoké kőszéntelepeik visszaadása iránt; Borbély Ferenczó 184s/9-béli követelése teljesí
tése iránt; OcsÖd község volt úrbéreseinek panasza a kir. tábla ellen ; Szilágyi Antalné kérvénye segélyért; Ághó községé a zelizi 
uradalom birtokviszonyainak rendezése iránt; Várhegyi Luizáé bárói rangja törvénybe igtatása iránt. A horvát ügy tárgyalás alá 
vétetvén, Deák Ferencz határozati javaslata elfogadtatik. Domaniezky Boldizsár lemondása a képviselőségről bejelentetik. A ház 
ülései május elejéig elnapoltatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Mikó Imre gr., Wenckheim. 
Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 72 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
Ráday László gr. jegyző úr fogja vezetni; a szóla

ni kívánók neveit Tóth Vilmos jegyző úr fogja je
gyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitele-
sittetni. 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (olvassa az april 
8-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! Nekem a jegyző
könyv egy pontjára vari csekély észrevételem, azon 




