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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. 
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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 
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pontra t. i.,mely a miniszter urak által követi állá
sukról való lemondást foglalja magában. (Halljuk!) 
Ezen pontban — az előterjesztésben — foglalta
tik Eötvös József b. miniszter űr előadása úgy. a 
mint az itt történt, és ez nézetem szerint is helye
sen van: mert a tényeknek úgy kell a jegyző
könyvekbe bevezettetni, a mint történnek; a ha
tározatra nézve azonban azon észrevételem van, 
hogy a ház a miniszter uraknak lemondását a 
háznak f. é. januárul2-én hozott végzésének értel
mében fogadta el. Óhajtanám azért, hogy ezen né
hány szó a határozathoz a jegyzőkönyben hozzá
tétessék. (Helyeslés.) 

DimitricviCS MilOS j e g y z ő (ujolag fölolvas
sa a jegyzőkönyvnek a miniszteri előterjesztést magá
ban foglaló pontját, melynek vége így szól: „kijelent
vén egyúttal, hogy a fónebbi határozat az ok ugyan
azonossága miatt addig is, mig az országgyűlés az in
kompatibilitás kérdését törvényhozás utján el nem in
tézné, minden kinevezéstől függő hivatalnokra és e sze
rint a miniszterekre is alkalmazandó leszen." Fölkiál
tások: Helyesen van szerkesztve!) 

Ghyczy K á l m á n : Bocsánatot kérek! A zaj
ban nem hallottam jól a fölolvasást, s igy előter
jesztésem téves volt. 

E l n ö k : Vécsey József b. szabolcsi főispánná 
neveztetvén ki, képviselői állásáról lemond. Ennek 
következtében Szatmármegye központi választmá
nya ujabb választás eszközlésére fölszólittatik. 

Gecző János miniszteri osztálytitkárrá lévén 
kinevezve, képviselői állásáról szintén lemond. A 
esikszeredai központi választmány ujabb választás 
eszközlésére fölszólittatik. 

Az idő közben beérkezett irományokat van 
szerencsém a t. háznak bemutatni. 

Derekasy András, csongrádmegyei szentesi 
lakos, az 184%-dik évi hadjárat alatt a ma
gyar kincstár részére kiállított fölszerelési munkái
ért járó 1611 ft 48 kr. p . pénzbeli követelésének 
utalványoztatását kéri eszközöltetni. 

Antal János és Hanka Ignácz, szentesi lako
sok, az 184%-dik évi hadjáratban a magyar 
kincstár részére beszolgált fölszerelési munkákért 
járó 2583 ft 12 kr p. pénzbeli követelésüket kérik 
kifizettetni. 

Grömörmegyebeli Tiszócz mezőváros elöljárói 
az 1854-dik évi önkéntes álíamkölcsönbó'l méltat
lanul követelt 1145 ft ld% kr hátraléknak behaj
tása alól a községet fölmentetni kérik. 

Hnnyadmegye zsilyvölgyi birtokosai az el
múlt absolut rendszer alatt jogtalanul elvett kő
széntelepeik birtokába való visszahelyeztetésöket 
kérik kieszközöltetni. 

Borbély Ferencz, pesti szűcsmester, az 184 8/9-
dik évi hadjárat alatt a kormánynak átszolgálta

tott csákók dija fejében 3258 ft 40 krnyi követe
lését kamataival együtt megtéríttetni kéri. 

Békésmegyei Öcsöd község volt úrbéresei úr
béri pörükben a kir. itélő tábla által okozott sérel
müket orvosoltatni kérik. 

Néhai Szilágyi Antal volt honvéd-százados 
özvegye, kiskorú gyermekeire való tekintetből, se
gélyezést kér. 

Barsmegyebeli Aghó község elöljárói a zelizi 
uradalomnak birtokviszonyait kérik elintéztetni. 

Özvegy Várhegyiné, született Scherempergi 
és Eattstadti Gráf Luiza, az 1836-dik évi 47-dik 
t. czikk 2-dik szakaszát folyamodó bárói rangjá
nak megemlítésével kéri bővíttetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasittatnak. 

E l n ö k : Napirenden van azon határozati ja
vaslatok tárgyalása, melyek a horvát ügyben be
adattak. Először is a beadás sora szerint föl fognak 
olvastatni. 

B á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (fölolvassa Ghy
czy Kálmán, azután Deák Ferencz határozati javas
latát*). 

Deák FerenCZ: T. ház! Az általam indítvá
nyozott határozati javaslat indokolására igen keve
set fogok szólni; hiszen e dolog ugy is már eléggé 
ismeretes a ház előtt. 

Az országgyűlés mindig buzgón óhajtotta, 
hogy minden fenforgó kérdés Horvátország- és Ma
gyarország közt békés utón kiegyenlittessék. A 
két ország küldöttsége e tárgyban tanácskozott, 
beadta javaslatát, melyből a t. ház látja, hogy igen 
sok pontra nézve egyezkedés nem történhetett. De 
van egy pont, és pedig igen lényeges pont, melyre 
nézve mind a két rész ugyanazon véleményben 
volt , t. i. hogy Horvát- , Dalmát- és Tót
országok szintén a magyar koronához tartoznak. 
Ok küldöttségileg kijelentették, de országgyűlés ok 
is kimondotta a közös koronázás szükségét; ki
mondotta, hogy Magyarország koronájának összes 
országai együtt lesznek képviselve, midőn mások 
irányábankellképviseltetniök;sőt kimondották aztis, 
hogy az u. n. közösügyekre nézve szintén közös kép
viseletet óhajtanak. Az egyezkedés természete hozza 
magával azt, hogy ha több pontokból állnak a 
kérdések, és azok egy része, vagy egy-két fontos 
pontja fölött megvan elvileg az egyezkedés, ne 
függesztessék föl annak végrehajtása a többi pon
toktól, ha ez lehetséges. 

Én tehát határozati javaslatomban ezen szem
pontból kiindulva, czélszerünek láttam, hogy ezen 
közöttünk közösen elismert alapelv tettleg is végre
hajtassák, azaz, hogy Horvátország fölszólittassék, 
miszerint a közelebbi koronázáshoz képviselőket 

*) Lásd az Irományok 83. és 84-dik számát. 
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küldjönamagyar országgyűléshez aránylagos szám
ban azon módon, a mint ő jónak látja. Hiszen ezt 
már föliratainkban is kimondottuk. Itt az ő képvi
selőik jogosítva legyenek a koronázási hitlevél fö
lött velünk együtt nem csak tanácskozni, hanem 
annak megállapításában közre is működni, és ezen 
koronázási hitlevél ne csak az összes korona al
kotmányos jogaira, hanem az egyes országok jo
gaira is kiterjesztessék és annak egy eredeti hiteles 
példánya nekik is kiadassék, Továbbá jogosítsák 
föl ezen képviselőket, hogy azon törvényeknek, 
melyek a közös ügyekre nézve szükségesek, vég 
megalkotásában itt képviseljék Horvát-, Dalmát-
és Tótországot. Kimondja a határozati javaslat azt 
is, hogy utóbbra is azon delegátiónál, mely Ma
gyarország koronáját képviseli, vagyis a paritás 
elvén megállapított magyar delegatiőnál, mint an
nak személy szerinti szavazattal biró tagjai, az ő 
képviselőik is jelen legyenek, és ezeket vagy ve
lünk együtt, vagy, ha jobbnak látják, ők magok 
válaszszák. A többi kérdésre nézve azt mondja a 
határozati javaslat: a mi különösen az autonómi
át illeti, mi az autonómiának minden gyakorlati
lag lehető terjedelmét készek vagyunk elfogadni; 
erre nézve tovább értekezhetünk. A területi épség
re pedig kijelentjük, hogy azon nézetekhez ragasz
kodunk, a melyeket ez iránt a mi küldöttségünk 
előadott. Ez rövid kivonata határozati javasla
tomnak. 

Igen természetes, hogy én az országra nézve 
nagyon szükséges, és mindenesetre nagy nyere
ségnek tartanám, ha Horvát-, Dalmát- és Tótor
szágnak a magyar korona egyéb országaival való 
összetartósága tettleg is életbe léphetne, sőt a ko
ronázásra ide küldenék képviselőiket; és ennek el
érésére ezélszerünek tartom azt, hogy oly módot 
javasoljunk, mely legtöbb kilátást nyújt a sikerre 
a nélkül, hogy az ország állása veszélyeztetnék. 

Azt hiszem, hogy az a mód, melyet javaslat
ba hoztam, azon lehető módok közül, melyeket én 
kivihetőknek tartok, kérdésen kivül tán legtöbb 
reménységet nyújthat arra nézve, és ha nem volna 
sikere, a hiba nem mirajtunk volna. Nem is látom, 
hogy határozati javaslatom elfogadása által az or
szág állása veszélyeztetve volna, sőt azt hiszem, 
hogy ha megszakadna valamely ok miatt a ki
egyenlítés ezen első lépése, a káros következések 
nagyobbak volnának. Azért hoztam indítványba 
ezen javaslatot, és kérem, méltóztassék azt tárgyal
ni, és ha lehet, elfogadni. (Élénk helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! Senki sem óhajt
ja, inkább mint én, hogy azon testvéri viszony és 
kapcsolat, mely Magyar- és Horvátországok között 
sok század óta az idő változó viszontagságai 
között folyvást fenállott. a kor igényeihez átido
mítva mielőbb ismét visszaállittassék. Ezen kap-

I csolatnak ős régisége nézetem szerint bizonyítéka 
I annak, hogy az az államélet legerősebb alapján, 
j a jog és kölcsönös érdek alapján nyugszik. A jog

alap alatt azon közjogi elvet értem, mely szerint 
Magyar- és Horvátországok ugyanazon egy koro
na alkatú részei lévén , elválhatlanul összetartoz-

I nak, és ezen állásuknál fogva is állami életünk 
j fejlődését ösz hangzásban tartani utalva és kötelez-
j ve vannak. Ezen jogalap az államélet rendes 
j folyamában változhatlan ; de módozatai köl

csönös megegyezéssel megváltoztathatók; sőt az idők 
körülményei szerint, a viszonos jogok és érdekek 
kölcsönös tiszteletben tartásával megváltoztatan-
dók is : mert üdvös és állandó csak oly állami in
tézvén}- lehet, mely a létező jogalapon, az idő ko-

| ronkinti változó követelményeinek számba vételé
vel fejlesztetik ki. Nem lehet ennélfogva, t. ház, 
szándékom most, midőn az általam beadott határo-

í zati javaslatot indokolni kívánom, akár a legkö-
j zelebb, akár a régibb múlt idők történetébe visz-
j szatekintenem; nem lehet szándékom a közjogi elvek 

és állitások megvitatásába bocsátkozni; hanem meg 
lévén győződve arról, hogy ugyanazon okok, me
lyek a kapcsolatot Magyarország és Horvátország 
között annyi század alatt föntartották, ezen kap-

| csolatnak visszaállítását is eredményezni fogják: 
1 figyelmünket inkább azon gyakorlati eljárásra vé-
I lem fordiían dónak, melyen ezen kapcsolat kölcsö-
| nös megnyugtatással ismét visszaállittathatik. 

Ezen gyakorlati eljárást illetőleg, azon indit-
I vány, melyet beadni szerencsém volt, azon indit-

ványnyal, melyet Pest belvárosa érdemes képviselő
je beadott, több pontban megegyez, egy néme
lyekben azonban attól eltér. 

Megegyez a két indítvány mindazon pon
tokban, melyeket Pest belvárosa érdemes kép
viselője] határozati javaslatába változatlanul 
fölvett a horvátországi ügyekben kiküldött or
szágos küldöttség jelentéséből , melynek véle
ményét határozati javaslatomban én is egész ter
jedelmében elfogadtatni indítványozom. Szük
ségesnek tartom ezen pontokat bővebben fölemlíte
ni. Ilyen pont a többi között jelesül az, hogy Ma
gyarország királya, miután ugyanazon egy koro
názási ténynyel avattatik föl mind Magyarország, 
mind Horvát-, Dalmát- és Tótországok királyává, a 
közös országgyűlés által készítendő ugyanegy, de 
Horvátországnak is egy eredeti példányban ki
adandó koronázási hitlevéllel biztosítsa a magyar 
korona összes országainak, Magyarországnak és 
Horvát-, Dalmát- és Tótországoknak alkotmányos 
jogait. I ly pont az, mely szerint, a horvát ügyi kül
döttség véleményével megegyezőleg, kimondatik, 
hogy Magyarország joga valamint Muraközhöz, 
úgy Fiúméhoz is kétségtelen. Ily pont, úgy vélem, 
az is, hogy megadassék Horvátországnak, sajátlag 
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vett belügyeire s az ezekre vonatkozó költségve
tésre nézve, mind törvényhozási, mind kormány
zati tekintetben a teljes autonómia, melyet Hor
vátország állami élete fen tartásának nélkülözhetlen 
föltételéül tekint, s melyet, midőn ezen indokból 
kívántatik, a saját nemzeti élete fentartásaért lel
kesült, élethalál-harczra kész magyar nemzet meg 
nem tagadhat. Ily pont ezek fölött továbbá az, 
hogy egyenesen Horvátország országgyűlése hi
vassák meg Magyarország országgyűlésére, és 
ahhoz aránylagos számban önbelátása szerint vá
lasztandó követeket küldhessen. Ez eltérés az 
1848-dik évi 5-dik törvény czikktől, de megegyező 
azon testvéri szellemmel, melyet a magyar ország
gyűlés minden alkalommal, jelesen 1861-dik évi 
fölirataiban Horvátország iránt nyilvánított. A mél
tányosság érzetének kifolyása Horvátország irá
nyában azon tekintetben, hogy Horvátország, kö
veteinek jelenleg leendő megválasztásánál, saját je
lenlegi viszonyait is tekintetbe vehesse, s biza
lom nyilvánítás Horvátország iránt annyiban, 
hogy Horvátország követeinek aránylagos szá
mát maga kellően meg fogja tudni határozni. 
ily pont végre az, hogy Magyarország ország
gyűlése nyilatkoztassa ki, miszerint, ha Horvát
ország követeit ezen országgyűléshez küldendi, 
ebből ellene következtetést vonni nem fogunk. 
E nyilatkozat tanúsága a magyar országgyű
lés őszinte kiegyezési szándokának, de bizonyítéka 
egyszersmind azon meggyőződésnek is, hogy Hor
vátország ezen nagy horderejű nyilatkozatot a 
magyar korona összes országainak érdekében fogja 
csak fölhasználni. 

Ezek azon pontok, melyekre nézve a ház asz
talán fekvő két indítvány megegyez; de két nagy 
fontosságú kérdésre nézve e két indítvány egy
mástól eltér. 

Ezen kérdések egyike az. hogy Pest belvá
rosa érdemes képviselőjének indítványa szerint, a 
mennyiben a közös ügyek Magyarország és ő fel
sége többi országai közt delegatiók által lesznek 
elintézendők, Horvátország a magyar korona or
szágai delegatiójába küldendő képviselőit saját or
szággyűlésén maga külön választhassa. Ezen sza
bálynak megállapítását én részemről, ez idő sze
rint, nem fogadhatom el, és azt hiszem, elvbarátaim 
sem fogadhatják el. Mellőzöm, hogy mi a delega
tiók elvének elfogadásához átalában nem járulván, 
annak további gyakorlati alkalmazához sem nyújt
hatunk segédkezet. Nem akarom mondani, hogy 
nem lehetnek körülmények, melyekben megfonto
landó lesz, vajon' a magyar korona összes orszá
gaínak mi lenne inkább érdekében: az-e, hogy 
Horvátországnak delegátusai, annak a magyar or
szággyűlésen jelen leendő követeiből előre megha
tározandó aránylagos számban, a magyar ország

gyűlés által választassanak? vagy az, hogy vá
lasztassanak külön, Horvátország saját országgyü-
sén ? de most ez alkalommal ezen szabálynak meg
állapítását minden esetre idő előttinek tartom : {He
lyeslés a bal oldalon). mert a delegatió eszméjének 
elfogadása már országgyűlési határozattá lett 
ugyan, de törvénynyé még nem vált. Lehet, hogy 
az arra vonatkozó javaslat több módosításokon 
mehet keresztül. sőt végleg is megsemmisül
het még. Megtörténhetik például, hogy ő felsége 
többi országai delegátusaikat nem külön saját or
szággyűléseiken, hanem valamely közös ország-

i gyűlésen együtt választandják. Az ily módon, 
I ugyanazon egy politikai irányzat mellett, ugyan-
| azon egy szellemben választandó delegátusok bi

zonyosan öszhangzóbban. egyetértőbben fognak 
eljárni, mint a magyar korona országainak, ré
szint Pesten, részint Zágrábban különböző nézetek 

| és elvek befolyása alatt választandó képviselői; 
j (Helyeslés a bal oldalon) s a delegatió eszméje elfo-
I gadásának föltételéül kitűzött paritás elve ez eset-
| ben külalakjára nézve látszólag fen fog ugyan 
| tartatni, a valóságban azonban nem létezend. De 
| továbbá : Pest belvárosa nagyérdemű képvise-
j lőjenek indítványa szerint is vannak még több vi-
I szonyok, melyeknek részletei Magyar- és Horvát-
I ország között kölcsönös egyetértéssel elintézendők. 
\ Helyes-e. s Magyarország érdekében üdvös-e te-
| hát, hogy ezen viszonyoknak egyik főfontosságu 
| pontja a többiektől külön választva, előre állapit-
| tassék meg. előbb, mintsem a többiekre nézve 
' megállapodás történhetnék? Nem czélszerübb-e, 
; hogy mindezen viszonyok együtt véve, egyszerre 
| rendeztessenek, midőn a kölcsönös engedmények 
! s esetleges veszteségek biztosabban mérlegezhetők ? 

A másik része Pest belvárosa nagyérdemű 
| képviselője indítványának, a melyhez nem járul-
| hatok, s melyhez, úgy hiszem, elvbarátaim sem 
i járulhatnak, az, hogy a szerint egyedül csakHor-
I vátországnak országgyűlése szólítandó föl arra, 
S hogy a magyar országgyűléshez követeket küld
jön, az iránt pedig semmi említés nem tétetik, 
hogy e tekintetben Fiúméra nézve mi történjék. 

I Horvátország területét illetőleg Pest belvárosa 
I nagyérdemű képviselője is ragaszkodik inditvá-
I nyában a horvátügyi bizottság azon véleményé
hez, hogy Magyarországnak joga Fiúméhoz két
ségtelen. Nem vélhetem azért, hogy indítványá
nak azon értelme legyen, hogy, a horvát ország
gyűlésnek a magyar országgyűlésre leendő meg-
hivatása mellett, Fiume az országgyűlésre meg ne 
hivassék; de indítványának ily értelem tulajdonít
ható, s lehet, hogy fog is tulajdoníttatni. Ha ez 
megtörténik, akkor Fiume a magyar országgyülé-

i sen nem lesz képviselve, vagy képviselve lesz, a mi 
! még roszabb és hallatlan, a horvát országgyűlés 
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által, a mely vele mind érdekeire, mind törekvé
seire, mind rokon- és ellenszenveire nézve ellen
kezik ; s ez valamint az alkotmányosság elvével, s 
a képviseleti rendszer természetével meg nem 
egyeztethető: figy nem méltányolása azon rokon
szenvnek, melylyel Fiume Magyarországhoz mindig 
állandóan ragaszkodott. [Helyeslés.) Ha ez megtör
ténhetnék, ha Magyarország kezdeményezésével s 
megegyezésével megtörténhetnék, hogy Fiume a 
magyar országgyűlésen Horvátország által legyen 
képviselve: ez, hibásan bár, de úgy tekintethetnék, 
mint megtagadása Magyarország jogának Fiúmé
hoz, Magyarország részéről történő elismerésére 
magyar áztathatnék el azon törvénytelen tényle
ges állapot jogosultságának, mely szerint Fiume 
Horvátországban még most is bekeblezve tartatik; 
Magyarország jjedig ahhoz képest, a mint annak 
közvéleményét — s e tekintetben bátran el merem 
mondani, a csalódás veszélye nélkül — ismerem, 
ahhoz képest, a mint Fiúménak hu ragaszkodása 
megérdemli, kötelességünkké teszi azon jogaitól, 
melyekkel Fiúméhoz bir — mindamellett, hogy Hor
vátországnak nem csak jogait tisztelni, hanem ér
dekeit is mindig kész lesz kímélni s a lehetőségig 
kielégíteni — soha elállni nem fog. {Helyeslés) Nem 
mondom én azt, t. ház, hogy Magyarország, ha a 
törvényhozásban részvételre jogositottak meghi
vatván, az országgyűlésen megjelenni nem akarnak. 
e miatt közügyeit ne rendezhesse, ne koronázhasson, 
sőt az ellenkezőt állítom, mert képtelenségnek tarta
nám saját közügyeink rendezését azoknak megje
lenésétől fölfüggeszteni, kik megjelenni nem akar
nak ; (Helyeslés) de arról erősen meg vagyok győ
ződve, hogy a magyar országgyűlés mindaddig, 
inig' azok. kik a törvén vhozásban részesítve van-
nak, meg nem hivatnak, s meghivatván, s megje
lenni akarván, tényleg meg nem jelenhetnek, tör
vényesen legalább nem koronázhat, s igy törvényt 
sem alkothat. (Helyeslés.) Állítom pedig ezt külö
nösen Fiúméra nézve, nem csak azért, mert az 
1848-dik évi V. t. ez. s az ennél sokkal régibb, a 
60 évvel ezelőtt alkotott 1807-dik esztendei, sza
kadatlan folytonos gyakorlattal megerősített tör
vény Fiúménak a magyar országgyűlésen képvise
leti jogot ad, melytől törvénysértés nélkül meg nem 
fosztathatik ; hanem állitom különösen azért, mert 
a közös ügyek meghatározása s kezelése iránt, ezen 
országgyűlés alatt a királyi koronázás után szentesi
tett törvény a pragmatica sanetiónak ha nem módo
sítását, bizonyosan értelmezését foglalván magában, 
ezen törvénynek megalkotásánál* azon Fiúménak 
közvetlen képviselete nem hiányozhatik, mely a 
pragmatica sanctiót, úgy mint a monarchia bár
mely országa, maga önállóan közvetlenül fogadta 
el : s azért Fiúménak, és ezzel együtt a többi még 
meg nem hívott országrészeknek ezen országgyü-
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lésre mielőbb leendő meghívását annak idején, 
most mindjárt szorgalmazni5 az országgyűlés to
vábbi teendői rendes, törvényes folyamának bizto
sítása végett is, nélkülözhetlennek tartom. 

Ezek azon indokok, t. ház, melyek engem 
határozati javaslatomnak beadására inditottak. 
Szükségesnek véltein azokat kifejteni, hogy alapos 
voltuknak kimutatásával földeríthessem, miszerint 
indítványomnak ezélja legtávolabbról sem az. hogy 
gátul szolgáljon azon úgy saját magam, mint elv
barátaim őszinte óhajtása teljesítésének, hogy Ma
gyar- és Horvátországok között a kiegyezkedés 
kölcsönös megnyugvással mielőbb megtörténjék. 

Ha Horvátország tekinteteibe veszi , hogy 
történelmünk tanúsága szerint voltak köztünk már 
hajdan is tartós viszályok , melyek mindig Ma
gyarország közös országgyűlésén intéztettek el, és 
máshol jogérvényesen el sem intéztethetnek; ha 
tekintetbe veszi, hogy azon viszályok mindig tör
ténelmünknek legszomorúbb korszakait jelölők; 
ha tekintetbe veszi, hogy azon néhány eset is, 
melyben Horvátországnak saját belügyeire vonatko
zó jogai a magyar országgyűlésen megszorittattak, 
mindig saját megegyezésével, sőt ismételve hatá
rozott kívánságára történt; ha Horvátország bi
zalmat merítvén a magyar országgyűlésnek azon 
nyilatkozatából, hogy követei országgyűlésünkre 
leendő küldésének tényéből ellene következéseket 
vonni nem akar; s mindezek figyelembe vételével 
követeit országgyülésünkhez elküldi: én részemről 
meg vagyok győződve, hogy a két szabadságsze
rető, férfias jellemű, alkotmányos érzelmű nemzet 
képviselőinek személyes érintkezése, a létező aggo
dalmak nagy részét félreértésnek bizonyítván be, 
minden fenforgó viszonyoknak jog és igazság sze
rint, mind a két fél belenyugvásával eszközlendő 
rendezését a legbiztosabban fogja eredményezni. 

Mindezek folytán bátor vagyok a t. házat meg
kérni, hogy határozati javaslatomat elfogadni mél
tóztassék. (Éljenzés a bal oldalon.) 

Szentk irá ly i Mór: T. ház ! Midőn én az 
előttünk fekvő két javaslatból azt fogadom el, me
lyet Pest belvárosa köztisztelettí képviselője tett le 
a ház asztalára: szavazatomat tisztán mint bizalmi 
szavazatot kívánom tekintetni, mint bizalmi sza
vazatot a felség irányában, a ki az alkotmányt 
helyreállította, és az ország területi épsége mellett, 
csak alig néhány nappal ezelőtt, oly erélyesen 
nyilatkozott; mint bizalmi szavazatot a miniszté
rium irányában, melyről hiszem, hogy azon ezer
nyi ezer nehézségeket, melyek e kérdést környezik, 
e határozattal ellátva, óvatos és tapintatos, de egy
szersmind erélyes eljárás mellett, el fogja hárítani, 
akként, hogy az ország közjava, az ország területi 
épsége csorbát ne szenvedjen, és Horvátországnak 
jogos és méltányos követelései is kielégíttessenek. 

21 
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Nekem is volnának aggodalmaim, t. ház; de 
elhallgatom azokat, mert meg vagyok győződve, 
hogy azoknak részletes eló'sorolása által több ro-
szat okoznék, mint a mennyi jót átalában ezen kér
désből reményleni lehet. (Helyeslés.) 

Szavazatom ekképeni indokolására okot Mi-
letics Szvetozár képviselő úr indítványa szolgálta
tott, melynek tárgyalását a t. ház a mostani alka
lomra tűzte ki. El akartam mondani azt, hogy mi
dőn én az emiitett javaslatot elfogadom, aztkorán-
sem teszem azon félelemből, mintha tartanék tőle, 
hogy Horvátország ellenkező esetben az 1848-diki 
eseményeket ismételni fogná, mint a t. indítvá
nyozó indítványának két utolsó sorában bennün
ket szokott modora szerint fenyegetett; sőt meg 
vagyok győződve, hogy horvát atyánkfiai, mielőtt 
hasonlót határoznának, komolyan megfontolnák 
azt, mit cselekesznek, mert igen jól tudják, hogy 
— Istennek hála — oly fejedelem ül a királyi 
székben, ki a reactiónak, ha ismert mestei-kedései 
által a birodalom újból alakulásának művét meg 
akarná zavarni, e törekvésében gátot vetni és 
saját müvét megvédeni képes is, akarja is. (Elénk 
helyeslés.) 

Ez utóbbiaknak, úgy látszik, korlátolt fölfo
gásai közé nem fér annak meggondolása soha, mit 
koczkáztatnak, és mit koezkáztatnak különösen 
napjainkban, midőn az események mozdonyszerü 
gyorsasággal következnek egymás után. Ha czél-
jokat elérik, bizony mondom nekik, nem Magyar
ország lesz az áldozat: mert Magyarország, ha nem 
is úgy mint magyar, mint ország mindig fen fog 
maradni. 

Legyünk ébren a reactió ellenében, azon re-
actió ellenében, mely Magyarországnak becsületes 
szövetkezését Ausztriával minden módon meggá
tolni iparkodik: meggátolni azért,mert régi elavult 
absolutisticus traditiói közül kibontakozni nem ké
pes és nem akar. Legyünk ébren itt Pesten, és le
gyenek ébren oda fen Bécsben. 

Es épen azért , mivel meg vagyok győ
ződve, hogy minisztériumunk ébren van, mivel 
elhiszem , hogy a mostani körülmények kö
zött azon határozat, melyet emiitettem, egyedül 

mely gyakorlatilag nem lehetetlen : ez ; 17. 

az ok, és egyedül ez az, mely által szavazatomat 
indokoltnak tekintetni akarom és melynél fogva 
Pest belvárosa t. képviselőjének előterjesztett indít
ványát pártolom. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

MiletiCS Szve tozár : Tisztelt ház! Napiren
den van egy kérdés, melyet én egy sarkkérdésnek 
s a fenforgó kiegyenlítési kérdések főpontjának 
tekintek, és pedig azért, mert az a közös ügyek 
éjszaki sarka és a szorosabb értelemben vett nem
zetiségi ügyek délsarka közt a kiegyenlítési egyen
lítőt képezi, melynek kedvező megoldásától függ, 

hogy az alkotmányos szabadság napja ezen egyen
lítőtől az összes nemzetek szabadságtavaszi föld
öve felé forduljon, és a magyar korona országai
nak alkotmányos önállósága tetőpontjához kö
zeledni ügj^ekezzék, a helyett, hogy a központosí
tás, legyen az akár unisticus, akár dualisticus, föld
övének őszi felhó'ibe tévedjen el, és a reaetió által 
óhajtott absorptió tetőpontjához, ha mindjárt más 
mint az eddigi alakban, törekedjék. 

Ezen kérdés sarkkérdés azért is, mert a sors 
úgy hozta magával, hogy annak kedvező vagy 
nem kedvező megoldása a ház szabad választásá
tól függ-. Ezen szabad választás folytán Magyar
ország s a tisztelt ház Hercules válaszútján áll. 
Az egyik ut a jelen, a pillanatnyi érdek, az erősza
koskodás útja; a másik ellenben a jövő, az igazság 
s a kiengesztelhető szabadság- útja. 

Az első utón áll a német Mephistopheles, ki 
önöknek — én azt jól tudom — javasolja, hogy 
ezt az utat kövessék, nem csak azért, hogy Ma
gyarország testén egy nyilt sebet fentartson, nem 
csak azért, hogy a példát akadályozza, hogy a 
többi úgynevezett nyugati országok országos ön
állóságukat megnyerjék, hanem azért is, hogy idő
vel ugyanazon joggal a területre, számra és más 
egyéb tényezőkre nézve kisebb részt a nagyobb
hoz, sőt maga Németországhoz kösse. 

Ez a kisértet útja, mely a nap gyönyörűsé
geit nyújtja, hogy a jövő áldásaitól megfoszszon. 

A másik utón az örök igazság és szabadság 
védangyala áll, ki azt mondja, hogy a keleti or
szágok s Európa keleti nemzetei csupán testvéri 
egyetértés s egyenjogositás által küzdhetik ki és 
tarthatják meg Európa nagy államai és nemzetei 
közt nemzeti oszlótokét, külső függetlenségöket és 
belső önállóságukat, nem különben alkotmányi 
szabadságukat. 

ház! Választása Magyarország 
határozni, még pedig nagyobb 

mérvben határozni, mint a közös ügyek fölötti ha-
tározványa, mert a háznak ebben, hódolva a szük
ségnek, az önállóság köre korlátoltatott, és mert 
a jelenlegi, szabadságában álló határozván y ezen 
korlátoltság körét idővel áttörendi, és mert végre 
eljárása által egy vele nyolczszáz éves szövetség
ben álló nemzetnek meg fogja mutatni, vajon más 
nemzetek szövetsége vele kívánatos lesz-e, mint 
azon időben volt, mikor még egy német Veleneze 
nem létezett, és mikor több szláv ország koronája 
volt szövetségben Magyarország koronájával. 

A jelen tárgyalás nem ugyan végleges, mind 
az által az ügy további menetének irányt szab, s 
ennél fogva irányadó. 

Áttérek a tárgyra. 
Előttünk fekszik a regnicolaris küldöttség je-

entése a magyar ós horvát küldöttség tárgyalásá-

Válaszszon a 
jövője fölött fog 
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nak menetéről, s a ház többségének, nem külön
ben kisebbségének indítványa. 

Mindenek előtt meg fogom állapítani a tár
gyalás egyes pontjait, azután a két indítványt bí
rálat alá veszem, s végre saját véleményemet ezen 
vitakérdés iránt előadom. {Zaj.) 

A horvát igények következő pontokra vonat
koznak : territoriális integritásra s politikailag nem
zeti önállóságra; a háromegy királyság viszo
nyára a magyar korona- és a magyar országhoz; 
s végre az egymásközti viszonyra ö felsége többi 
országaihoz. 

Az első pontot illetőleg, hogy a virtuális igé
nyeket meg se érintsem, a horvát küldöttség azt ki-
vánja,hogy Horvát- s Szlavonországhoz az illető ha
tárőrvidék, Dalmatia és Fiume, mint a háromegy ki
rályság' kiegészítő részei, elismertessenek és az előb
biek hozzá csatoltassanak; azután pedig, hogy a há
romegy királyság teljes államjogi önállósággal bír
jon mind a törvényhozás, mind a közigazgatás 
terén, és pedig á következő ügyekben: a belügyi 
tárgyakra, a vallás- és közoktatásra, igazságügyre, 
igazságszolgáltatásra és codificatióra , végre az 
ezen tárgyakra vonatkozó pénzügyre nézve. A 
horvátországi küldöttség ezen pontokat olyanok
nak jelölte k i , melyek semmi tárgyalás, semmi 
alkudozás alá nem esnek, hanem melyek az ösz-
szes további tanácskozás „conditio sine qua non"-
ját képezik. 

A második pontot illetőleg, a horvát küldött
ség a korona egységét, s annak folytán a koroná
zási tény egységét el akarja ismerni, fentartván 
azonban magának, hogy a horvát országgyűlés a 
koronázási hitlevelet külön állapítsa meg, valamint 
hogy azt a koronázandó király külön (separatim) 
adja ki, s azután a közös koronázási tény alkal
mával esküjével megerősítse. 

A horvát küldöttség elismeri ugyan, hogy a 
fenérintett, önállóságát fölülmúló ügyek tárgyai 
lehetnek a közelebbi kapocsnak Magyarországgal, 
mindazáltal ezen viszony rendezését épen úgy le
hetetlennek , mint czélellenesnek tartja mindad
dig, mig a magyar korona országainak viszonya 
a többi országokhoz meg nem állapittatik, mint
hogy ez által a tárgyak épen úgy, mint a hátra
lévő s Magyarország és a háromegy király
ság közti kapcsot képező ügyek tárgyalási 
módja meghatároztathatnék. A horvát küldöttség 
fölszólitá ennélfogva a magyar regnicolaris kül
döttséget , hogy előbb az úgynevezett közös 
ügyek értekezése- és rendezésébe bocsátkozzék, e 
mellett fentartván magának a horvát küldöttség 
ad actnm constituendi a paritás álláspontját a két 
királyság közt, azaz a megegyeztethetés módját az 
egyesült országgyűlésen a majorizálás kizárásával. 

A magyar országgyűlési küldöttség elismeri 

territoriális tekintetben Dalmatiát s a határőrvidé
ket, habár nem is explicite, ágy legalább implicite, 
mint a háromegy királyság territóriumához tarto
zót ; vitatja azonban Fiumét, mint Magyarország 
közvetlen kiegészítő részét: minélfogva Fiume ter
ritoriális tekintetben akadályt képez. 

A horvát küldöttség által érvényesített orszá
gos önállóságba a magyar küldöttség a végső eset
ben beleegyez, ha tudniillik Horvátország azt föl
tétlenül kívánja, mind az által a magyar ország-

j gyűlés határozatának fentartásával. 
A koronázás tekintetéből a magyar ország

gyűlési küldöttség a koronázási hitlevél megálla
pításának solidaritását és kiadatásának egyenlősé
gét követeli. 

A többi oszágokhoz való viszonyt a magyar 
küldöttség oly annyira solidarisnak tekinti, hogy 
azt a magyar korona országai csak solidarisan egy 
és ugyan azon országgyűlésen a majoritás elve 
szerint rendezhetik el. s hogy a magyar küldött
ség csupán a módmegegyeztetésébe bocsátkozha-

í tik, mely mód szerint a horvát országgyűlés ab-
I ban képviseltetnék. 

A ház többségétől származó indítvány magá-
I évá teszi az országgyűlési küldöttség alaptételeit 

egyetlen egy különbséggel : hogy a háromegy ki
rályság önállóságát nem ismeri el olyképen, mint 
azt a magyar országgyűlési küldöttség az ország
gyűlési jóváhagyás fentartása mellett tette : 
mert mig a küldöttség a háromegy királyság aka
ratjára bizza a legszélesebb önállóságot megtartani, 
az indítvány azt mondja, hogy hajlandó gyakorla
tilag lehetőleg legszélesb önállóságot elismerni. 

Ezen gyakorlati lehetőség mérvéről természe
tesen az országgyűlés határozna — és mikor? 
A koronázás után, azaz, miután a király megeskü
dött, hogy a fönálló törvényeket megtartja és azo
kat mindenki ellen védeni fogja. Ha tehát Magyar
ország és a háromegy királyság közt az önállóság 
mérve iránt semmi megállapodás nem eszközöltet
hetnék, akkor vagy a status quo az ezer ny olczszáz-
negyvennyolczadiki törvények értelmében, vagy 
pedig az önállóság oly mérve érvényesíttetnék, 
mely ezen ház többsége előtt czélszerunek mutat
koznék. 

Ily kikötés megtagadja a paritás elvét, a há
romegy királyság önállósága tekintetéből, magára 
belső ügyeire nézve, és pedig nem csak a tényle
ges államjog terén, hanem a politika s az eszköz
lésbe vett transactió terén is. (Nyttgtalanság.) 

A kisebbség indítványa kedvezőbb ugyan az 
ország önállósága kérdésében, minthogy a legszé
lesb önállóságot olyképen ismeri el, miként azt a 
magyar országgyűlési küldöttség indítványozta, 
tudniillik, mely csak a horvát országgyűlés nem 

21* 
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változtatható akaratától függne- egyéb tekintetben 
azonban a többség indítványa mögött hátra marad. 

Mig tudniillik a többség a háromegy király
ságnak előre és explicite biztosítja, hogy az a ma
gyar korona országainak netaláni delegatióiban 
aránylag, és pedig Horvátország tetszése szerint, 
vagy saját országgyűléséből eszközölt választások, 
vagy a horvát kúriából való választások által lesz 
képviselve, addig a kisebbség indítványa arány
lagos képviseltetésről csak átalánosan szól. Ezen 
vélemény a netaláni delegatiónál talán és legfölebb 
csak azon engedélyig menne, hogy a horvát kül
döttek aránylagos száma a horvátországi képvise
lőkből a magyar országgyűlésen, de mégis az 
egész országgyűlés többsége által választatnék, 
mint mondják, a paritás megőrzése végett, főké
pen ba az úgynevezett nyugati országok nem a 
„Landtagokból," vagy az úgynevezett „Reichs-
rat" kúriáiból, hanem magából a „Reichsratból," 
annak többsége által küldenének kiküldötteket. 
(Föíkiáltások: Nem szahad röpiratot fölolvasni! Nagy 
zaj. Halljuk !) 

Mig a ház mind két része ezen pontra nézve 
egymástól eltávozik , egy más fontos pontban 
egymáshoz közeledik, mely az eljárás módját illeti, 
s mely ugyan a köldöttségi okmányokban expli
cite nem érintetett meg, most azonban mind a két 
indítványban világosan előfordul. 

A horvát országgyűléstől kívántatik, hogy 
aránylag és tetszése szerint ide követeket küld
jön, hogy azok a koronázási hitlevelet elkészítsék, 
a koronázás tényén jelen legyenek, s mint a több
ség indítványa hozzá teszi, az úgynevezett közös 
ügyeket, hihetőleg a koronázás után, végleg el
intézzék. 

A háromegy királysággal való transactió maga 
pedig hihetőleg a koronázás utáni szakra tétetik át, 
Mondatik ugyan, hogy a küldöttség „sine abhinc 
nectenda consequentia* történnék meg; mindaz
által a következtetés mégis az volna, hogy mind 
Ausztria, mind a korona, az őket illető követelések 
mérve iránt, a király eskütétele előtt tagadásban 
volnának, a háromegy királyság pedig nem csak, 
hogy bizonytalanságban maradna, hanem még a 
szenvedőleges ellenzék visszavonulási vonala sem 
volna, miután magát mégis, a tényleges törvé
nyek királyi eskü általi megerősítése alkalmával 
tett közbenjárás folytán, ezen ház többsége jó aka
ratának tényleg kitette volna. 

Tisztelt ház! Nem érzem magamat hivatva 
nézeteimet itt fejtegetni: nem, mintha azon szemre
hányástól tartanék, hogy a horvát küldöttség ezen 
vagy amazon nézetének pártolása által megbízáso
mat túlhágnám, miután nem csak a vér- és nem
zetiségi rokonság,- hanem a magyar államjog szem
pontjából is jogosítva vagyok a magyar korona ösz-

szes országainak érdekét legjobb meggyőződésem 
szerint képviselni s magamat ezen tárgyra nézve 
küldőimmel legtökéletesebb egyetértésben tudom és 
érzem; hanem azért, mert látom, hogy a meritoriális 
kérdések mellőztetnek és elnapoltatatnak, és csupán 
a „modus procedendi," jobban mondva „praeoccu-
pandi'*' képezi az indítványok és tárgyalások tár
gyát ; mindazáltal, noha a kérdés kimerítését ma
gamnak a meritoriális időre fentartom, úgy még
sem tartóztathatom magamat, némelyeket már most 
megjegyezni. 

Ismeretes tény, hogy a horvát-szlavón ország
gyűlés ezernyolczszáz hatvanegyedik évi negy
venkettedik törvényczikkét nem csak a horvát-
szlavón országgyűlés, hanem magok az egyesülési 
érzelmű megj^ék is, mint a veroviticzi és mások, 
egyenkint elismerték a legutolsó időben a három
egy királyság államjogi alapjának. Ezen törvény-
czikk kimondja ugyan, hogy a i'égi kötelék nem 
csak tényleg, hanem jogilag is megszűnt, mind 
az által ezen pont nem lehet a megütközés tár
gya s mind a két részről elmellőztethetnék, mert 
ha uj kötelék köttetnék, közönyös marad, vajon 
s miképen szűnt meg a régi. 

Mind az által kétféle képezi e czikk lényegét: 
először, hogy az ország (beleértve Fiumét is) terü
leti épsége s az ország politikailag nemzeti önálló
sága a fent említett belső törvényhozási, közigaz
gatási és pénzügyi tárgyakra nézve elvitázhatlan 
államjogi axióma, és hogy minden további egyez
kedés „conditio sine qua non "-jaképen állíttatik föl; 
másodszor, hogy a további egyezkedési alkudozá
sok tekintetéből a paritás elve, a háromegy király
ság egyenjogm állami egyedisége vagy megállapo
dás módja vétetik igénybe. 

Ennélfogva ajánlanám a tisztelt háznak a leg-
szélesb államjogi önállóságot nyíltan és kikötés nél
kül olyképen elismerni, mint az igénybe vétetik s 
miként azt az országgyűlési küdöttség ajánlata, 
nem különben a kisebbségi indítvány tartalmazza : 
mert különben előre látom, hogy a kiegyezkedés 
müve előre nem haladhat, s föl nem teszem, hogy 
a tisztelt ház a jelen indítványokkal oda töreked
nék, alakiságot nyerni a contumació megálla
pítására, mert a contumació maximája Magyaror
szágnak épen oly rósz gyümölcsöt hozna, mint 
hozott Ausztriának. S nem is értek alatta egy ne
talán a közigazgatási kivitelben a magyar mi
niszterelnöktől kieszközlött, hanem közvetlenül •& 
koronától kifolyó országos kormányt a háromegy 
királyság számára. 

A területi kérdés tekintetéből csupán Fiume 
képezi a vita tárgyát. Nem tartom czélszerű politi
kának a czivódás almáját legutoljára fentartani, 
nehogy a bajosan létre líozott kiegyezkedés mü
vét megsemmisítse, hanem a kiegyezkedést épen 
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ott kezdeném meg és a czivakodás almáját inkább 
szétvágnám. Nem tagadom, hogy Fiumét nem csak 
mint a háromegy királyságbeli horvátok és szer
bek ösznemzetének tagját, és nem csak területi és 
néprajzi okoknál fogva, hanem a jog szempontjá
ból is Horvátországhoz tartozónak tekintem. Nem 
akarom a horvát küldöttség által felhozott érve
ket ismételni, melyek mindnyájmik előtt feksze
nek, s csupán azon eseményt nyomatékozom, hogy 
Mária Terézia királyné, kinek ezer hétszáz hetven-
kilenczedik évi dekrétumától származtatja Magyar
ország jogát. Fiumét már előbb, tudniillik ezer 
hétszáz hetvenhatodik évben és pedig világosan 
Horvátországhoz csatolta, s ha egyátalában egy 
ily adományhoz joga is lett volna, úgy ezen ado-
mányzás joga az adományozás első tényével meg
szűnt. Hogy a magyar országgyűlés az ezer nyolcz-
száz hetedik évben bekebleztetését beczikkelyezte. 
ez Horvátországnak, eltekintve ezen beczíkkelye-
zés értelmezésétől, már csak azért sem praejudicál-
hat, mert ezen elv szerint a ház határozata és elfoga
dása alkalmas volna arra, hogy épen úgy Horvát-, 
Sziavon- és Halmátország vagy azok egyes megyéit 
Szent István koronája közvetlen örökségének nyi
latkoztassa ki, a mikor azonban nem léteznek többé 
szerzett jogok, hanem akkor a szám vagy hatalom 
ereje állapit meg minden jogot. 

Hivatkozás történik Fiume kívánságára és 
szavára. Eltekintve az átalános szavazás kétséges 
eredményétől, ha Fiume kerületével együtt sza
vazna, hajlandó volnék ezen elvet elfogadni; de 
akkor a szerbek által mind a provinciában, mind 
a bácskai és bánáti határőrvidéken lakott kerüle
tek is bocsáttassanak az iránti szavazásra, hogy 
akarnak-e ha nem is egy külországhoz vagy Auszt
rián belül egy más koronához, hanem a magyar 
koronához tartozó rokon háromegy királysághoz 
csatlakozni. 

Én azt hiszem, hogy vannak kiegyezkedési 
módozatok, melyek szerint Fiume Horvátország 
kiegészitő részéül elismertetnék, és Magyarország 
kereskedelmi érdekei ezen kikötő városban mind 
az által nem csak a törvényhozás, hanem a 
közigazgatás tekintetében is biztosíttatnának. Én 
tartózkodom ez iránti indítvány marnál föllépni, 
minthogy ez nincsen a napirenden; óhajtom mind
azáltal, hogy ezen ügy a koronázás előtt terjesz
tessék elő. 

A mi a negyvenkettedik czikk második részét 
illeti, tudniillik a paritás elvét, még pedig nem 
csak Magyarország és a háromegy királyság közti 
kölcsönös ügyek rendezésénél, hanem a magyar 
korona többi országainak viszonyát Ausztriához 
illetőleg is , mely szerint abban a horvát kül
döttség egyenlő szót kíván, s magát a Magyar-
országgali kiegyezkedés terére akarja állítani: ezen 

kérdést, a fenforgó kürüíményeknél fogva, kettős 
szempontból tekintem, úgymint államjogi és állam
politikai szempontból. (Fölkiáltások: Nem szabad 
röpiratot olvasni! Zaj. Halljuk!) 

Nem tagadom, hogy jogi szempontból azon 
meggyőződésre jutottam, hogy Horvátország Ma
gyarországhoz! államjogi viszonyának eredete per-
sonális unión állapíttatott meg. 

László király a horvát interregnum és az arra 
következő zavarok alkalmával iegy párt által hí
vatva, Horvát-Dalmatiába érkezvén, horvát király
nak választatott meg. Kálmánnak ugyan jogon 
igényeiért küzdenie kellett, mind az által egy párt 
oldalán; hogy pedig az örökösödésre jogosított ki
rály más pártok fölötti győzelme nem adja meg a 
jogczimet egy országot a másiknak alávetni, vagy 
legalább Magyarországhoz csatolni, ezt a magyar 
írók az utolsó tizennyolcz év alatt elégségesen ki-
fejtették. A magyar küldöttség ezt az által is 
elismerte . hogy a kapocs eredetét kétségesnek ál-

! litotta föl, és kétes esetben praesumtio pugnat pro 
I jure naturali et libertatis. Horvátország ezen perso-
i nális unio-féle viszonyt a vegyes királyok korsza-
I kában töbször érvényesité. Horvátország saját jo

gának erejénél fogva választá meg Ferdinándot 
királynak. Ezer hétszáz tizenkettedik évben önál-
lólag kötötte meg apragmatica sanctiót s a magyar 
korona országainak később egyesitett pragmatiea 
sanctiója csupán a királyhoz! viszonyt határozza 
meg. s női utódainak az örökösödési jogot s az ösz-
szes tartományok birtokát biztosítja, nem rendezi 
azonban a Magyar- és Horvátország közti kölcsö
nös viszonyt, a törvényhozás és közigazgatást il
letőleg. Csak Mária Terézia vitte keresztül a reál 
uniót; mindazáltal a horvát rendek oda nyilatkoz
tak, hogy országuk kormányzási jogát magoknak 
fentartják, s mihelyest az ország redintegratió által 
erőt nyerend. az önkormányzás költségét fedezni 
fogják. {Nagy zaj.) 

De azonkivül sem vagyok képes elismerni 
azon elvet, hogy egy ország más országnak, egy 
nemzet más nemzetnek kénytelen volna jogosan 
alávetve lenni, ha azt egykor egy nemzedék köz
vagy egyoldalú szükség, érdek, gyöngeség vagy 
elfajulás folytán egy más országhoz kötötte, volna : 
mert ez a rabszolgai viszonynak szentesítése volna 
a közjog terén, mely a bölcsészet szövétneke s a 
műveltség világossága előtt mindenütt megszűnni 
kénytelen. 

A háromegy királyság szerb-horvát nemzeté
nek öntudata és akaratja visza fogja adni az ere
detben történetileg is megállapított personális unió 
államjogi viszonyát. 

A háromegy királyság ezen szempontból min
denesetre magában az úgynevezett közös ügyek kér
désében is, név szerint ad actum constituendi, a pari-
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tásra föl volna jogosítva, annál is inkább, minthogy 
egy szorosabb kapocs sem ád a nagyobb szövet
ségi tagnak jogot arra, hogy a kisebb szövetségi 
tagot, mely magát annak függetlensége reményé
ben rája bízta, egy idegen államhoz kösse, mert ily 
módon Magyarország a háromegy királyságot 
egy uj német szövetséghez is vezethetné. (Élénk 
nyugtalanság. Halljuk /) 

Mást ajánl és parancsol azonban a politika. 
Ha már egyszer a magyar korona országai és a 
német-szláv országok közti reál unió szüksége el
ismertetik, só't ha ezen szükséget maga a három
egy királyság is még nagyobb mérvben ismerte el: 
akkor azon követelés, hogy ezen új viszony a pa
ritás módján rendeztessék, annyit jelentene, hogy 
a sokkal nagyobb Magyarország a dissonantia 
esetében a horvát országgyűlés véleményéhez csat
lakozzék, mert különben semmi egyetértés nincs; 
az pedig méltán nem követelhető. A háromegy 
királyságnak ennélfogva azon választása marad: 
vagy a jogos álláspontot védve , magát Ma
gvarországgal minden közösségtől távol tartani ; 
vagy politikai okokból Ausztriával törvényileg 
véglegesen még el nem intézett ki egyezkedés mü
vén a magyar korona országaival együtt egy egye
sitett országgyűlésen részt venni, egyenlő jogának 
fentartásával a jövő időre és a netalán bekövet
kezhető válságok időire: vagy végtérereservatoju-
re approbandi communia conclusa transactionis per 
comitia trium regnorum. Hogy a kölcsönös alkot
mányi és közgazdasági érdekek az utóbbit sürge
tik, hogy csak az e tekintefbeli solidáritás nyújt 
biztosítékot az iránt, hogy a magyar koronaorszá
gok önállósága- és alkotmányos szabadságából a 
reactió által követelt további áldozatokat megtaka
ríthatni és az eddigieket megmenthetni, világos, 
feltéve, hogy a háromegy királyságnak belső 
ügyeire nézve előbb teljes önállóság biztosíttatni 
fog. Sőt más egyéb ügyek terén is, melyek a negy
venkettedik czikkben megjegyzettek,és mint Auszt
riával már is közöseknek elismert ügyek közt álla
nak, ismertessék el a háromegy királyság számára 
a paritás, azaz a teljes szabadság elve, vajon és 
mennyiben akarja az egyiket vagy másikat a tör
vényhozás és közigazgatás terén közösen elin
tézni. 

A mi végre a koronázási tényt és a hitlevélben 
foglalt államjogi kezességeket illeti, azokon az anya
gilag és alakilag létre hozott kiegyenlités ezen 
kérdést illetőleg hajótörést nem szenvedne. (Zaj. 
Halljuk!) 

A modus procendendi-t illetőleg a dologban 
semmi sikert nem reménylek, ha a meritorialis 
kérdések a koronázás előtt el nem intéztetnek, 
mert eltekintve az erdélyi unió-kérdés elenyészett 
nyomaitól, a többség a „comedendo venientem ap-

petitum" irányában a „sine abhinc nectenda eon-
sequentia"-féle kikötés által nem védhetné magát. 

Én örvendek a kiegyezkedési alkudozások fo
nalának isméti fölvételén; de miután a két indít
vány se in merito, se in modo procedendi néze
temmel egészben meg nem egyez, s reményem 
nincs, hogy egy önálló indítvány- vagy javaslattal 
keresztül hatolhassak: azért is egyiköket sem tá
mogatom, s a szavazástól magamat^ visszatartom. 

ManojlOViCS E m i l : T. ház! Én a tárgyalás 
alatt álló határozati javaslatokat nagy figyelem
mel olvastam, és meggyőződtem ennélfogva arról, 
hogy ezen javaslatok az országgyűlést nem hívják 
föl arra, hogy a társországok sorsa fölött itt birás-
kodjék, hanem ellenkezőleg azon közóhajnak ad
nak kifejezést, hogy a regnicolarísdeputatiók által 
a múlt évben megkezdett egyezkedési mű más 
alakban folytattassék, és a mennyiben lehetséges, 
sikeresen be is fejeztessék. Az előttem szólott 
ó-becsei képviselő urnák ebbeli aggodalmait tehát 
nem oszthatom, mintha mi itt a társországokat 
contumaciálni, és, mint tetszett magát kifejezni, 
valami modus praeoccupandi-t akarnánk megálla
pítani. {Elénk helyeslés.) A horvát országgyűlésnek 
azon esetben, ha bármelyik a tárgyalás alatt álló 
javaslatok közül elfogadtatik is, elég alkalma lesz 
egyességi projectumunk fölött nyilatkozni, és azon 
pontok megváltoztatását szorgalmazni, melyeket 
netalán önállóságával meg nem férőknek, vagy 
bármi más okból el nem fogadhatóknak tekint. 
Mi, ugy hiszem, többet nem tehetünk, mint ha ki
jelentjük, hogy mi az egyes pontok elfogadásától 
az el nem fogadott pontokra nézve kötelező conse-
quentiákat kivonni nem fogunk, hanem ellenkező
leg hiszszük és reméljük, hogy azon esetben, ha a 
társországok jelen országgyűlésen képviselve lesz
nek, még azon differentiák is szerencsésen meg
fognak oldatni, melyeknek megoldása eddigelé 
nem sikerült. (Helyeslés.) Én, uraim, ezen reményt 
táplálom keblemben, mert a társországok ország
gyűlésének bölcseségéről fölteszem, hogy belá-
tandja, hogy a testvéries érzettől vezérelt magyar 
országgyűlés mindazon concessiókat a legnagyobb 
őszinteséggel megadni hajlandó, melyeket meg
adhat a nélkül, hogy egy és ugyanazon koronához 
tartozó országok egymástól teljesen elszakadjanak. 
{Helyeslés) Azonban, ha ennek ellenére sem sike
rülne a testvéries kiegyezés, s kifejtett reményem
ben csalódnám, bánat fogná ugyan el keblemet, 
de ellenben azon öntudat is megnyugvásomra szol
gálna, hogy rajtunk nem múlt, és hogy a felelős
ség mindazon káros következményekre nézve, me
lyek ebből származhatnak, nem miránk, hanem 
azokra fog nehezedni, kik a századok óta fen-
állott testvéri kapocs föloldásában ephemef gyö
nyört találnak. {Helyeslés.) 
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Fiúménak hová tartozásáról ez alkalommal 
bővebben értekezni, háládatlan munka, mert ezen 
kérdést se szorosan jogilag, se közvetőleg addig 
elintézni nem lehet, mig horvát testvéreink ez or
szággyűlésen képviselve nem lesznek, mert ha ko
rábban is bele bocsátkoznánk e kérdés tárgyalá
sába, vagy az egyik, vagy a másik félnek vitális 
érdekeit okvetlenül meg kellene sértenünk, De el
lenben már most is kénytelen vagyok kijelenteni, 
hogy a tisztelt előttem szóló barátom által fölemlí
tett süffrage universel-féle komédiát nem csak pártol
hatom, hanem belviszonyaink elrendezésére alkal
masnak épen nem találom, (Élénkhelyeslés.) 

Ennélfogva a Komárom városa nagyérdemű 
képviselője által benyújtott határozati javaslatot 
áz általa kifejtett okoknál fogva is pártolom. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
T. ház! Mellőzve mindent, mi nem a kérdéshez 
tartozik, röviden csak azt akarom kijelenteni, (Hall
juk!) hogy a minisztérium részéről Pest belvárosa 
igen tisztelt képviselőjének indítványát egész ki
terjedésében elfogadom. Elfogadom azért, mert 
benne ugyanazon elveket találom föl, melyeket az 
országgyűlés 1861-től kezdve a Horvát- és Magyar
ország közti viszonyokról tanácskozva mindig ki
mondott ; és mert meg vagyok győződve, hogy a 
köztünk és Horvátország közt fenforgó nehézsé
gek csak úgy és az által egyenlíttethetnek ki. ha 
következetesen azon irányban haladunk, melyet 
ezen indítvány élőnkbe kijelöl. Kétségtelen, t. ház! 
hogy azon nehézségeknek elhárítása, melyek köz 
tünk és Horvátország közt szándékaink félrema
gyarázása által támadtak, nem csak tőlünk függ. 
Határozataink csak készségünket fejezhetik ki, 
melylyel mi mind ahhoz járulunk, mi Horvátor
szágot kielégítheti; de, hogy határozatainknak si
kere legyen, szükséges, hogy a barátságos kéz, 
melyet Horvátországnak nyújtunk, azon őszinte
séggel, melylyel nyújtatik, általok elfogadtassék. 
De meg vagyok győződve arról is, hogy ha mi 
azon korlátok között, melyeket az országnak in
tegritása, és Magyarország s a társországok jól föl-
foo-ott érdekei élőnkbe szabnak, Horvátországnak 
mindazon engedményeket megadjuk, melyek őt 
kielégíthetik és megnyugtathatják: ezen ajánla
tunk visszautasittatni nem fog; meg vagyok pedig 
győződve erről azért, mert bármily nagyok legye
nek azon félreértések, melyek az utolsó években 
ben köztünk és Horvátország közt támadtak, ezen 
félreértések azon százados egyetértésnek, mely köz
tünk létezett, emlékeit nem törölhetik el, és megva
gyok győződve arról is, hogy valamint multunk, 
úgy a jelennek legfőbb érdekei és jövőnk is a köl
csönös egyetértést Horvátország részére ép oby 
szükségessé teszik, mint a mi részünkre. En tehát 

meg vagyok győződve arról, hogy miután semmi 
sem lehet kívánatosabb előttünk, mint hogy a most 
már évekre terjedő félreértések és nehézségek vég
re elhárittassanak, arra jobb eszköz nem létezhetik, 
mint ha részünkről ily nyilatkozat történik, a mi
lyent Pest belvárosa igen tisztelt képviselője in
dítványozott. Én tehát azt, miként mondhatom, 
miniszter társaimmal együtt egész kiterjedésében 
elfogadom. 

Egyszersmind jelenthetem a t. háznak, hogy 
ő felségének már előbb is szándéka volt a horvát-
szlavon-dalmát országgyűlést lehető legrövidebb 
idő alatt öszszehivni, és hogyha a t. ház elfogad
ván ezen határozati javaslatot, az a főrendek által 
is elfogadtatnék, és így országos határozattá vál
nék, az a társországok országgyűlésével a maga 

| utján közöltetni fog. (Élénk tetszés.) 
Deák F e r e n c z : Ha a tárgyhoz senki szóla

ni nem kíván, én jogomat a zárszóhoz egyedül 
csak annak kijelentésére használom föl, hogy az 
országnak területi épségére vonatkozó jogait én is 
teljesen és egész terjedelmében óhajtom megóvni, 
s meg vagyok győződve, hogy ő felsége s a fele
lős magyar minisztérium azok megóvása fölött 
mindig őrködni fognak. Egyebet nem kivánok 
mondani. (Fölkiáltások: Szivazzunk! Szavazzunk!) 

Elnök: Senl íi sem lévén szólásra fölírva, 
méltóztassanak azon képviselő urak, a kik Pest 
belváros képviselőjének inditványi javaslatát pár
tolják, fölkelni. (Megtörténik.) A többség Pest bel
város képviselőjének beadott javaslatát elfogadja : 
ez tehát a ház határozatává emeltetik. Még a rész
letes tárgyalás vau hátra. A határozati javaslat 
pontonkint fog fölolvastatni. (Fölolvasottnak tekint
jük ! Elfogadjuk!) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Deák Ferencz kíván 
szólani. 

Deák F e r e n c z : Én egészen más tárgyról ki
vánok szólani; azért előbb ezt a tárgyat fejez
zük be. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a hatá
rozati javaslat egyes \ ionjait, melyek minden észrevétel 
nélkül helyben hagyatnak.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfo
gadjuk !) 

Méltóztassanak megengedni, hogy a mai 
jegyzőkönyvbe, mely még ma fog hitelesittetni, 

| egy imént beadott tárgy is bejöhessen: jelentem a 
t. háznak, hogy Domaniczky képviselő úr képvi
selői állásáról lemondott, minélfogva Somogy me
gye központi választmánya ui választásra fog föl-
szólittatni. 

K e g l e v i c h B é l a g r . : Kérem, még az előbbi 
tárgy sincs végleg befejezve. 

E l n ö k : Azzal indokoltam jelentésemet, hogy 
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bejöhessen a mai jegyzőkönyvbe, mert a fölfüg- t 
gesztés után híjába jelentettem volna. 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Deák Ferencz ! 
Deák FerenCZ: Ha megengedi a t. ház, egy 

íoditványt terjesztek eléje, melyet írásban beadni 
nem fogok: méltóztassanak fölötte határozni. 

Még ma határozatképes a ház; félek, hogy 
a legközelebbi napokban nem lenne az. A me
gyei rendezések és a városiak , szóval a tör
vényhatóságiak a küszöbön állanak. Ez a kép
viselőház igen sok tagját annyira érdekli — 
mert hiszen otthoni viszonyaiknak jövője van 
kérdésben — hogy kiki siet oda, hogy a választá
sokban részt vehessen, vagy legalább dolgait a 
szerint intézze, a mint a körülmények megkíván
ják. Továbbá az ünnepek is küszöbön vannak; a mi-
niszterramnak is idő kell, hogy végezze berende
zését, és tán a mielőbb fölveendő törvényjavasla
tok kidolgozásában működhessék. Ezeknélfogva 
szükségesnek látom, hogy a ház egy időre függesz-
sze föl üléseit, vagyis napolja ei magát. Ez elna
polást nem tartom oly módon szükségesnek, hogy 
ő felsége által ünnepélyes formában történjék, 
mert hisz a ház maga is mindig gyakorolta e jo
got, hogy t. i. néhány hétre üléseit elhalasztotta, 
p. o. 65-ben a karácsonyi ünnepek alatt. Én tehát 
kérem a házat, határozza el, hogy körülbelül má
jus elejéig az üléseket elnapolja. Szerettem volna 
a napot is határozottan indítványozni; de tán czél-
szeriibb lesz, azt mondani, hogy a ház május ele
jéig napolja el magát. A minisztérium fogja legjob
ban tudni mind a megyei, mind az itteni körül
ményeket, és ő fogja legczélszübben a napot meg
határozhatni, melyre ismét az összehívás szükséges 
lesz, és ez esetben a ház elnöke által eszközlendi a 
képviselők isinéti összehívását. (Helyeslés.) Ha ezt 
a t. ház elhatározza — természetesen a jelen tárgy 
befejezte után, ha az majd a főrendektől vissza
kerül — az ülések megszűnnek, és nem tartatnak 
körülbelül május elejéig, vagyis azon napig, me
lyen a minisztérium a képviselők isméti összehívá
sát szükségesnek látja, mit a ház t. elnöke annak 
utján eszközölni fog. (Elfogadjuk!) 

Keglev ich B é l a g r : Nekem ez előterjesz
téshez nincs szóm; csak azon eljárásra kívánok fi
gyelmeztetni, a mely most véletlenségből történt. 
Miután a határozati javaslat fölolvastatott és pon-
tonkint tárgyaltatott, ujolag szavazni kell az egész
re, és e közben más tárgyat nem lehet fölvenni. 
(Fölkiáltások; Tehát szavazzunk most!) Csak azért 
szólaltam föl, hogy jövőben a házszabályok ér
telmében járjunk el. 

Elnök! A tárgyalás alatt levő határozati ja
vaslat részleteiben is elfogadandó lévén, méltóztassa
nak azok. kik ezt egészben elfogadják, fölállni. 

(Megtörténik.) A t. ház többsége a határozati javas
latot egészben is elfogadta. 

Nincs egyéb hátra , mint , hogy a háznak 
ezen határozata a raélt. főrendekkel közöltessék. 
Délután 3 órakor lesz a főrendeknek ülésök; oda 
Tóth Vilmos képviselő úr fogja átvinni. 

A mai jegyzőkönyvet az ülés félórai fölfüg-
gesztése alatt Ráday László gr. jegyző úr szer-
kesztendi. 

Pest belvárosa t. képviselőjének indítványát 
az ülések fölfüggesztésére vonatkozólag, úgy veszem 
észre, hogy a t. ház elfogadja: ennélfogva az ülé
sek tartása május elejéig fölfüggesztetik. 

BÓniS S á m u e l : Engedelmet kérek: Pest 
belváros t. képviselőjének indítványa akkor fog 
életbe lépni, mikor majd a főrendek üzenete a mi 
üzenetünkre visszajön : holnap tehát még mulha-
lanul szükséges ülést tartani. (Ugy van!) 

E l n ö k : Illés mindenesetre fog holnap tar
ta tn i 

Deák FerencZ: Az elnök úr kijelentése foly
tán, az elnapolásra nézve azt szeretném még a 
jegyzőkönyvben kimondatni, hogy, a mint méltóz
tatott kimondani, a ház május elejéig napolja el 
magát. A minisztérium az itteni és a törvényható
sági körülményeket legjobban ismerve, fogja leg
inkább kitűzhetni a napot, és akkor a ház elnöke 
szives lesz a képviselőket értesíteni. A mi. Bónis 

| Sámuel képviselő társunk megjegyzését illeti: tö-
| kéletesen helyes, hogy az elnapolás nem ezen pil-
I lanatban kezdődik, hanem akkor, midőn a tárgy 
1 be lesz fejezve. 

E l n ö k : Ezen határozat a mai jegyzőkönyvbe 
be fog jönni. 

Nincs egyéb hátra, mint a jegyzőkönyv szer
kesztése: azért az ülést fél órára fölfüggesztem. 

MiletiCS SzvetOZár: Az én indítványom a 
horvát ügyben az elfogadott határozati javaslat 
folytán fölöslegessé válván, azt visszahúzom. 

E l n ö k (negyedórai szünet múlva): A jegyző
könyvet fogjuk hitelesíteni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a mai 
ülés jegyzökönyvét.) 

' A p p o n y i György gr . : T. ház! Egy szóra 
nézve volna észrevételem. Nem tudom magamat 
tökéletesen megnyugtatni arra nézve, hogy az el
napolás kifejezése nem volna-e talán pótolható a 
szünetelés vagy fölfüggesztés szava által. Ez min
den legkisebb kérdésnek útját vágná. 

Ghyczy Kálmán: Azt gondolom, t. ház, 
úgy kell a határozatnak fogalmazva lenni, a mint 
a végzés hozatott Pest belvárosa képviselőnek in
dítványára; ebben pedig az mondatott, hogy a ház 
elnapolja magát. 

ElnÖk: Bocsánatot kérek. Meglehet, hogy 
az elnapolás szó volt az indítványban ;' de midőn a 
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ház határozatát kimondta, ezen szóval éltem: „szü
netelés." 

Ráday László gr. jegyző: Nem tudom, jó 
magyarságu-e e kifejezés: „a ház üléseivel szü
netel ?" 

BÓniS Sámue l : Engedelmet kérek. Talán 
azzal a szóval lehetne élni: „fölfüggesztetik." De 
ha talán gyöngébben akarná a ház magát kifejezni, 
úgy tehetnők, hogy „addig a napig, addig a bizo
nyos ideig az üléseket megszünteti, mikorra a mi
nisztérium az öszszehivást szükségesnek látja." 
(Közbeszólások: Tehát megszünteti!) 

Vadnay LajOS: A jegyzőkönyv utolsó szavai, 
melyeket ismételve mondott Pest belvárosa érde
mes képviselője, kivánnám, hogy megmaradjanak. 
t. i. május elejéig, de hozzátéve, hogy amennyiben 
a viszonyokat, a megyék, a törvényhatóságok hely-
reállitásának körülményeit a minisztérium tudja 
legjobban, azt az elnökséggel tudassa, ki aztán 
hívja össze a képviselőket. (Közbeszólások : Kér
jük még egyszer a jegyzőkönyv ezen pontját fölolvas
tatni !) 

Ráday László gr. jegyző (oka ssa a jegyző

könyvnek e határozatot magában foglaló pontját. Köz
beszólások: Helyes! Maradjon!) 

E l n ö k : Úgy vagyok értesülve, t. ház, hogy 
a inéit, főrendek holnap a mai ülés tárgyát tanács
kozás alá vévén, azt alkalmasint be is fogják vé
gezni: tehát holnap 12 órakor czélszerü lenne az 
ülést megtartani. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Engedelmet kérek. 
A mélt. főrendek 11 órakor szokták tartani ülésö-

\ ket, s mig a tárgyalást befejezik, 12 óra lesz; az-
; tán a jegyzőkönyv szerkesztésére is szükséges leg-
: alább fél óra. (Közbeszólások: Holnaj délután 3 óra-
j kor! Mások: Egykor!) 

E l n ö k : Azt hiszem, ha a mélt. főrendeknek 
I tudomásukra esik , hogy 1 órakor lesz a képvise-
I lőház ülése, megtörténhetik, hogy 10 órakor fog
ják tartani ülésöket: ennélfogva délután 1 órakor 
megtarthatja ülését. (Helyes!) 

Kérem a költségvetési bizottság tagjait ma 
délután 5 órakor tanácskozás végett az elnökség 
szobájában megjelenni. 

Az ülés végződik d. u, 1 órakor. 
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S z e i i 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 : Szápáry Gyula gr., Dánffy Károly és Tóth Vilmos lemondanak a képviselőségről. Bemntat tatnak : Semler J á 
nos panasza az ellene rendelt vizsgálat miatt 5 Nagy Mihályé vagyona elárveiése mia t t ; Szombathy József kérvénye a Langrand-Du 
roonceau ellen beadott keresete elintézése iránt. A költségvetés april havára elfogadtatik. A gyorsiroda kérvényének elintézése ké 
sőbbre halasz tátik. Radakovics Ferencz kérvénye mellőztetik. A főrendek üzenik , hogy a képviselőház határozatát a horvát ügy 
ben mBgokévá tették. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b.. Gorove István. 

Az ülés kezdődik d u. 1 órakor. 

Elnök : A mai ülés jegyzőkönyve hitele
sítve lévén, uj hitelesítés szüksége nem forog fen. 

A mai ülés jegyzőkönyvét vezetni fogja Ocs-
vay Ferencz, a szólni kivánók neveit jegyzi Joan-
novics György. 

Szápáry Gyula gr. Hevesmegye főispáni hely
tartójává neveztetvén ki, képviselői állásáról le
mond. Dánffy Károly gyulafehérvári képviselő 
családi viszonyai miatt képviselői állásáról szin-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . IV. 

tén lemond. Az illető megyék központi választmá
nyai uj választás elrendelésére fognak fölszólittatni. 

Tóth Vilmos jegyző szólni kivan. 
Tóth Vilmos jegyző: Mélyen tisztelt ház ! 

A jelen országgyűlés kezdetén a tisztelt ház ke
gyességéből a ház jegyzővé megválasztatván, nem 
ismertem kellemesebb kötelességet, mint e házat 
szolgálhatni és parancsait teljesíthetni, és szívesen 
megvallom, hogy a másfél év, mely alatt e helyet 
elfoglaltam, életem legszebb szakát képezendi, an
nál is inkább, mert nekem jutott a szerencse, ha
zánk alkotmányának visszaállítását jegyzőkönyvbe 
foglalhatni. Most azonban személyemre vonatkozó 

99 




