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CJJXXTV. O K S Z A Í J O S ULES 
1867. november 13-dikán 

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 . 

T á r g y a i : Be mutattatnak : G-yó'rmegye kérvénye a felelős kormány és törvényható ságok viszonyínak törvényes megállani 
tása i r án t ; Három- ós Mikiósvárszéké vasúti ügyben ; Eperjes városé a nemzetiségi kérdésben ; Schaumburg-Lippe hg és társaié vasuii 
ügyben; Losonczy Józsefé törvénymagyarázat i rán t ; Bosnyák Tada panasza Csóka Zsigmond ügyvéd ellen ; Kolutacz Súpan és ne
jéé Kisfaludy János esküdt és Tokalics Antal ügyvéd el len; Soltész Vilmos kérvénye zsidók által aláirt okmányok hitrlesitése 
iránt. A törvénykezési bizottságba póttag választatik. Eadics Ákos a fiumei vasút ügyében Fiume város emlékiratát nyújtja be, egy
szersmind pedig a kormányhoz interpellatiót intéz, melyre a kormány később igér felelni. Jókai Mór a konstantinápolyi magyarok 
ügyében interpellálja a kormányt, mire ez felel. A kérvényi bizottság tagjaira törtónt szavazás eredménye kihirdettetik. Miletics Szve-
tozár interpellálja a kormányt a „Germania" hajón történt eset, a horvát ügy s a szerb congressus iránt, mire a kormány felel. Bö
szörményi László sajtópöri ügyében a tízes bizottság ujabb jelentést tesz, maga Böszörményi László is nyilatkozatot ad be, s az ügy 
napirendre tűzetik. Az Edelspaeher-gyüjtemény ügyében kiküldött bizottság kiegészíttetik. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 111/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést . megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Dimitrievics Milos jegyző fogja 
vezetni, a szólani kivánók neveit jegyzi Gajzágó 
Salamon. Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog hitele
sítés végett fölolvastatni. 

BadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a nov. 8-dikán 
tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Bemutatom az időközben beérkezett 
irományokat. 

Győr megye közönsége Heves megyébe egy 
királyi biztos küldetését s a bizottsági ülések fel
függesztését sérelmesnek tartván, innen eredő ag
godalmainak megszüntetése végett a felelős parla
menti kormány és a munieipiumok jogai közti vi
szonyt törvény által szabályoztatni kéri. 

Három- és Miklósvárszék közönsége a nagy
várad-brassói vasutat Fehérvárig s onnan Brassóig 
egyszerre és egy időben kéri kiépíttetni. 

Eperjes sz. k. város közönsége Zemplén me
gye átiratát a nemzetiségi kérdésben helyeselvén 
és elfogadván, azt pártoltatni kéri. 

Schaumburg-Lippe herczeg és társai az Arad
ról Kikindán, Ó-Beesén Eszékig és azután a Drá
vavölgyön Zágráb- és Kottoroig vezető vasút ki-
épithetését engedélyeztetni kérik. 

Losonczy József közép-szolnokmegyei Ér-
Szentkirály községbeli lakos az országbírói érte

kezlet 6. §. tartalmának bővebb magyarázatát 
kéri. 

Bosnyák Tada, Dályok községi lakos, Csóka 
Zsigmond mohácsi ügyvédet sikkasztásért megfe
nyíttetni s elsikkasztó bt vagyonát visszaadatni 
kéri. 

Kolutacz Stipan és neje mohácsi lakosok 
Kisfaludy János megyei esküdtet és Tokalics An
tal mohácsi ügyvédet hivatalos hatalommal páro
sult zsarolásokért megfenyíttetni s okozott kárai
kat megfizettetni kérik. 

Soltész Vilmos győri lakos Szabó János vá
rosi jegyzőt kéri utaltatni, hogy az izraeliták által 
is aláirt okmányokat hivatalos állásánál fogva hi
telesíteni ne vonakodjék. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

B ó n i s Sámue l : Tisztelt képviselőház! Fáj
dalommal vagyok kénytelen jelenteni, hogy Dósa 
Elek súlyos betegsége által akadályozva van a 
törvénykezési törvényjavaslat megvizsgálására kit 
küldött bizottságban talán huzamos ideig rész
venni. A mennyiben pedig Erdély érdeke rnegki-
vánja, hogy az ott levő egy tagon kívül még más 
tag is legyen Erdély részéről a bizottságban, van 
szerencsém a t. képviselőházat megkérni, hogy 
helyét addig is , mig jobban lesz, póttag által be
tölteni méltóztassék. [Helyeslés.) 

E l n ö k : U g y látom, a t. ház helyesli Bónis 
képviselő úr ajánlatát. Vagyok bátor Dósa Elek 
helyébe Szolga Miklóst ajánlani. {Fölkiáltások : Bo-
heczel! Szavazzunk!) Nem tudom, beleegyezik-e a 
ház, hogy én ajánljak ? vagy talán szavazás utján 
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kivan választani ? (Túlnyomó fölkiáltások : Ajánl
jon az elnőkí) Méltóztassanak tehát azok, kik Szol
ga Miklóst kívánják, felállani. (Megtörténik.) En 
nélfogva Dósa Elek helyében addig, mig fölgyó
gyul, Szolga Miklós fog a bizottságban működni. 
(Helyfislés.) 

RadiCS Ákos : Tisztelt képviselőház! Fiume 
szabad királyi kikötő város és kerületének közön
sége egy emlékiratot küldött be hozzám azon 
megkereséssel, hogy azt a t. ház különös figyel
mébe és kegyes pártfogásába ajánlva előterjesz
teném. Az emlékiratban mindenek előtt panasz té
tetik az iránt, hogy a közlekedésügyi minisztérium 
vasúthálózati tervezetében az alföld-fiumei vasút 
különféle, egymástól független vonalrészekre van 
szakitva, holott pedig, az országgyűlés f. é. július 
1-én hozott határozatához képest, egységes, önálló, 
versenyképes vonalat kell képeznie; továbbá, 
hogy ezen különszakitott vonalak irányítása, ter
mészetellenes meghosszabbítása és akiépittetésöknél 
alkalmazni szándékolt kiviteli mód nem annyira 
az ország, Budapest, Fiume, mint inkább Trieszt 
és a déli vasúttársaság érdekeit és czéljait fogják 
előmozdítani. (Felkiáltások : Igái!) Fiume szabad 
kir. kikötő város és kerületének közönsége aláza
tosan esedezik tehát, hogy egyszersmind a károly-
város-fiumei vasút is azon társaság álíal építtessék 
ki, mely legelőnyösebb föltételek mellett azalföld-
károlyvárosi vonal kiépítését is magára vállaland-
j a ; szóval, hogy az országgyűlés már most oly 
alapfeltételeket állapítson meg, melyek e vasutat 
az ellenkező czélok s főleg a déli vasúttársaság 
befolyása alól mindenkorra megszabadítsák. (He
lyeslés.) Fölkérem tehát a t. képviselőházat, misze
rint ezen emlékiratot oly meghagyással méltóztas
sék a kérvényi bizottsághoz utasítani, hogy ha 
időközben az előterjesztendő vasuttervezetnek íneg-
birálására és előkészítésére szükséges vasúti bizott
ság kiküldetik, a jelen emlékirat is ezen vasúti bi
zottsághoz utasittassék. (Helyeslés.) 

Elnök : Ezen emlékirat tehát a kérvényi bi
zottsághoz utasittatik. 

RadiCS Ákos : Ezenkívül van szerencsém 
interpellatiot intézni a tisztelt közlekedésügyi mi
nisztériumhoz. (Olvassa) : 

,,A magyar kir. közlekedési és közmunkaügyí 
miniszter úr tisztelettel felkéretik, méltóztassék fel
világosítást adni az iránt : 

„1 . Vajon az egységes és önálló alföld-fiumei 
vasútnak károly város-fiumei vonalrészén az épí
tést közvetlen megelőző részletes felmérési dolgo
zatok és költségvetések megtételére és ezzel kap
csolatban az alépitési munkálatok államköltségen 
eszközlendő megkezdésére akar-e a t. közlekedési 
minisztérium szorítkozni ? vagy a végrehajtandó 
részletes tervek és költségvetések alapján a kiépí

tési határidőnek előleges megállapítása mellett a 
károlyváros-fiumei vonalrészt, az alföld-fiumei vas
útra vállalkozók mellőzésével, államköltségen szán
dékozik-e kiépíteni ? 

j ,2 . Van-e a t. közi. minisztériumnak tudomá
sa és kellő biztositéka az iránt, hogy az eszék-
károlyvárosi vonal kiépítésére, elfogadható feltéte
lek mellett, a déli vasúttársaságtól független, ver
senyképes társaság fog vállalkozni azon esetre, ha 
az alföld-fiumei vasúttól különszakitott károlyvá-
ros fiumei vonalrész államköltségen fog kiépíttet
ni? és La igen, az állam maga fogja-e a károlyvá
ros-fiumei vonalrészen az üzletet kezelni, vagy az 
üzletkezelés a déli vasúttársaság kizárásával az 
eszék-károlyvárosi pályát kiépítő társaságra fog-e 
átruháztatni ? 

„3 . Eddig tett és teendő előintézkedéseiben az 
okszerű forgalom és összes tengerparti ügyeink és 
érdekeink fejlődhetése alapfeltételének ismerte s 
illetőleg ismerendi a t. közi. minisztérium azt, hogy 
a károlyváros-fiumei vonalon a tarifatételek az 
alföld-károlyvárosi és kottoro-zágrábi vonalak ta
rifatételeinél magasabbak ne legyenek? s hogy a 
Trieszt sorsával összeforrt déli vasúttársaság1 Fiume 
felé vezetendő vonalainkról kizárassék ? 

„4. Akként történtek-e az előintézkedések, 
miszerint a két világforgalmi pálya, t. í. a pest- és 
alföld-fiumei vasutak találkozási pontjától, Károly-
várostól Fiúméig két vágányu pálya létesíttessék , 
miután előre láthatólag itt a forgalom sokkal élén
kebb lesz, mint a Pragerhofban találkozó pályák 
Trieszt felé vezető két vágányu folytatásán ? 

„5. Való-e, hogy a t. közi. minisztérium a 
déli vasúttársaság által kiépítendő szentpéter-fiu
mei vasút fiumei indóházával az alföld-fiumei va
sút fiumei indóházát egyesíteni akarja? és ha igen, 
mi volna ezen egyesítésnek czélja? 

„6. Vajon a fiumei kikötő végleges kiépítését 
államköltségen, vagy, a déli vasúttársaság kizárá
sával, az e ezélra legelőnyösebben vállalkozó tár
saság- által akarja eszközöltetni? 

„7. Midőn a t. közi. minisztérium vasútháló
zati tervezetének 16. pontja alatt a 4— 5 mértföld
del rövidebb és az egész alföld-fiumei vasútnak 
pályámértföldenkint legkevesebb költséggel kiépít
hető sziszek károly városi vonalrészét elejtette, volt-
e határozott értesülése arról, hogy a déli társaság 
a sziszek-zágráb-károlyvárosi pályát méltányos 
kárpótlás mellett az eszék-sziszeki-kottoro-zágrábi 
és károlyváros-fiumei vonalakra vonatkozó társa
ságnak át fogja engedni ? 

„8. Mi által indokolhatja a t közlekedési mi
nisztérium aBezdánnál való áthidalást, mely miattaz 
alföld-fiumei vasút naervárad-eszéki ré>ze két mért-
földdel meghosszabbittatik, s a kettős áthidalás, 
valamint a Duna-Dráva közti ártér terjedettebbsé-
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ge folytán kiépíttetett, megdrágittatik , mig ellen
ben ezen áthidalás folytán az Alföld és Trieszt 
közti összeköttetés a legrövidebb utón, leggyorsab
ban és lehetőleg olcsón eszközölhető ? miért nem 
tűzi ki a közlekedésügyi minisztérium a speciális ér
dekeinknek egyedül megfelelő gombos-erdődi át
hidalást ? 

„9. Való-e, hogy a zákányi, vagy helyeseb
ben kottoro-zágrábi vonalrész kiépítése iránt az elő
leges engedély-tárgyalások a déli vasúttársaság 
üzlet-igazgatójával már megkezdettek volna? 

„10. Tett-e a t. közi. minisztérium oly lépé
seket, melyek folytán a már kijelölt vonalak s név 
szerint az alföld-fiumei vasút nagy jövőjének és 
előnyeinek megismertetése által a vasutak kiépíté
sére vállalkozó társaságok érdekeltsége e fontos 
vállalat iránt felébresztetett ? 

„11 . Minemű előintézkedések történtek ekko
rig az országgyülésileg kitűzött vasutak czélszerü 
és lehetőleg olcsó kiépítése tárgyában ? 

„12. Mikor szándékozik a t. közi. minisztérium 
a vasút- és csatornahálózatra, nem különben kiépí
tési módjára vonatkozó javaslatát a netalán ekko
rig megkötött előleges engedélyszerzó'dmények-
kel a ház elé terjeszteni, hogy az azok előleges meg-
birálására és előkészítésére kíküldendó' vasúti bi
zottság véleményes jelentése alapján érdemleges 
tárgyalás alá vétetvén, egyszersmind a vasutak és 
csatornák építésére felvett kölcsön felosztása iránt 
mielőbb országgyűlési határozat hozathassák ?" 

Mikó Imre gróf közlekedési miniszter: 
T. ház ! A most fölolvasott interpellátio oly terje
delmes, hogy arra hirtelen felelni nagy feladat 
volna: azért kérem azt velem közleni. 

Elnök I Jókai Mór képviselő' úr szintén in-
terpellatiot kíván intézni a minisztériumhoz. 

Jóka i M ó r : T. képviselőház! A konstanti
nápolyi magyar gyarmat részéről meg vagyok 
bízva, hogy a t. képviselőház asztalára egy kér
vényt, Andrássy Gyula gróf miniszterelnök urnák 
egy folyamodványt adjak át, és ugyané kérvények 
és panaszok alapján egy rövid imerpellatiot intéz
zek nagyon t. belügyminiszter úrhoz. 

Az interpellátio s az azt megelőző folyamod
vány tárgya következő. Evek óta űzetik Ma
gyarország határán egy szégyenteljes kereskedés, 
melylyel Magyarország csaknem concurrentiát tá
maszt Circassiának: értem a fiatal leányokkal való 
kereskedést. 

T. képviselőház! Itt nem azon szerencsétlen 
némberekró'I van szó, a kik csábító szavak által 
elcsábítva, elvesztik azt, a mi visszahozhatlan, ha
nem szó van 10—12 éves leánygyermekekről, ki
ket hajókra csalogatnak, megkötöznek, a hajó fe
nekére elzárnak, hazájoktől távol Konstantiná
polyig elhurczolnak, ott, 4 egész 20 aranyig, mint 

rabszolgákat eladnak, kik aztán a második emelet 
ablakából az utczára leugorván, életök veszélyez
tetésével menekülnek, menekülnek az osztrák nun-
ciatura házához, az osztrák követ ügynöke Vecse-
ra úr által rabszolgatartóiknakujra visszaadatnak, 
és midőn az erkölcsös török nép közbenjárultával 
onnan ismét kivétetnek és becsületes magyar kon
stantinápolyi lakosok és lakosnők által pártfogásba 
vétetnek, és azoknak házaiba elvitetnek, az oszt
rák ügynök által azon biztatásban részesülnek, 
hogy ha Konstantinápolyt elhagyni és hazájokba 
visszatérni akarnak, nekik védelmet nem adhat, és 
azon sorsban részesülnek, hogy újra rabszolgatartóik 
által, vissza fognak hurczoltatni. (Atalános u<eg-
ittetödés.) 

A konstantinápolyi magyar gyarmat folya
modványa azt tartalmazza : méltóztassék, különö
sen az utóbb, a Konstantinápolyban lakó magyar 
lakosoknak nem teljesített védelem tárgyában köz
benjárását oda fordítani, hogy a kellő ótalmat az 
osztrák követség, mint a mely a magyarországi 
alattvalókat is védelmezni tartoznék, terjeszsze ki a 
magyarokra is. 

Ezt tartalmazza a miniszterelnök úrhoz intézett 
levél és a t. ház asztalára leteendő folyamodvány. 

Az igen t. belügyminiszter úrhoz e tárgyban 
intézendő interpellatiom tehát röviden ez: van-e 
ezen speciális konstantinápolyi esetről tudomása, 
és történt-e e részben t. belügyminiszter úr részéről 
erélyes intézkedés? 

Annyival inkább bátorkodom, és vehetek ma
gamnak bátorságot ez iránt interpellatiot intézni, 
miután biztos magán tudomásom van a felől, hogy 
más városok részéről történt hasonló följelentések 
nyomán rögtön erélyesen és sikeresen méltóztatott 
intézkedni. {Hel <eslés.) 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
Ezen igen szomoru konstantinápolyi esetről eddig 
tudomásom nem volt; hanem hasonló esetekről 
volt tudomásom, jelesen az alexandriai és kairói 
esetekről, s e tekintetben erélyesen inté?diedtünk, 
hogy a szerencsétlen eltévedt nők pártfogás alá vé
tessenek és hazajövetelök lehetségessé tétessék ; 
egy részök már útban is van haza felé. Állandó 
érintkezésben vagyok az ottani konzulságokkal; 
de ezen konstantinápolyi esetről eddig tudomásom 
nem levén, csak annyit mondhatok, hogy mindent 
el fogok követni, hogy ezen botrányos visszaélés
nek eleje vétessék. (Elénk helyeslés.) 

Jóka i Mór: Az adott válaszszal meg vagyok 
elégedve. 

E l n ö k : A kérvényi bizottság tagjaira be
adott szavazatok eredménye fog kihirdettetni. 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (olvassa a sza
vazás eredményét, mely szerint 181 szavazat adatott 
be, s egy üres volt. Megválasztattak: Cseh Sándor 184f 
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Darvas Antal 183, Gál Péter 182, Thalahér Lajos 
181, Justh József 179, Ivácskovics György 176, Mi
hályi Péter 176, Horváth Döme 172, Szontagh Pál 
(göm.Öri) 171, Hahnossy Endre 166, Szelestey László 
163, Boros Bálint 160 és Besze János 125 szavazat
tal) 

E l n ö k ! I ölkérem a kérvényi bizottság tag
jait, hogy ülés után alakulás végett itt maradni 
sziveskedjenek. 

Miletics Svetozár képviselő úr három inter-
pellatiot adott be. (Halljuk!) 

DimitrieviCS Mi'los j e g y z ő (felolvassa Mi
letics Svetozcir első interpcllátioját): 

„Interpellatio a miniszterelnökhöz a „Germa-
nia.-affaire"-ben. 

„A dunagőzhajózási társaság „Germania" ne
vű hajóján f. é. augusztus hó a%-kán borzasztó 
tett követtetett el, mely az egész civilizált világ
ban legnagyobb roszalást és undort gerjesztett, és 
mely Magyarország és ezen országgyűlés különös 
figyelmét érdemli. 

„Azon nap délután érkezett meg a dunagőz
hajózási társaság „Gerinania" nevű hajója Cziczo-
vie kapitány alatt Ruscsukba, Török-Bulgariában, 
mely hajón a többi utazók közt ott volt Pavlovics 
Czvetko, Szerbia fejedelemség polgára Belgrádból, 
és Viznow Jovanesa Románia fejedelemség polgára 
is. Az első utazott Ibrailból, hol szerb útlevéllel el
látva, kereskedés végett tartózkodott. Radujevacz 
szerb helységbe, hol árut szándékozott kiszállítani; 
a másik szintén saját ügyei miatt utazott Belg
rádba ; és egyik sem szándékozott a török partra 
kiszálkni. 

„A török hatóság Ruscsukban átnézvén rnind-
kettejök útlevelét, az ausztriai konzul beleegyezé
sével mindkettőt ki akarta a hajóból hurczolni, de 
a hajó kapitánya, noha az ausztriai konzultól pa
rancsot kapott, nem akarta őket kiadni. Midhad 
pasa ezután az ausztriai konzullal és katonákkal 
eljött a partra, és megparancsolta, hogy az utazók 
mind a hajóból kiszálljanak, mit a többiek meg is 
tettek; csak a fent nevezett kettő, tudván, hogy 
őket elfogni szándékoznak, bezárta magát véde
lem végett az első hely termébe. Minden hősies vé
delem mellett azonban a katonáktól legyőzettek, 
legborzasztóbb módon leöldököltettek, holttestük 
pedig Ruscsuk utczáin vonatott és töretett. 

„A szerb koi-mány kért és most is kér elégté
telt e hajmeresztő tettért, mely az ő polgárán kö
vettetett el. A mennyire tudatik, az ausztriai kor
mány saját részéről csak annyit tett, hogy az illető 
konzult megdorgálta és a disponibilitás állapotába 
helyezte. 

„Hogy e tett képes a monarchia és Magyar
ország nem csak dunai, hanem összes hajózását 
discreditálni, és ez által a monarchia kereskedel-

! mének átalában, ez országénak pedig különösen 
nagy csapást adni: az szembetűnő; a mint már mu
tatkozott is e tettnek következménye abban, hogy 
Szerbia és Románia polgárai most az ezen ország 
hajóin való utazást kerülik, hogy más, és pedig 
saját eszközeiknek mostani hiányánál fogva ideig-
len idegen közlekedési eszközöket keresnek és 
találnak. 

„Ezen, a monarchia és Magyarország közle
kedési eszközeire és kereskedelmére nézve káros 
következmények mindig nagyobb dimensiokat 
fognak venni, ha ezen esetben be nem bizonyul, 
hogy a monarchia és Magyarország képes gőzha
jóinak sérthetlenségét, az utazóknak pedig szemé
lyes biztosságát biztosítani, jövőre nézve pedig ar
ról gondoskodni, hogy ilyesmi nem fog többé ezen 
országbeli hajókon történni. vagy ha történik is, 
hogy nem fogja az állam büntetését és megtorlá
sát kikerülni. 

„Miután a Duna alsó vonala leginkább Ma-
! gyarország kereskedelmét illeti, én hiszem, hogy 
! a magyar minisztérium, különösen pedig a minisz
terelnök úr, noha az 1867-dik évi,a közös ügyek-

I ró'l szóló törvény szerint, a külső ügyekben nem 
bir közvetlen hatalommal és hatáskörrel, mégis 
kötelességének fogja tartani, hogy Magyarország 
külső és kereskedelmi érdekeit, különösen keleten, 
legalább oly mértékben biztositea, a mennyiben 
közvetett és erkölcsi befolyása ezen ügyekben hat. 

„A szerb fejedelemség kormánya Törökor
szágtól elégtételt követel először abban, hogy a 
meggyilkolt családjának nyugdíj adassék, másod
szor, hogy Midhad pasa letétessék, ezenkívül pe
dig, hogy a jövőre nézve biztosíték adassék ilyen 
események ellen. 

„Noha Ausztriának és közvetve a magvai-
minisztériumnak ürügye, alapja és kötelessége vol
na Szerbiát ezen követelésében támogatni, én még
i s — ki nem hiszem, hogy Törökországban a török 
császárságnak Európában fenállása mellett lehet
séges legyen a keresztyén nemzetek „békés fejlő
dése" átalában, Szerbiában pedig a szerb nemzeté-
különösen, KÍ ennélfogva a törököknek és a ke
resztyén nemzeteknek minélelöbbi összeütközését 

í kívánom Szerbia zászlaja alatt, ki e szerint nem 
j vagyok hivatva szót emelni a módról, mikép hárit-
I tassanak el az összeütközés alkalmai, ürügyei és 
| alapos okai — én, mondom, a kérdésnek ezenolda-
j lát a minisztérium belátására bizom: és interpella-
! tiomban, az ezen országbeli hajókon utazó minden 
| idegenek és saját polgáraink érdekében, ezen or-
i szágbeli közlekedési intézetek jó hirnevének és hi
telének, végre a kereskedelem érdekében, követ
kező kérdésekre szorítkozom : 

„A magyar kormány, név szerint a magyar 
miniszterelnök megtette-e,vagy szándékozik-e meg-
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tenni a török hatóság és az ausztriai konzulnak fen
nevezett borzasztó, a nemzetközi jogot legnagyobb 
mértékben sértő tette következtében ő felségénél 
és az ausztriai belügyminiszternél azon lépéseket, 
melyek oda czéloznának : 

„1-ör, hogy az illető ausztriai konzul, kinek 
neve említésre sem méltó, mint a kegyetlen gyil
kosság bűnrészese, másként büntettessék meg, 
mint dorgálással és disponibilitással ? 

„2-or , hogy minden generális és más 
konzulságoknak keleten parancs adassak, hogy, a 
legszigorúbb büntetés terhe alatt, ne merészelje
nek az ezen országbeli hajókon utazókat, kik más, 
mint török útlevéllel ellátvák, kiszolgáltatni, vagy 
akármi módon a kiszolgáltatásban részt venni ? 

„3-or, hogy Törökország az ilyen esetek to
vábbi lehetősége, és az ezen ország bajóin utazó 
idegenek minden háborgatása ellen biztositékot 
adjon?" 

Gajzágó Salamon jegyző (fölolvassa Mile-
tics Szvetozár második interpellatioját): 

„Interpellátio a magyar miniszterelnökhöz a 
horvát ügyben. 

„A legégetőbb el nem döntött kérdések egyi
ke a kiegyezkedés Horvátország- és Szlavóniával. 

„Ezen, a szerb-horvát nemzet szabad és tör
vényesen kijelentett akaratára alapított kiegyezke-
déstől függ a sz. korona országainak, a monarchia 
többi országai közti és Európa irányában való fon
tossága; ettől függ Magyarország sorsa az európai 
eseményekben, melyek kétségtelenül közelednek; 
ettől függ a békés fejlődésben is a belső alkotmá
nyos állapot consolidálása és az alkotmányos in
tézmények állandósága; végre ettől függ a Magyar
országban lévő többi nemzetek kibékítése i s , mert 
nincs kétség, hogy a Horvátország- és Szlavóniával 
való egyezkedésnek jó eredménye befolyással bír
na egyszersmind a nemzetiségi kérdés jó sikerű el
döntésére Magyarországban, és hogy az egyezke
dés jó sikerének záloga egyszersmind záloga 
volna a nemzetiségi kérdés eldöntésének. 

„Noha ez országgyűlésnek is joga és köteles
sége a czélszerü alkotmányos eszközöket fölhasz
nálni, melyek Horvátország- és Szlavóniával sze
rencsés kiegyezkedéshez vezetnek, mégis a magyar 
minisztérium van első sorban hivatva, hogy a ki
egyezkedéshez vezető utat egyengesse és a ki-
egyezkedés akadályait elhárítsa, mert ez ügyben 
a természetes, törvényes és tényleges közvetítő a 
közös korona, a korona pedig jogait és kötelessé
geit, Magyarországot illetőleg, a felelős magyar mi
nisztérium által gyakorolja, és különösen hivatva 
van erre a magyar miniszterelnök állásánál fogva, 
mint egy részről a korona és a többi minisztérium, 
más részről pedig mint mindkettejük és a három-
egy-királyság kapcsa. 

KÉFV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . V. 

„Ez országgyűlést illeti különösen az ellen
őrizet, vajon a kormány a Horvátország- és Szla
vóniával való kiegyezkedés ügyében alkotmányos 
és czélszerü eszközöket használ-e vagy nem. 

„Ez ellenőrizet nevében bátorkodom én, mint 
ez országgyűlés oly tagja, kinek a magyar-horvát 
egyezkedés jó sikerű eldöntése nem csak átalános 
politikai, hanem különös nemzeti szempontból is 
szivén fekszik, az interpellátio jogával, mint az 
egyes országgyűlési tagok ellenőrzetének eszközé
vel élni, és az interpellátio tárgyát következőleg 
részletezni: 

„I. Mióta Kusevics generális a feje a horvát-
szlavón kanczellariának Bécsben, oly ember, kinek 
katonai állásánál fogva egyik füle a reactionak. má
sik pedig gondolatainak és érzelmeinek nyilvános 
kifejezése szerint, a föltétlen, tehát túlságos és czél-
szerütlen unionista törekvéseknek áll nyitva, 
Horvátországban és Szlavóniában oly dolgok tör
ténnek, melyek Törökországnak is szégyenére vál
nának, civilizált és ezenfölül még alkotmányos 
országot pedig lealáznak és becstelenitenek. 

„Hogyne említsem a távirati praesidialét, mely 
visszaélve az uralkodó szentsége-, feíelőtlensége-
és sérthetetlenségével, az utolsó horvát országgyű
lésen ő felsége nevét használta föl az alkotmány
ellenes pressiora a tisztviselők irányában, mely 
kísérlet eredmény nélkül maradt : fölemlítem csak 
a tényeket, melyek leginkább az országgyűlés föl-
oszlása után azóta történtek, mióta a monarchia 
határozatilag két részre osztatott, mióta Beust or
szágos miniszter kormánypálezáját a horvát ud
vari kancellária fölött a magyar miniszterelnöknek 
adta át, maga pedig „Reichskanzlerségig" emelke
dett, mióta ez az által is meg lett jelölve, hogy Hor
vátország és Szlavónia a magyar pénzügyminisz
tériumnak rendeltetett alá, mióta végre a helytartó
tanácsnak élén Zágrábban oly ember áll, ki hatá
rozati és minden áron unionista párthoz tarto
zik, mióta tehát a magyar miniszter is alkalmat és 
módot nyert, ha nem nyilvánosan, közvetlenül, 
pragmaticailag, hivatalosan, de közvetve és er
kölcsileg befolyhatni Horvátországban az ügyek 
folyamára és fejlődésére, a mint a közvélemény 
szerint azokra irányadó mértékben be is foly, a 

I miért kétségkívül a felelősség is terheli az ország-
I gyűlés előtt. 

„Horvátország- és Szlavóniában nyugdíjra 
való igény nélkül bocsáttatott el hivatalából a leg
felsőbb törvényszék egyik tagja, fegyelmi vagy 
akármi más nyomozás nélkül, minden bíróság és 

| ítélet nélkül, és végre még az okoknak vagy vét
ségnek fölemlitése nélkül is, de a hír szerint azért, 
mivel meglátogatta a néprajzi kiállítást Moszkvá
ban, vagy valóságban azért, mivel bátorkodott 
meg nem hallgatni a praesidialét. mely az utolsó 

27 
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horvát országgyűlésen Ő felsége nevében minden 
tisztviselőnek és országgyűlési tagnak megtiltotta 
lemondását beadni, de megparancsolta, hogy akor-
njanynyal szavazzon, mert h a lemondását adja be, 
vagy ha a kormány ellen szavaz, egyaránt hivata
lától el fog mozdittatni, továbbá azért is, mivel bá
torkodott e tekintetben másokat értekezletre ösz-
szehivni. %__ 

„Ezután Horvátország- és Szlavóniában sokan 
a törvényszéki és administrativ hivatalnokok, udv. 
kanczellariai, helytartótanácsi és törvényszéki tagok 
közül, kik különben legjobb erőben vannak, ké-
pességök- és jellemökkel kitűnnek, elbocsáttattak 
minden nyomozás, minden biróság és Ítélet nélkül, 
sokaknak nyugdíj nem katároztatván meg, elbo
csáttattak pedig csak azért, mivel bátorkodtak po
litikai dolgokban, és pedig magán körökben más 
véleményen lenni, mint a fönálló kormány, és a 
mellett talán azért is, hogy másnak helyet csi
nálj anak. 

„De végén csattant csak az ostor (Derültség),mi-
dőn gymnasialis, reáliskolai és más hasonintézetbeli 
tanárok egész Horvátországban és Szlavóniában, 
tömegesen, egyszerre, minden nyomozás, biróság 
és ité let, sőt vétségök megnevezése nélkül bocsát
tattak el, és pedig épen akkor, midőn a tanévet 
kellett volna megkezdeni. 

„ S Horvátország- és Szlavóniában a művelő
dés szentélyei is kegyetlenül, barbárilag és zsar-
nokilag pusztittatnak : és ez mind ö felsége nevében 
történik, kiért a szerb-horvát ne mzet oly sok vért 
ontott, kinek oly sok áldozatot hozott; ez történik 
a magyar kormány védpajzsa alatt, melynek leg
alább ép oly mértékben fátyolt kellene vetnie a 
múltra, mint a minőben az a szerb-horvát ^nemzet
től követeltetik, melynek a j kiegyezkedés útját 
egyengetnie kellene, és meg nem engednie azt, hogy 
még szélesebbé, mint a Duna és Dráva, sőt széle
sebbé ásassékazűr, szélesebbé, mint az adriai ten
ger ; mindez történik válságos európai események 
küszöbén a keleti kérdés hajnalhasadásakor. 

,jEzek az administrativ és társadalmi fontos
ságú tények. 

„II. A politikai téren pedig történt valami, 
mi a háromegy királysággal való államjogi kiegyez-
kedést előre compromittálja. 

,,Folyó évi október 20-ka alatt kelt a horvát-
szlavón kanczellaría vezetőjének ellenjegyzésével 
azon királyi leirat, mely elrendeli a választásokat 
a Zágrábban tartandó uj országgyűlésre. Ezen ki
rályi leirat által octroyáltatik az országgyűlés szer
kezete és a választás rendje. Az e téren való octro-
yálás pedig legveszélyesebb az alkotmányos élet
ben, mert ha a koronának hatalmában állana or
szággyűlést és választási rendet csinálni és változ
tatni, akkor maga az országgyűlés és az ország

gyűlés utján a nép akarata és a törvény is az ő* 
hatalmában volna, az országgyűlés gépezete pedig 
csak több költséggel járna és egészen fölösleges 
volna. Minden alkotmányos nemzet az e téren való 
octroyálásnak leghatározottabban szegült ellene; 
Magyarország megengedte, hogy a nem alkotmá
nyos és provisorialis hatóságok alatt történjenek a 
választások, de a választási rendben semmi octro-
yálásra rá nem akart állni. 

,,Igaz, hogy a királyi leirat mondja, miszerint 
az 1848, 1861 és 1865-dik országgyűlési és vá
lasztási rendek csak ad hoc bírtak érvénynyel és 
pedig 1865-ig minden változás nélkül; ezáltal töv-
vénynyé váltak a következő országgyűlésekre 
nézve is mindaddig, mig alkotmányosan, azaz az 
országgyűlés és a korona közös beleegyezésével 
nem változtatnak meg. A koronának kellett volna 
vagy az uj országgyűlést is az eddigi országgyű
lési és választási rend alapján összehívni, vagy az 
utolsó országgyűlés ebbeli javaslatát ugy erősíteni 
meg, mint az megjavítva fölterjesztetett; semmi 
esetre pedig nem volt joga a javaslat némely pont
jait megerősíteni és más, ép oly fontosakat meg
változtatni. A korona ilyformán megváltoztat
ván az országgyűlési javaslatot a föltételekben, 
melyek alatt a főurak és praelatusok vírilis szava
zattal bírnak, és határozván, hogy az országgyű
lés a megválasztott képviselők eddig megkívántatott 
kétharmada helyett, most minden országgyűlési 
tagok felén fölüli többségével constituálhatja ma
gát, octroyálta az országgyűlési rendet; a census-
nak, habár tágasb alapon történt megváltoztatásá
val octroyálta a választási rendet. 

„Ebből következik, hogy az uj országgyűlés 
nem lesz törvényes, és hogy annak folytán 
határozatai i s , akárminők legyenek azok, nem 
fogják jogilag kötelezhetni a mostani nemze
déket se, annál kevésbbé pedig a jövő nemzedé
keket; ha pedig valamit a nemzet akarata ellen 
és a megválasztott képviselők többségének tilta
kozása mellett határoz, az egy pillanatig sem fog 
érvénynyel birni, és lehet, hogy a magyar kor
mány a szerb-horvát nemzet jogainak, melyek az 
ily octroyált többséggel kieszközlött mesterséges 
kiegyezkedés által eltemettetnek, sírkövére fog 
ülni, de e sírkő alatt csak e jogok régi nyolczszá-
zados ruhája fog maradni, de a szellem azokban 
nem marad e sírkő alatt, hanem föltámadva, átvál
tozva és fölmagasztalva, lényegének és fejlődésé
nek uj formáit fogja keresni. 

„Azon okból tehát, hogy nekem az Európa e 
részében való alkotmányos szabadság érdekében, 
saját nemzetiségemnek az alkotmányos szabadság 
szellemében való fejlődése érdekében, és a Török
országban létező keresztyén nemzeteknek alkotmá
nyos szabadságuk és nemzeti önállóságuk szellemé-
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"ben való fölszabadítása érdekében Magyarország
nak a háromegy királysággal való kiegyezkedése 
szivemen fekszik; 

„azon okból, hogy a horvát-szlavón kancel lá 
riának fön kitett eljárása által a kiegyezkedés 
megnehezittetett, és hogy az országgyűlési és vá
lasztási rendnek 186 7-ik évi október 20-dikai oc-
troyálása által a kiegyezkedésnek törvényes útja 
elgátoltatott, maga a kiegyezkedés compromittál-
tatott és formaliter lehetetlenné tétetett; 

„nem tudva bizonyosan, történtek-e ezen, va
lamint közigazgatási, ugy államjogi eljárások a 
magyar minisztérium, különösen pedig a minisz
terelnök tudtával és befolyásával; 

„föltéve, hogy a magyar minisztériumnak 
szivén fekszik, vagy legalább érdekében áll a va
lódi őszinte és a szerb-horvát nemzet szabad aka
ratán alapuló kiegyezkedés, nem pedig a magyar
horvát kérdésnek akármi módon decretált, látszó
lagos vagy kierőszakolt eldöntése Beust jelszava 
alatt, ki aszlávokat sarokba szoritgatja — mely jel
szó azonban a szerbekre és horvátokra azért nem 
alkalmazható , mivel ezeknek egy kissé nagyobb 
zuguk van, mint a cseheknek a németek torká
ban — : a miniszterelnök úrhoz a következő kérdé
seket intézem: 

„1-ör. A hivatalnokoknak és tanároknak fön-
emlitett elbocsátásai Horvátországban és Szlavó
niában a magyar miniszterelnök tudtával, befolyá
sával vagy jóváhagyásával történtek-e vagy nem? 

„2-or. Ha igen, mivel igazolja miniszter úr 
ezen országgyűlés előtt a kiegyezkedést comprom-
mittáló eljárásokat? 

„3-or. Az október 20-kai királyi leirat az or
szággyűlési és választási rendet illetőleg a minisz
terelnök tudtával, befolyásával vagy jóváhagyásá
val bocsáttatott-e ki vagy nem ? 

„4-er. Ha igen, magára vállalja-e a minisz
terelnök úr a felelősséget a világ és ezen ország
gyűlés előtt ezen octroyért, melyet egy harma
diknak utján eszközlött és mely képes a kiegyez
kedést compromittálni ? és mivel igazolja ezen 
octroyt ? 

„5-ör. Ha pedig nem, hajlandó-e a miniszter
elnök úr a koronának tanácsot adni, hogy október 
20-ikai leiratát visszavonja, hogy mostani horvátor
szági és szlavóniai tanácsosait, név szerint az ideig
lenes kanczellárt és a báni helyettest, kik a koronát 
és a kiegyezkedést közigazgatásilag és államjogi-
leg compromittálták, elbocsássa, és olyan embe-
rakkel helyettesitse, kik a nemzet bizalmát bírják, 
kik a rósz eszközöknek káros következéseit elhárí
tani az őszinte és becsületes kiegyezkedést pedig 

ki fogják eszközölni ?" 
Rad ics ÁkOS j e g y z ő (olvassa Miletics Szve-

tozár harmadik interpeüátióját) : 

„Interpellatio az összes magyar minisztérium
hoz a szerb ügyben. 

„Én ez országgyűlés CXLI. f. évi június 18-
dikai ülésében kérdeztem a magas minisztériumot, 
kész-e az újvidéki képviselő Branovacsky úr inter-
pellatiojára válaszolni,melylyel ez még sokkal előbb 
kérdezte a minisztériumot? szándékozik-e, s ha 
igen, mikor szándékozik az országgyűlésen javas
latot tenni az 1861. szerb congressus határozatait 
és ki vánatait illetőleg ? 

„A belügyminiszter úr méltóztatott válaszol
ni, hogy alig hiszi, miszerint lehetséges lesz ez 
ügyben még azon ülésfolyam alatt indítványt ad
ni be, miután e tárgy fölötte fontos levén, komoly 
megfontolást kivan, hogy tehát csak akkor fog in
dítvány beadatni, midőn az országgyűlés újra ösz-
szeül. 

Két oknál fogva ujitom meg ez ügyet : elő
ször, mivel az országgyűlés újra összeült; másod
szor, mivel, mint a negyvenes nemzetiségi bizott
ság tagja, az albizottságnak velem közlött ada
taiból észrevettem, hogy az 1861. szerb congresus-
nak határozatai mellékletként vannak nyomatva a 
nemzetiségi albizottság munkálatához. 

„Ebből látom és következtetem, hogy az albi
zottság a szerb congressus határozatait egy sor
ba állította a nemzetiségi kérdéssel átalában. 

„Azonban ezt tenni nem lehet. A szerb kivá-
natoknak előnyös történeti alapjok van, a minek 
következése, hogy a szerbeket, ezen alapnál és ál-
talok ezen országnak a törököktől megvédése kö
rül szerzett érdemeiknél, valamint a magyar koro
názott királyok diplomáinál fogva, bizonyos nem
zeti jogok akkor is illetik, ha ez országgyűlés akár
mi oknál fogva nem is emelkednék azon magasabb 
szempontig, hogy Magyarországban a többi nem
zetiségek, a nemzetiségi elv és a nemzetek termé
szeti joga szerint, a nemzetiség fenállására és fejlő
désére oly mértékben adjon biztosítékokat, a mi
nőben azok a szerbektől a históriai jog megsérté
se nélkül meg nem tagadhatók, annál kevésbbé, mi
vel a szerb nemzeti privilégiumok az 1790: 27. t. 
ez. által is annyiban el vannak ismerve, „in quan-
tum fundamentalibus regni legibus non adversan-
tur." 

„De a szerb ügy formai oldalról különös tár
gyalást és eldöntést érdemel és kíván. A szerb 
nemzet eddig nem csak egyházi-iskolái, hanem 
nemzeti-politikai ügyeit is a nemzeti congressuso-
kon tárgyalta és rendezte, igy 1790. és 1861-ben. 

„A congressusokat a magyar királyok hívták 
össze, kik megígérték, hogy az ott hozott határo
zatokat^ mennyiben politikai természetűek lesznek, 
a magyar országgyűléshez fogják fölterjeszteni. A 
most uralkodó és megkoronázott magyar király is 
kegyeskedett 1861-ben mind az egybehívott nem-

27* 
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zeti congressusnak, mind a congressusból kiküldött 
deputationak, mely a congressus határozatait ter
jesztette fel, megígérni, hogy a határozatokat ki-
rályi,vagy alkotmányos stylusban szólva, kormány
javaslatokban fogja a magyar országgyűlés elé 
terjeszteni. Ő felsége 1861-ki, az országgyűléshez 
intézett, legmagasabb királyi leiratában is az or
szággyűlés különös figyelmét a szerb ügyre fordi-
tani kegyeskedett, azon reményben, hogy az or
szággyűlés az illető királyi javaslatot kellő' meg
fontolásra veendi, vagy hogy maga fog ország
gyűlési initiati vajával e tekintetben javaslatot tenni. 

„Mind ebből következik: 
„1-ször, hogy a szerb nemzeti congressus 

nemzeti, politikai tényező, és a nemzet kívánalmai
nak és követeléseinek olyan orgánuma, hogy azt 
se a kormány, se az országgyűlés külön tekin
tetbe vétel és különös tárgyalás nélkül nem hagy
hatja, ha annak határozatait csak ugy mellékesen 
más, habár rokon tárgyhoz csatolni nem lehet. 

„Míg a szerb nemzeti ügy a nemzeti congres
sus határozatainak alapján, amennyiben pedig en
nek határozatai jóvá nem hagyathatnának, más 
congressusok meghallgatásával és megegyezésével 
el nem döntetik, addig a szerb nemzet folyvást 
congressusát fogja egyedüli orgánumának tekin
teni, és nemzeti jogait reclamálni. 

„2-szor. Hogy a kormány, mely ő felségével 
való kiegyezkedés utján keletkezett, köteles ő fel
ségének adott királyi szavát és kötelezettségét a 
szerb nemzet irányában respectálni, a mint ezt 
más ügyekben is tette, hogy tehát köteles a királyi 
szavat beváltani, és, mint maga is megígérte, az 
ülésfolyam alatt az illető javaslatot a ház elé ter
jeszteni. 

„3-szor. Hogy ezen országgyűlés is köteles 
respectálni a szerb nemzetet és annak orgánumát, 
a szerb nemzeti congressust, köteles tehát a con
gressus határozatait is külön és kellő tárgyalás alá 
venni, javaslatot pedig e tekintetben, ha a kor
mány azt a kellő időben nem terjesztene a ház 
elé, oly módon készittetni, a mint azt a fontosabb 
ügyek kívánják, t. i. regnicolaris deputatio által. 

„Én a CXLII . ülésben inditványt tettem, 
hogy ez ügyben regnicolaris deputatio küldessék 
ki, de ez indítvány még nem került napirendre. 

„Föntartva magamnak a jogot ez inditványt 
az országgyűlés előtt megújítani, most ismételve 
csak azt kérdezem a magas minisztériumtól: 

„Hajlandó-e ezen országgyűlési folyam alatt, 
a mint azt a CXLII. ülésben megígérni méltózta
tott, és pedig minél előbb, az 1861-ki szerb con
gressus határozatai s ő felségének 1861-ben átadott 
acták alapján, ezen országgyűlés elé javaslatot ter
jeszteni, és így a szerb nemzetnek adott királyi 
szavat beváltani ?* 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
A tisztelt ház bizonyosan nem fog csodálkozni, ha 
én, legalább mielőtt a tisztelt ház eloszlatná ben
nem azon kételyt, vajon az, a mit hallottam, in-
terpellatio-e vagy nem, az előadottakra mint inter-
pellatiokra nem válaszolhatok. Ezen hosszas és bo
nyodalmas beadványok egyszeri hallásából csak 
kettőt tudtam kivenni : 1-ör azt, hogy a tisztelt 
képviselő úr igen kíváncsi és egyszerre igen sokat 
kérdez (Derültség); 2-or azt, hogy nincs fogalma 
arról, mi az interpellatio. (Elénk helyeslés.) Az ín-
terpellationak czélja nem egyéb, mint szóbeli kér
désre szóbeli választ kapni. Szükséges, meglepeté
sek kikerülése végett, hogy hasonló formájú kér
dések is írásban adassanak be ; de ily Írásbeli kér
désnél is meg kell tartani a szóbeli interpellatio 
természetét, t. i. egyszerűnek és szabatosnak kell 
lennie, hogy a rá következő válasz szintén egy
szerű és szabatos lehessen. (Helyeslés.) Én tehát, t. 
ház, a magam részéről azt tartom, hogy a t. ház 
igen helyesen tenné, ha valamely szabályt állí
tana fel, vagy legalább alkalmilag határozatban 
az iránt nyilatkoznék, mily formákban kell 
az interpellatiokat beadni, hogy tárgyaltassanak. 

Ha a t. ház a most felolvasott beadványo
kat mint interpellatiokat méltóztatik tekinteni és 
nem mint manifestumokat, a mikhez inkább ha
sonlítanak (Tetszés): ez esetben kész vagyok 
azokra, mint interpellatiokra, tüzetesen felelni. 
(Elénk felkiáltások : Nem tekintjük iuterpellatiok-
nak!) Miután azonban a kérdések hozzám intéztet
tek, és én körülbelül kivehettem, mi foglaltatik 
azokban, mégis bátor leszek azokra — nem tekint
vén azokat rendes interpellatioknak, hanem esetleg 
előkerült tárgyaknak — legalább tájékozólag né
hány szóval válaszolni. (Halljuk! halljuk!) 

Az első kérdés a Germania esetére vonatko
zik. E tekintetben a külügyi minisztérium nem 
várta be — és igen helyesen — a tisztelt interpel
láló úr fölszólalását, hanem e tárgyban vizsgálatot 
rendelt e l , melynek eredményét természetesen be 
kell várni. Annyi kétségtelen, hogy az illető 
konzul némileg el látszott feledni azon zászlónak 
méltóságát és tekintélyét, mely minket is kifelé 
képvisel és mely a mi kereskedelmünket is ótal-
mazza. E részben tehát annyit mondhatok, hogy a 
külügyminisztérium részéről a vizsgálat már el 
van rendelve és annak eredménye bizonyosan a t. 
háznak is tudomására fog hozatni. Nem tarthatom 
föladatomnak a fölhozott egyes állitások alapossá
ságára kiterjeszkedni, és a t. ház természetes
nek fogja találni, ha az interpelláló urat nem kö
vetem azon kérdések terére, vajon mi fog Midhad 
pasával történni és vájjon a török birodalom fön-
állhat-e avagy nem ? (Elénk tetszés.) 

A mi az interpelláló urnák Horvátországra 
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vonatkozó kérdését illeti, azt t. i., vajon magára 
vállalja-e a magyar kormány — ez a kérdés ve
leje, ha jól fogtam föl — a felelősséget azért, a mit 
egy harmadik által tétetett : ezen kérdés már ma
gában foglalja a választ is, azt t. i., hogy azért, a 
mit — mint a t. képviselő úr monda — egy har
madik tett, a forma szerinti és alaki felelősséget 
magára nem vállalhatja, de annál szivesebben osz
tozik a kiadott rendeletek erkölcsi felelősségében. 
(Tetszés.) Hogy a kormánynak e kérdésben nincs 
szabatos állása, és hogy nincs azon szerencsés hely
zetben, hogy nézetei iránt, melyek bizonyosan nem 
az elnyomatás, nem az alárendeltség, hanem az 
egyenjogúságra és a szabadságra vannak alapítva 
(Elénk helyeslés), alakilag és formaszerüleg is ma
gára vállalhassa a felelősséget, annak okai épen 
azon irányzatok, melyek az országgyűlésnek és a 
kormánynak előzékeny lépéseit hasonló fölfogás
sal, mint ez a t. képviselő úr előadásában nyilvá
nult, ismételve visszautasították. Azt hiszem azon
ban, jogosan adhatok kifejezést abbeli meggyőző
désemnek, hogy ezen felfogás igen elszigetelt (ügy 
van!), és hogy talán azon hivatalnokok érdekével 
lehet összekötve, kiknek elmozdittatását oly nagy 
sérelemként tüntette fel az interpelláló képviselő 
ur. (Tetszés.) Horvátországnak igen is nagy több
sége bizonyosan át fogja látni, hogy Magyaror
szág, mint ez az országgyűlés határozataiból mal
is kiderült, nem akarja Horvátország elnyomatá
sát, nem akarja alárendeltségét, hanem oly politi
kát kivan követni, mely bizonyosan viszhangra 
és elismerésre fog találni. (Hosszan tartó élénk he
lyeslés.) 

A harmadik, t. i. a szerb congressus kérdé
sére nézve, megvallom, nem tudom, mit akart a t. 
képviselő úr, mert ezt is oly hosszadalmas alakban 
terjesztette elő, hogy a kérdés velejét kivennem nem 
lehetett. Csak annyit mondhatok, hogy a kormány 
részéről a belügyminiszter ur már kijelentette, 
hogy, a mint alkalom nyilik és a mint a teendők 
megengedik, a szerb congressus ügyében az or
szággyűlés elé javaslat fog terjesztetni. (Elénk he
lyeslés.) 

MiéetiCs SzvetOZár: T. ház! Nem látom ma
gamat megnyugtatva és fentartom magamnak más
kor válaszolni. (Zaj. Folkiáltások: Nem lehet!) 

E l n ö k : A királyi ügyek igazgatója, mint 
közvádló jelentése tárgyában kiküldött bizottság 
jelentése fog fölolvastatni. 

H o r v á t h LajOS e lőadó (fölolvassa a je
lentést. x) 

E l n ö k : E tárgyban Böszörményi László kép
viselő úr is adott be egy nyilatkozatot. 

') Lásd ax Irományok 156-dik számát. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa Böszörményi 
László nyilatkozatát.l) 

E l n ö k : A bizottság jelentése, és ha a t. ház 
kívánja, a felolvasott nyilatkozat is, ki fog nyo
matni és a ház tagjai közt ki fog osztatni. (He
lyeslés.) 

Várady Gábor: T. képviselőház! Ezen kér
vénynek három része van. A két első rész vonat
kozik a kir. ügyek igazgatója, mint közvádlónak 
azon két rendbeli kérelmére, melyekre nézve aki
küldött bizottság véleményes jelentést még nem 
terjesztett a képviselőház elé, a harmadik rész pe
dig vonatkozik a bizottságnak már most beadott 
véleményes jelentésére. Tehát nem lehet ezen kér
vényre azt határozni, hogy az egész terjedelmében 
kinyomassék és szétosztassák; hanem a kérvény 
azon része, mely a bizottságnál fekvő' munkálatra 
vonatkozik, azon bizottságnak adassék ki. mert 
még a bizottság erre nézve nem véleményezett. A 
kérvény azon része pedig, mely a szóban forgó 
tárgyra vonatkozik, mindenesetre kinyomandó 
és kiosztandó. 

BÓnis S á m u e l : T. képviselőház! Vélemé
nyem szerint az egész nyilatkozatot ki kell nyo
matni, és mind a képviselők közt kiosztani, mind 
pedig azon bizottsághoz, mely a másik két pontra 
nézve még véleményt nem adott, áttenni. (Helyeslés) 

Horváth L a j o s : T. képviselőház! Miután 
Böszörményi László képviselőtársunk ezen nyilat
kozatában azt jelenti ki, hogy azon két esetre néz
ve nem kívánja a mentelmi jogot igénybe venni : 
azt hiszem, erre nézve a ház rögtön határozhatna. 
(Ellenmondások.) 

E l n ö k : Tehát Böszörményi úr nyilatkozata 
is ki fog nyomatni s a t. képviselő urak közt szét 
fog osztatni, valamint a bizottság jelentése is. (Föl
kiáltások : Tűzessék ki napirendre!) A napirendre 
nézve fogok javaslatot előterjeszteni. A központi 
bizottság e héten el lesz foglalva az osztályok je
lentéseivel, ennélfogva legczélszerübbnek látnám, 
ha a t. ház helyeslésével találkoznék, hogy ezen 
ügy .tárgyalására a jövő hétfő tűzessék ki. (He-
lyeslés) 

G h y c z y K á l m á n : Tisztelettel kérem t. el
nök urat, méltóztassék ugy intézkedni, hogy a bi
zottságjelentését, valamint Böszörményi képviselő 
úr nyilatkozatát a képviselőház tagjai holnap már 
kinyomatva megkaphassák. (Helyeslés.) 

Horváth L a j o s : T. ház! a kir. ügyek igaz
gatója, mint közvádló által beadott második kér
vény kinyomatását a t. ház még nem határozta el. 
(Folkiáltások : Az is kinyomandó!) 

E l n ö k : Tehát ezen iratok ki fognak nyo
matni és holnap délelőtt szétosztatni. 

1.) Lásd az Irományok 157-dik számát. 
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Az ülés folyama alatt Miletics képviselő úr 
írásban egy indítványt adott be Böszörményi kép
viselő úr sajtóügyére vonatkozólag. Ez is fel fog 
olvastatni. 

Dimitrievics Milos és Gajzágó Salamon 
j e g y z ő k (fölváltva fölolvassák Miletics Szvetozár in
dítványát) : 

„Indítvány Böszörményi sajtóper-ügyében 
Kossuth váczi levele miatt. 

„Azon meggyőződésből, hogy ez országgyű
lés azon esetekben is, melyekben e ház valamelyik 
tagja szavaiért vagy tetteiért vádoltatik, melyeket 
nem mondott vagy nem tett, minden nemzeti kép • 
viselő hivatva van nem ugyan bírája, de megbi-
rálója lenni, vajon azon szavak vagy tettek képe
zik-e valamely bűntett vagy vétség tárgyát, azaz, 
azon tett büntetendőnek van-e a sajtó- vagy köz
törvény szerbit megjelölve: mivel különben az 
országgyűlés, ha ezt nem tehetné, csak a törvény
széknek „unterlegte Post" volna, a képviselők im
munitása illusorius volna, mert ez immunitásnak 
épen oly ügyekben van jelentősége, melyek a ház 
ítélete alá nem esnek ; 

„Azon oknál fogvs, hogy a közvádló a sajtó
törvény 6. §-ára hivatkozik, mely igy szól: „Ki a 
magyar szent korona alá helyezett terület tökéle
tes álladalmi egységének, ki a sanctio pragmatica-
nál fogva megállapított s az uralkodóház közösségé
ben létező birodalmi kapcsolatnak tettleges fölbon
tására izgat, ki az alkotmány erőszakos megváltoz
tatására és a törvényes felsőség elleni engedetlen-
ségre lázit s bűnök elkövetésére hiv fel és buzdít, 
négy évig terjedhető fogsággal és 2000 frtig emel
kedhető büntetéssel fog büntettetni;" 

„Tekintettel arra, hogy a közvádló a vád tár
gyát Kossuth váczi levelének azon helyében ke
resi, mely igy szól: „Igaz, és nem újságot mondok, 
mert hirdettem azt ezernyi ezerek hallatára két vi
lágrészben éveken át, igaz, én az osztrák ház ural
mát hazám függetlenségével s önállásával incom-
patibilisnak hiszem;" 

„Tekintettel arra, hogy e szavakban nem ta
láltatik tárgy, mely a sajtótörvény 6. §-nak csak 
azon helyére vonatkozhatnék, a hol mondatik: 
„Ki a sanctio pragmaticánál fogva megállapított 
s az uralkodóház közösségében létező birodalmi 
kapcsolatnak tettleges felbontására izgat ;" a vá
czi levél fenemiitett- szavaiban pedig nincs izgatás, 
annál kevésbbé pedig tettleges felbontásra való iz
gatás, hanem bennök csak ezen kapcsolat ösz-
hangzása vagy össze nem hangzása az ország füg
getlensége és önállása fölött mondatik ki a véle
mény ; 

„Tekintettel továbbá a r ra , hogy a vélemé
nyek véleményekkel és okokkal nyilván és sajtó 
utján czáfolhatók meg és igy czáfoltatnak is, és 

hogy a sajtó ily alkalomkor sebeit legjobban ma
ga gyógyíthatja; hogy a magyar sajtótörvény 
nyilvános szavai, valamint értelme és szelleme mu-
tatják ;hogy hasonló sajtóvétségben és kihágásokban 
a súly egy részről az izgatásra, felhívásra és lazí
tásra, más részről pedig tettlegességre és erősza
kosságra fektettetik} 

„Azon oknál fogva, hogy az egész sajtósza
badság illusorius volna, ha a törvényszék a véle
mények felett is ítélne, különösen akkor és ott, 
hol és mikor, a tettre való izgatás nélkül, a tett 
megkísérlése nélkül, és végre a tett elkövetése nél
kül, a törvény által büntetendőnek nem rendeltet
nek ; 

„Tekintettel arra, hogy a bűnügyekben még 
a körülmények sem eszközölhetik azt, hogy a vá
dolt szavakban vagy tettben oly valami legyen, 
mi azon szavakban vagy tettben magában véve 
nincs ; 

„Tehát tekintettel arra , hogy ez esetben 
nincs tárgy, és hogy a bűntettnek vagy vétségnek 
nincs tárgyias alapja ; 

„És tekintet nélkül arra, hogy a közvádló 
nem közölte az egész levelet, melynek tudása jogi
lag nem tételezhető fel; tekintet nélkül arra, hogy 
azon levélben nem is lehetnek nyomósabb helyek, 
mint a fölhozottak, mert azok is fölhozattak volna; 
és végre tekintet nélkül arra, hogy meg sem ki-
sértetett Kossutbot a törvényszék elé idézni, ki kü
lönben nyilatkozott, hogy azon levélnek közzété
tele az ő tudtával és akaratával történt: föltétlenül 
inditványozom : 

„Hogy a közvádlónak a bűntett vagy a vét
ség tárgyilagosságának hiányosságánál fogva ne 
engedtessék meg sajtóperi vizsgálatot indítani 
Böszörményi László nemzeti képviselő ellen, és 
hogy mellőzve a közvádló kivánatát, az országgyű
lés a napirendre térjen át." 

Somss i ch P á l : Indítványt tenni minden kép
viselőnek joga van, de indítványát a házszabályok 
szerint tartozik előterjeszteni. A ház szabályainak 
35. §-a pedig ezt mondja : „Elérkezvén a fölvételi 
idő, az indítványozó kifejti indítványát, és a ház 
szavazás utján elhatározza, ha vajon az indítvány 
tárgyalás alá vétessék-e vagy ne ." A midőn e 
tárgy napirendre ki lesz tűzve, lett volna helyén 
ez indítvány indokolása, mert ez az egész tárgya
lásra vonatkozik, nem pedig uj indítvány. Kérem te
hát az egészet akkorra halasztatni, a mikorra a 
tárgy napirendre van kitűzve. 

Madarász József: T. ház! Nem fogadhatom 
el t. előttem szóló képviselő urnák a ház szabályain 
alapuló okoskodását. 

Somssich Pál: Ugy is tudom! 
Madarász Józse f : El nem fogadhatom elő

ször azért, mert ugy emlékszem, hogy e tárgy már 
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hétfőre napirendre ki is van tűzve; tehát ha még 
állna is a t. képviselő urnák a házszabályokból fel
olvasott szakasza, ki levén tűzve a tárgy napirend
re, és ez indítvány, a mint én látom, csakugyan tö
kéletes összefüggésben levén a már napirendre 
kitűzött tárgygyal : már a képviselő űr saját okos
kodása szerint is igen helyén van az indítványnak 
an apirend kitűzése utáni beadása. Másodszor szabad 
legyen még — ezt mellőzve — az én magánvé
leményemet nyilvánítanom, hogy oly indítványra 
nézve, mely nincs összefüggésben azon tárgygyal, 
melyet napirendre kitűzött vagy bizottsághoz 
utasított a ház, tökéletesen osztom Somssieh kép
viselő urnák a házszabályokból levont okoskodá
sát. Azonban e tárgyra nézve ismét azt vagyok 
kénytelen nyilvánítani, hogy ez a bizottság véle
ményére beadott ellenvélemény. Amannak tárgya
lása már ki van tűzve napirendre; de épen azért, 
én ugy hiszem, a t. háznak nincs érdekében, 
hogy e tárgy, mely összefüggésben van a tárgy
gyal, ne nyomassék ki szintúgy és ne adassék ki 
a képviselőknek a végből, hogy ha helytelensége
ket foglalna magában, azokat, ha helyes érveket 
tartalmaz, ezeket megfontolhassák. 

Egyébiránt szabad legyen néhány szót felel
nem Somssieh Pál képviselő úr azon nyilatkoza
tára, mely szerint tudja, hogy nem osztozom vé
leményében. Ismételve azt mondom, hogy a t . kép
viselőháznak többsége és bölcsesége határoz min
denben ; de egyúttal legyen szivei ezen bölcseség 
és többség akkor, midőn nem lehet tagadni, hogy 
az indítvány másra vonatkozik, mint azon tárgyra, 
a mely napirendre van kitűzve, akkor az ilyen el
lenvélemény kinyomatását nem akadályozni meg. 
S azért én ennek kinyomatását kérem, mert ugyan
ezen tárgy úgyis hétfőn fog tárgy altatni. 

Zsedényi Ede : T. képviselőház! Nem he
lyesen fogta föl az előttem szóló t. Madarász kép
viselő Somssieh Pál barátom ellenvetését. Somssieh 
tagtársunk nem azt mondotta, hogy nincs össze
köttetésben, hanem azt mondotta, hogy a ház sza
bályának 35-dik szakasza szerint csak indítványt 
kell tenni, de motivatiot csak akkor lehet előadni, 
midőn az inditvány tárgyaltatik. Ha a t. képvi
selő úr el fogja olvasni a ház szabályának ezen 
§-át, látni fogja, hogy itt egyátalában a ház sza
bályai szerint nem volt fölhatalmazva Miletícs tag
társunk e tárgyban egy árkusokra terjedő motiva-
tioval ellátott indítványt adni be, hanem csak in
dítványt tenni s akkor motiválni, mikor az ország
gyűlésen fogjuk tárgyalni. Nem akarom okadato-
lással terhelni a t. házat, hogy miért van ez így ; 
de kérdem , ha minden képviselőnek meg fogjuk 
engedni, hogy, midőn indítványt tesz, mindjárt 
árkusokra, órákra terjedő dissertatiot tegyen, hová 
fog vezetni a tárgyalás ? Vélekedésem szerbit a 

házszabályok értelmében tisztán az inditványt kell 
tenni és magát az inditványt kell kinyomatni, nem 
a motivatiot, mert ez a ház szabályaival ellenke
zik. {Helyeslés a középen.) 

BÓnis S á m n e l : T .ház ! A ház szabályainak 
azon pontja, mely azon jogát írja körül az indítvá
nyozónak, hogy t. i. ő indítványa mellett még ok-
adatolását is előadhatja, koránsem azt teszi, hogy 
az indítványt okadatolva ne lehetne előadni, mert 
az inditványt lehet is, sőt joga is van az indít
ványozónak indokolva előadni. (Felkiáltások a 
jobb oldalról: Nern áll!) De igenis,* és hivatkozom 
a házszabályokra, hivatkozom az országgvülési 
irományokra: tessék megolvasni, ott elég okada-
tolt inditványt találni. {Zaj, Ellenmondás.) Nem 
engedem magamat félbeszakasztatni. A dolog most 
hogy áll ? Böszörményi perbe fogása iránt a köz
vádló a ház elé járult engedélyért. E tárgyban 
kiküldetett egy bizottság véleményadás végett ; 
a bizottság véleményét a ház elé terjesztette; ezzel 
ellenkező véleményt tesz a ház egy tagja a ház 
asztalára indítványként. Igen természetes dolog, 
hogy a kettőt együtt kell tárgyalni. Abban töké
letesen igaza van Somssieh tagtársunknak, hogy 
midőn az indítvány napirendre kerül, s az indit
vány az indítványozó által okadatoltatik, akkor a 
háznak van joga a fölött határozni: vajon az in
ditványt tárgyalja-e? s azt elfogadja-e vagy nem? 
Ez azonban ki nem zárja azt, hogy az indítvány 
ki ne nyomassék és szét ne osztassák. Vélemé
nyem szerint tehát ezen inditványt ki kell nyo
matni s a ház tagjai között ki kell osztatni, napi
rendre a másikkal kitűzni, sakkor a ház többsége 
fog a fölött határozni, kivánja-e a ház az indit
ványt tárgyalni vagy félre tenni? 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Tisztelt képviselőház ! Igen tisztelt képviselőtár
sam Bónis Sámuelnek a házszabályok szerint tel
jesen igaza volna akkor, ha oly inditvány tétetett 
volna a ház asztalára, mely a már napirendre ki
tűzött vagy kitűzendő tárgygyal semmiféle rokon
ságban nem áll. I ly esetben a házszabályok 34-ik 
szakasza szerint a képviselőháznak bármely tagja 
bejelenti az indítványt, a ház a kinyomatást elren
deli s ezt meg sem tagadhatja. Erről szól a 34-ik 
szakasz. A 35-ik szakasz pedig arról rendelkezik, 
hogy midőn a fölvételi idő elérkezik, akkor szóval 
motiválhatja az indítványozó indítványát, s a ház 
határozhat az iránt, mikor akarja az inditványt 
napirendre kitűzni. Ez oly indítványról szól, mely 
egy más, szőnyegen lévő tárgygyal semmi össze
köttetésben nincs. De ha oly tárgyra vonatkozik 
az inditvány, mely már napirendre van kitűzve, 
akkor a parlamentális szokás szerint egészen más 
eljárásnak van helye. Ha az indítványozó, ez eset
ben Miletics, ellenkező véleményben van a kikül-
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dött bizottsággal, s ellenkező véleményt akar be- i 
adni azzal, mely a bizottság jelentésében foglalta- i 
t ik : akkor ő vagy amendement, módositványt 
nyújt be, és ez mint módositvány targyaltatik, ! 
tehát bejelenti akkor, midőn a tárgy napirendre 
van kitűzve; vagy pedig napirendre térést indít
ványoz. Ehhez ismét joga van bárkinek a 46. §. 
szerint. Ez a parlamenti szokás; de azt mondani, 
hogy ha a jelentés kinyomatik, akkor az ellenvé
leményt is ki kell nyomatni: ez absurdumokra ve
zetne. Ha a háznak lehet 20—30—40 tagja, a 
kik a bizottság véleményétől eltérő módositványt 
fognak javaslatba hozni: hát ezeknek módositványa, 
elleninditványa előre kinyomassék? Ennyire nem 
lehet a parlamenti szokásokat a rendes kerékvá
gásból kizökkenteni. Nézetem ennélfogva e tárgy
ban az, hogy miután az indítvány oly tárgyra 
vonatkozik, mely jövő hétfőre napirendre van ki
tűzve: csak akkor állhat az egyes képviselőknek 
jogában e tárgyban módositványt adni be, vagy 
pedig napirendre térést indítványozni. (Helyeslés.) 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! Vall
juk meg az igazat: ez parlamenti taktika. Miletics 
képviselő úr ellenvéleményét inditványkép adta 
elő s azt az összes tagoknak figyelmébe ajánlotta. 
Az ismét parlamenti taktika, hogy ezen inditvány 
ne tárgyaltassék akkor, midőn a legfontosabb rész, 
t. i. Böszörményi kiadása vagy kinem adása tár
gyaltatik. (Nagy zaj.) Hiszen a ház többsége ha
tároz, és ha a tizes bizottság véleménye fogadtatik 
el, ez esetben a beadott inditvány megbukott; ha
nem hogy korlátoztassék valakinek inditványo-
zási joga, vagy, mint t. miniszterelnök úr méltóz
tatott indítványba hozni, hogy t. i. az interpella-
lási jog is annyira korlátoztassék, hogy a ház ha
tározza el, hány sorból, hány árkusból és minő 
modorban tétessék az : (Zaj) bocsánatot kérek, igy 
végre oda jutnánk, hogy meghatároztatnék, mily 
terjedelmű indítványt lehet tenni. Némelyek azt 
mondják, hogy az indítványt most motiválni nem 
lehet, hanem csak akkor, midőn a tárgy napi
rendre kerül. (Nagy zaj.) Az interpellationalis, a 
kérvényezési, az inditványozási jognak oly korlá
tozása volna ez, mely az eddigi házszabályokkal 
és a százados parlamenti gyakorlattal ellenkezik. 
Hiszen előadó úr épen Böszörményi László mos
tani nyilatkozatát is vissza akarta utasitani a tizes 
bizottsághoz. E tárgy már annyira ki van fejtve, 
és én lelkemből örültem neki , és alig vártam, 
hogy meritorialiter intézkedjünk felette. Voltak, a 
kik az egész ügyet Böszörményi ügyének veszik, 
kik azt mondották, hogy a másik két ügy elesik, 
mert Böszörményi maga is bíró elé akar állni; 
én azt mondom, hogy ez nem Böszörményi, ha
nem a ház ügye, ez országos ügy, és ha Böször
ményi kimondja: ennem fogadom el, mert engem 

annyival inkább érdekel, minthogy törvényünk 
nincs ez iránt, csak most fog a dolog lényegesen 
tárgyaltatni. Azt mondom tehát, Miletics indítvá
nya nyomassák ki, osztassék ki. Ez nem fogja a 
dolog elhatározását se előre, se hátra mozdítani. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

K e r k a p o l y Káro ly : Tisztelt ház! Én ré
szemről kénytelen vagyok kifejezni abbeli meg
győződésemet, hogy inditvány jellemével ruházni 
fel oly dolgot, mely a maga természeténél fogva 
nem inditvány, hanem egy, napirendre kitűzött 
tárgy feletti vitához tartozó egyéni nézet, nem en
gedheti meg a ház. Nem engedheti meg épen 
azért, mert az indítványnak és az indítványozónak 
oly előjogot adott, melyet megtagad az egyszerű 
véleménynyilvánítástól. Mi a fenforgó tárgy ? A 
kiküldött bizottság véleménye. Ezen véleményhez 
hétfőn hozzá szólunk. Egyik azt mondja: én ugy 
vélekedem, mint a bizottság; másik: én más véle
ményen vagyok, mint a bizottság. Ilyen lesz Mile
tics képviselő úr is, és ekkor mindegyik indokolni 
fogja a maga egyező vagy eltérő nézetét. Miletics 
képviselő úr már most előre indokolja indítványát. 
Kérdem, miért kellene nekünk Miletics képviselő ur
nák megengedni ezt: csakazért-e, mert neki tetszik 
indítványnak nevezni, a m i nem inditvány? (Ugy 
van!) Miért adjunk Miletics urnák ily előjogot ? Kér
dem, hogy áll a dolog ? A bizottsági tagok közöl ha 
van egy vagy több följogosítva arra, hogy külön 
véleményt adjon be, melyet a ház kinyomat, s a 
tagok közt szétosztat: e joggal birnak a bizottság 
tagjai, de senki más. Mindenki véleményét a 
házszabályok értelmében a tárgyalás alkalmá
val fogja kifejteni, akár egyező az a bizott
ság jelentésével, akár eltérő attól; ki fogja pedig 
fejteni szóval, rnert Írásbeli véleménynyilatkozatot 
tiltanak a ház szabályai. Ha a szóban forgó indit
vány kinyomatnék, ez a házszabályok kettős kiját
szását vonná maga után. Ennek egyik neme az 
volna, hogy az illető a szóbeli nyilatkozás kötele
zettsége alól fölmentené magát ; a másik kijátszás 
az volna, hogy az illető előzetesen jelentené ki a 
tárgy mellett vagy ellen véleményét, mielőtt a na
pirend bekövetkezett volna. Harmadszor végre 
ezen kétnemű viszály oly előnyhöz juttatná az il
letőt, mi őt nem illeti meg, t. i. azon joghoz, hogy 
kétszer szólhatna; sőt ha már most, midőn indítvá
nyát teszi, azt nem csak egyszerűen kijelenti, ha
nem indokolja is, háromszoros előnyben részesül
ne : szólna ugyanis először, midőn indokolná; má
sodszor, midőn a tárgy napirendre kerül (holott 
neki egyszer és nem előbb, mint midőn a dolog na
pirenden van, volna szabad szólani); és szólana vég
re harmadszor befejezésül. Az indítvány természe
tét ajánlom a tisztelt ház figyelmébe. Az inditvány 
czélja az, hogy sikeresitése által napirendet kap-
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jon. A fönforgó tárgy már napirendet kapott. Ezen 
tárgyban az indítvány czélja csak egyező vagy 
ellenkező vélemény nyilvánítása lehet, és ezt annak 
idején és annak módja szerint kell előterjeszteni. 
(Átalános helyeslés.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Az előttem szóló által 
elmondott philippika igen helyes ; {Nagy zaj) és ha 
most akarnók e gyakorlatot először alkalmazni és 
nem sértettük volna meg e részben a házszabályo
kat, nem szólanék. (Fölkíáltások : Nem sértettük 
meg!) Hivatkozom Tisza Kálmánnak a honvédügy
ben beadott indítványára, melyről az elnök úr eze
ket mondotta: „Amúgy is adatott be e részben in
dítvány, tárgyaljuk tehát Madarászét is." Mi tehát 
csak a régi gyakorlatra hivatkozunk; különben e 
kérdés nem érdemli meg, hogy hosszasan vitatkoz
zunk fölötte. 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház kinyomatni vagy 
nem ? (Fölkíáltások : Nem !) Méltóztassanak azok, 
kik nem kívánják kinyomatni, fölállani. (Megtörté
nik.) A többség azt kívánja, hogy ne nyomas
sák ki. 

Még egy rövid kérésem van a t. házhoz. Az 
Edelspacher-féle gyűjtemény megvétele tárgyában 
kiküldött bizottság tagjai részint elhaltak, részint 
megszűntek képviselők lenni. Azt vagyok bátor 
ajánlani, hogy Pulszky Ferencz képviselő úrhoz 
még Pobóczky Ignácz képviselő választassák meg. 

; (Fölkiáltások : Elfogadjuk.1) Ennélfogva e bizott-
! ságba még Dobóczky képviselő úr választatik. 

A jövő ülés hétfőn reggel 10 órakor fog tar
tatni. 

Az ülés végződik d. u. 11/i órakor. 

CLXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. november 18-dikán 

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

Tárgyai : Bemutattatnak : Vrabély György panasza a szempezi választás ellen ; Sornogymegye kérvénye vasúti ügyben ; 
Vörösmart ref. egyházáé 1848-beli kölcsöne megtérítéseért; Poborella és Helpa községeké úrbéri ügyben ; Kornboffer Károlyé díja 
megállapítása s terve megvizsgálása i r án t ; a Dimovics Konstantin panasza az újvidéki törvényszék elleD ; Zudor Zsigmond kérvénye 
föluientése iránt a katonáskodás alól; Knezevics Gergely panasza a n. sz. miklósi jegyzőválasztás ellen ; Forró Miklós, Albert János és 
Tamás kérvényei 1849-bel i káruk megtérítéséért; Vezér Nándor sókezelési terve. A ház a királynénak, neve napja alkalmából, sze-
rencsekivánatait nyilvánítja. A váczi levél miatti sajtópör Böszörményi László ellen megengedtetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Horvát Boldizsár, Miké Imre gr., Wevckheim 
Béla b.; később Gorove István. 

j 
Az ülés kezdődik d. e. 10'i/i órakor. 

\ 
E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Gajzágó I 

Salamon fogja vezetni, a szólani kívánók neveit j 
Dimitrievics Milos és Horváth Lajos fogják je
gyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hite-
lesitteini. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a nov. 
13-kán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Vrabély György pozsonymegyei 
szempezi kerületi volt követjelölt ifj. Zichy József 
gr. országgyűlési képviselővé történt megválasz
tását megsemmisíttetni és 770 frt. kárpótlás fize-

KÍPV. H. STAPLÓ. 1 8 6 % . v . 

tésre szoríttatni kéri. Az állandó igazoló bizott
sághoz utasittatík. 

Somogy megye közönsége a buda-fiumei, al
föld-fiumei, szerencs-szigeti és garanvölgyi vasút 
vonalakat pártoltatni kéri. 

Baranya megyébe kebelezett Vörösmart köz
ség ref. egyháza elöljárói az 1848-ik évben kölcsön 
adott 1550 frt. (ezüst) országos segélypénzt visz-
szatérittetni kérik. 

Gömörmegyebeli Pohorella és Helpa köz
ségek elöljárói, a nevezett községek és volt a földes 
uraság közt létrejött tagosztály folytán legelő-
illetményökben és erdeik szabad használatában 
szenvedett sérelmeiket, ugy az örökváltsági öszveg 
és kamatai sulvos voltát panaszolván, azokat a 
méltányosság alapján elintéztetni kérik. 

Kornboffer Károly pesti lakos a lánczhid-
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