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E l n ö k : Most tehát méltóztassanak a szavaza
tokat beadni. 

Bujanovics Sándor jegyző (fölolvassa a 
képviselők névsorát, kik is egyenkint beadják szava
zataikat.) 

E l n ö k : A szavazás eredménye a jövő ülés
ben fog közzététetni. 

Hétfőn 9 órakor zárt ülés, 10 órakor pedig 
nyilvános ülés fog tartatni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

CCLXXXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. szeptember 28-dikán 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A pécsi választásról sióló jelentés beadatik. A kormány törvényjavaslatot nyújt be ax 
arad-temesvári vasúti ól. A pénzügyi bizottság hiányzó íagjára történt szavazás eredménye kihirdettetik. A népiskolai közoktatás iránt 
beadott töivényjavaslat előleges megvitatás végett esquéte-bizottsághoz utasittatik. A magyar-horvát egyezmenyi javaslat elfogadtatik. 
Radies Ákos Fiúméra nézve határozati javaslatot nyújt be, mely mellőztetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Meny
hért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla h. 

Az ülés kezdődik d. e. 10lU órakor. 
Elnök : Az ülést megnyitom. A múlt ülés 

jegyzőkönyve fog hitelesités végett fölolvastatni. 
Mihály i Pé ter j egyző (olvassa a szeptember 

26-kán tartott ülés jegyzökönyvének még hitelesitlen 
részeit.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevéiel, a jegyzőkönyv 
hitelesíttetik. 

A mai ülés jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor 
jegyző úr fogja vezetni; a szólani kívánók neveit 
Paiss Andor jegyző úr fogja jegyezni. 

Temes megye a magyarajku görög egyesül
teknek külön püspökség felállítása és a magyar 
nyelvnek szertartási nyelvként használhatása irán
ti felterjesztéseit pártoltatni kéri. 

Az ozorai uradalombeli dézsmaköteles szőlő-
ulaj donosok az ezen uradalommal kötött dézsma-
táltsági szerződést megsemmisíttetni kérik. 

Torda megye közönsége az erdélyi közös 
erdők és havasok elkülönítését mielőbb eszközöl
tetni kéri. 

Nikolaevics Miklós, temesvári hivatalszolga, 
az 1857-dik évben előfordult kincstári fasikkasz-
tás ügyét és saját fegyelmi eljárás alatti ügyét 
mielőbb részrehajlatlanul bevégeztetni kéri. 

Lamos Ernő beszterczebányai lakos, mint 
törvényszéki volt ülnök, az 1868-dik évi deez. 9-én 

kibocsátott legfelső rendelet szerint őt megillető, 
de a m. belügyminisztérium által visszatartott 
750 fhyi végkielégítési illetményét utalványoztat-
ni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz tétetnek át. 

Czorda Bódog kiküldött képviselő úr a pécsi 
választás iránt jelentését az illető iratokkal együtt 
bemutatja. Az igazolási bizottságnak fog átadatni. 

Jegyző ixr ki fogja hirdetni a tegnapelőtti vá
lasztás eredményét. 

Bujanovics Sándor jegyző: A pénzügyi 
bizottság hiányzó tagjára beadott 198 szavazat 
közül Kemény Gábor b. nyert 106, Somossy Ignácz 
6o, Zichy Nándor gr. 16-ot. 

E l n ö k : E szerint Kemény Gábor b. képvi
selő úr választatván meg, kéretik a bizottság ülé
seiben részt venni. 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
T. ház! Van szerencsém az arad-temesvári vasút 
építése tárgyában készült törvényjavaslatot, az 
ahhoz mellékelt engedélyezési okmánytervezettel és 
térképpel együtt, a t. ház asztalára azon kéréssel 
letenni, hogy ezt a 15-ös vasúti bizottsághoz és 
ennek jelentését annak idején az osztályokhoz uta
sítván, ezt a maga idején tárgyalni méltóztassék. 

E l n ö k : Méltóztatnak felolvasottnak tekinte
n i? (Igen!) Kinyomatik !) s a vasúti bizottsághoz 
tétetik át. 

*) Lásd az Irományok 323-ik számát. 
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Dobrzsánszky Ado l f : Trencsén megye több 
községének földbirtokosai és lelkészei két rendbe
li folyamodványt nyújtottak behozzam, azon fel-
bivással, hogy azokat a t. ház figyelmébe ajánljam. 
Minthogy pedig ezen folyamodványok egyebet 
nem tartalmaznak, mint azon kérelmet, hogy a 
nemzetiségi kérdés mielőbb megoldassák, mit ugy 
is több izben megígérni kegyeskedett a t. ház : 
bátor vagyok ezen kérvényeket a ház asztalára 
letenni abbeli kérelmem mellett, miszerint azokat 
a nemzetiségi bizottsághoz utasítani, s ezen bizott
ságnak talán ez alkalommal is eszébe juttatni mél
tóztassék, miszerint az idő halad, jó volna tehát, 
ha minél hamarabb beadná munkálatát. 

E l n ö k : A beadott kérvény a nemzetiségi 
bizottsághoz tétetik át. 

ÁCS K á r o l y : T . h á z ! Van szerencsém bemu
tatni az ó-budai munkások önsegélyző egylete részé
ről hozzám érkezett azon kérvényt , melyben a 
hubériségi maradványokat és azok közt a regálé
nak méltányos kárpótlás mellett leendő mielőbb 
megszüntetését kéri. A nevezett egylet speciális 
panaszul azt hozza fe1, hogy saját pénzén vásá
rolt borainak az egylettagok között lepecsételt 
üvegekben való kiosztását az ottani regale-bérlő 
akadályozza s a szabad kioszthatásért túlságos kár
pótlási összeget kér az egylettől. 

Elnök: E kérvények a kérvényi bizottság
nak fognak kiadatni. 

5 ; Trefort Á g o s t o n : A t. ház a népiskolai 
közoktatás tárgyában beadott törvényjavaslatot 
az osztályokhoz méltóztatott utasítani. E kérdés 
megoldásának sürgős voltát tekintvén, mert e 
kérdés sem párt-, sem bitfelekezeti kérdés, de a ma
gyar kultúra kérdése,-(Heljeslés) mint a VIII-dik 
osztálynak elnöke siettem az osztályt összehívni. 
Azonban mindjárt az előleges tárgyalások alkal
mával több kétely és nehézség merült fel, melyek
nek megoldására czélszerünek látszott indítványoz
ni, hogy a törvényjavaslat külön bizottsághoz uta
síttassák. Ennek folytán az osztály megbízásá
ból van szerencsém inditványozni: választassák 
egy 25 tagból álló bizottság, melyben valameny-
nyi hitfelekezet képviselve legyen, és mely a köz
oktatási miniszter hozzájárulásával, szakférfiakat 
minden hitfelekezetbő] kihallgatva, a törvényjavas
latot a népiskolai közoktatás tárgyában megvitas
sa, és a mennyiben a felmerülő nézetek és kívánal
makhoz képest szükségesnek látszanék, módosítva 
mielőbb a képviselőház elé terjeszsze. Bátorkodom 
ezen indítványt a t. ház figyelmébe ajánlani, és 

rni, hogy ha az elfogadtatik, a választást mind
járt a holnapi napra kitűzni szíveskedjék. (Atalá-
nos helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (felolvassa az 
indítványt.) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. x. 

Deák F e r e n c z : Egyet szeretnék még hozzá
tenni : hogy a kiszámítások alapjául szolgálandó 
adatokat, a mennyiben szükségesnek látja, össze
szerezze és felhasználja. [Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen hozzáadással el
fogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva ez az indít
ványba betétetik. 

Mikor kívánja a ház a választást eszközölni ? 
(Holnap !) Talán előleges értekezés tekinteté
ből helyes volna, ha a választást a holnaput ni 
ülés napirendjére méltóztatnának kitűzni. (Hely?x-
lés.) A választás tshát holnapután fog megtörténni. " 

A mai napirenden van a Horvátországgal va
ló kiegyezés tárgyában kiküldött országos bizott
ságnak jelentése. 

Csengery A n t a l e l ő a d ó (olvassa a bizott
ság jelentését1) . 

E l n ö k : Az egyezményi javaslatot szüksé
ges lesz a jegyzőkönyvből fölolvasni. 

Csengery Antal előadó és Paiss Andor 
j e g y z ő (oáltogatva olvassák az egyezményi javaslatot 
a 66-dik szakaszig) 

Csengery Antal előadó: A 66-dik szakasz 
2-dik pontjánál meg kell jegyeznem, hogy miután 
ezen jelentés már ki volt osztva a t. ház tagjai 
között, figyelmeztettünk a horvát országos küldött
ség által, hogy azon pontnál, melyben Zágráb 
megye kiegészitő részei elősoroltatnak, kimaradt 
a túrmezei kerület. Mivel pedig ezen kerület két
ségtelenül Horvátország kiegészitő részét képezi, 
a menyiben, mint tudva van, Zágráb megj'éhez 
tartozik: azt hiszem, semmi észrevétel fön nem fo
roghat arra nézve, hogy ezen pont így kiigazit-
tassék. (Atalanos hdytslés.) Méltóztassanak tehát a 
2-dik ponthoz hozzátétetni: „és a túrmezei szabid 
kerülettel." (Helyeslés. Folytatólag végig olvassa az 
egyezményi javaslatot. Elfogadjuk!) 

Várady Gábor : T. ház! A : országos kül
döttségnek előterjesztett javaslatát , illetőleg az 
egyezményt ugy átalánosságban mint részleteiben 
elfogadni kész vagyok. Nem is látom szükséges
nek, hogy ezen kijelentésemet indokoljam; eléggé 
indokolja azt nézetem szerint a t. ház hangulata; 
indokolja különösen az ország közóhajtása, mely 
óhajtás nem egyéb, mint hogy mielőbb hárittassa-
nak el mindazon akadályok, melyek egymás tá
mogatására, erősítésére hivatott két testvér nemzet 
újra egybeolvadásának útjában állanak. (Tetszés.) 
Volnának ugyan az egyezményre nézve némely 
figyelmet érdemlő és könnyen indokolható észre
vételeim ; de nem sorolom elő, mert ugy vagyok 
meggyőződve, midőn arról van szó, hogy a köztünk 
és a testvérországok közt meglazult kapcsok ujolag 
megszilárdittassanak ; midőn arról van szó, hogy a 

3) Lásd az Irományok 304-dik számát. 
5 
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jövő egyetértésnek, egy nagy nemzeti egységnek 
alapja letétessék: akkor csak is ezen alapra, ezen 
nagy egészre kell fordítani tekintetünket. (He
lyeslés) A részletek tulóvatos, hogy ne mondjam, 
féltékeny, tán szűkkeblű taglalgatása, rostálgatása 
zavarná nézetem szerint a kiegyezkedési nagy 
műnek harmóniáját. (Elénk tetszés.) 

Ugyanezen szempontból fogadom én el, t. 
ház, magát a jelentést is, ugy átalánosságban, mint 
egy pont kivételével részleteiben is ; és ugyan ezen 
szempontból nem bocsátkozom ezen jelentés ellen 
lenforgó észrevételeknek elősorolásába. Különben 
is ugy vagyok meggyőződve, hogy ezen egyez-
ményi javaslatnak nézetem szerint is létező hi
ányait ki fogja egészíteni majdan a gyakorlat 
és a kölcsönös jó akarat, mely kölcsönös jó
akarat feltevése nélkül kiegyezés nem is kép
zelhető ; valamint azon sérveket is , melyek 
ezen egyesség folytán netán egyik vagy másik 
félre háramolhatnának, be fogja hegeszteni az idő 
gyógyító keze, mely kéznek bizonynyal hatalmas 
támasza leend azon erkölcsi és szellemi erő, mely 
az újra együtt élésnek és az ebből folyó solidari-
tásnak természetszerű következménye. 

Azon pont, t. ház, melyre nézve óhajtanám, 
hogy az országos küldöttség jelentése s javaslata 
némileg kiegészíttessék, pótoliassék : Fiúméra vo
natkozik. 

Nem bocsátkozom jogtörténelmi taglalgatá-
sokba, t. ház, mert mindnyájan tudjuk, hogy 
Fiume a mienk, Magyarországé. (Élénk helyeslés.) 
Nem akarok a múlt századot megelőzött időkre 
visszamenni, elégségesnek tartván az 1779-ik évi 
april 22-kai királyi levélre hivatkozni, mely így 
szól : „Fiume és annak kerülete mindenben ugy 
tekintessék és kezeltessék, mint Magyarország szent 
koronájához csatolt külön test ; és a bukari kerü
lettel, mint kezdettől fogva Horvátországhoz tar
tozóval, semmi módon össze ne csatoltassék." 
Fiume tehát és kerülete már Mária Terézia alatt 
bekebeleztetett Magyarországba, és ennek az 1807-
diki IV. törvényczikk még határozottabb és vilá
gosabb kifejezést adott. Mindnyájan tudjuk, t. kép
viselőház, hogy a közbejött ellenséges körülmé
nyeknél fogva Fiume idegen hatalom alá kerül
vén, 1812-ben Magyarországhoz csatoltatott visz-
sza, és azon időtől kezdve egész 1848-ig mint 
Magyarországhoz tartozó külön kormányterület 
kezeltetett s kormányoztatott. Mindnyájan tudjuk 
azt is, hogy Fiume nem állott a bán alatt, mig 
Horvát- és Szlavonországok igen sok közügyben 
U8T gyakorlatilag, mint törvény szerint is a bán 
alatt állottok. Tudjuk azt is, hogy a horvátorszá
gi adó a magyarországitól külön , mig a fiumei 
és fiumekerületi adó a magyarországival mindig 
együtt tárgyaltatott. Mindezt jól tudjuk, t. képvi

selőház ; de tudják ezt horvát testvéreink is. Ezért 
ugy vagyok meggyőződve, hogy Fiúménak és 
kerületének Magyarországhoz visszacsatoltatása a 
kiegyezkedésnek elutasithatlan föltétele, az egyez
mény létesítésének conditio sine qua non-ja. {Elénk 
helyeslés) T. képviselőház ! Nem ára ez a kiegyez
kedésnek : mert hisz testvérek közötti uj szövetke
zésnél erről szó nem lehet ; hanem igen is megpe-
csételése az alkunak, biztositéka, záloga a jövő és 
örökké tartó egyetértésnek. 

Asért kérem a t. képviselőházat, méltóztas
sék határozatilag kimondani : kötelességévé téte
tik a kormánynak Fiume és a fiumei kerület Ma
gyarországhoz visszacsatlásának haladék nélkül 
leendő eszközlése, minek megtörténtével a képvi
selőház szeptember 28-dikai ülésében elfogadott 
egyezmény legfelső szentesítés alá terjesztetvén, 
azonnal életbe lép. (Elénk helyeslés) 

Nem szükséges ezt indokolnom, t. ház. Eléggé 
indokolja ezt az országos küldöttség által előter
jesztett javaslat 66-ikpontjais, mely szerint Fiume 
városa s-s kerületére nézve kivétel tétetett. Követ
kezőleg a visszacsatlásnak törvényhozási utón 
leendő kimondása és tettleges foganatosítása előtt 
maga az egyesség sem léphet életbe. 

Nézzünk, t. képviselőház, e tárgynál Fiume 
felé és hallgassunk Fiúméra : minden kar felénk 
nyúl, minden hang hozzánk van intézve az Adria 
partjáról. E nép, e nép által lakott föld, és e földet 
övező tenger Isten és világ előtt Magyarország 
népe, Magyarország földe és Magyarország ten
gere. (AtaMnos helyeslés) í g y tudja, így érzi és 
ezért így óhajtja ezt a fiumei nép is ; és a nép 
szava Isten szava. (Élénk tetszésnyilvánítás) 

Bezeredj Lász ló : Megelőzött engem Várady 
Grábor t. barátom, mert én is a tisztelt háznak az 
elénk adott egyezmény! szerződés elfogadását kí
vántam ajánlani. (Helyeslés) Valóban elmondhat
juk , hogy jelen törvénykezési működésünknek 
talán alig volt szerencsésebb eredménye, mint az. 
mely a testvér nemzetek között fölmerült ama vi
szálynak a felek kölcsönös megnyugtatásával vé
get vetni volt szerencsés; s ebben elismerésünket 
kell, hogy kifejezzük azon országos bizottság tag
jai iránt, kiknek sikerült ez eredményt kivívni. (Köz-
helyeslés) Hátra van most még, hogy a felelős kor
mány felszólittassék, hogy a szükséges lépéseket 
ezen ünnepélyes egyességnek törvénybe igtatására 
nézve megtegye. A mi azonban Fiume városa és ke
rületének kérdését illeti, erre nézve én is ragaszko
dom Várady Gábort, barátom előadásához, és azt 
kívánom, hogy mindenekelőtt e részben kijelentse 
és kifejezze az országgyűlés ragaszkodását ahhoz, 
hogy Fiumét továbbra is mint Magyarországhoz 
tartozót kívánja tekinteni. (Átalános helyeslés) 

Zichy A n t a l : Én valódi hazafiúi örömmel 
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csatlakozom azokhoz, kik en Hoc elfogadják az 
imént fölolvasott egyezményi javaslatot; méltóztas
sanak azonban megengedni, minthogy első sorban 
ugyan mindnyájan országos képviselők, de másod 
sorban egyúttal illető kerületeink és illető megyéink 
képviselői is vagyunk, hogy a 66. szakaszra vonat
kozólag — tisztán csak azért, hogy a naplóban ezen 
felszólalásnak nyoma legyen — némi megjegyzést 
tehessek. (Halijuk!) A 66. szakasz 8-ik pontja elő
sorolja mindazon területeket, melyek ezentúl Hor
vát, Sziavon- és Dalmátországok területéhez tartó 
zóknak ismertetnek, és ezek közt a 8-dik pont alatt 
a varasd-szentgyörgyi határőri ezredet. Én ré
szemről különösen üdvözlöm a törvényjavaslat 
e'pen azon intentióját, hogy a határezredek idővel 
föloszlassanak és a jogegyenlőség elve ott is életbe 
lépjen ; de minthogy Somogy megye a régi időkben 
két területre nézve, mely a varasd-szentgyörgyi 
határezrednek tettleg birtokában van , úgymint 
Eépás és Kéthely területekre nézve az országgyű
léshez felterjesztéseket intézett, és ezen felterjesz
téseket, illetőleg gravameneket az országgyűlések 
pártolták is, a mintáz 1 7 5 1 : XIII. , 1 7 9 1 : LXIIL , 
1802: XXYi l . t. czikkektanúsítják:csak azon ki
jelentésemet, hogy eme rendelkezés által a jövő
nek ne praejudiealtassék, méltóztassanak szíves 
tudomásul venm. (Helyeslés.) 

Deák FerenCZ : Azt gondolom, e kiegyezési 
javaslat a határbeli kérdéseknek nem praejudicál. 
Ha azon két terület, Eépás és Kéthely csakugyan 
Somogy megyét illeti, mint ezt az országgyűlés is
mételve kimondotta, majd, midőn azon ezred föl-
oszlatik, az, a mi Somogy megyét illeti, Somogy 
megyévé lesz, a mi pedig Körös vármegyét illeti, 
Horvátországnál marad. Hanem helyesnek tartom 
igenis, hogy a képviselő úr ezen megjegyzésének 
a jegyzőkönyvben is nyoma legyen ; és részemről 
azt kívánnám, mondjuk ki a jegyzőkönyvben, 
hogy ezen egyesség a netalán előfordulható ha
tárbeli kérdéseknek ne praejudicálhasson. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az országos 
bizottság által előterjesztett javaslatot ? (Elfo
gadjuk !) 

RadíCS ÁkOS : Bocsánatot kérek, én a'fiumei 
kérdésre nézve csak akkor óhajtok felszólalni, h : 
a t. ház a Horvátországgal való kiegyezést elfo
gadta, mert nézetem szerint a fiumei kérdésnek 
semmi közössége nincs Horvátországgal. (He
lyeslés.) 

Elnök : Méltóztatnak tehát az országos bi
zottság véleményét elfogadni azon két észrevétel
lel, melyek egyikét Várady Gábor képviselő úr 
Fiúméra vonatkozólag, másikát Zichy Antal úr a 
varasd-szentgyörgyi határőrezred azon területére 
vonatkozólag tette, mely a Dráván innen és So

mogy megyéhez tartozik, ha tehát ezen ezred fel
oszlik e terület Magyarországhoz visszakeblezen-
dő ? (Elfogadjuk !) 

Most Várady képviselő úr indítványa fog 
felolvastatni. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa Vá
rady Gábor indítványai. Atalános felkiáltás : Elfo
gadjuk /) 

E l n ö k : A ház átalánosságban elfogadja, va
lamint Deák Ferencz képviselő úr azon indítvá
nyát is, hogy ezen egyesség a határbeli kérdések
re nézve nem praejudicálhat. 

Deák FerenCZ : Ez csak a jegyzőkönyvben 
emlittetik meg. 

E l n ö k : Természetesen csak a jegyzőkönyv
be jő . 

A t. ház tehát az országos küldöttség által 
előterjesztett egyezményt elfogadta. 

RádicS Á k o s : Tisztelt ház! ü g y az egyes 
állampolgárok, mint egyes városok avagy kerüle
tek az által bizonyítják be leginkább hazafiúi érzü-
letöket, ha külön érdekeiket, midőn ezt főleg a 
politikai ildomosság kívánja, mindenkor készséggel 
alá tudják rendelni a haza közérdekeinek. 

E szempontból kiindulva, Fiume nem akar
hatott akadályokat gördíteni a Magyar- és Hor
vátország között fenforgó közjogi differentiák meg
oldása elé ; holott, méltóztassanak meggyőződve 
lenni, miszerint Fiume a római uralom idejétől 
kezdve, ide értve a népvándorlás, az Árpád- és ve
gyes királyi házak uralkodásának korszakát, a 
velenczei, franczia, angol, osztrák foglalás idősza
kát is, soha oly abnormis elviselhetlen helyzetben 
nem volt, mint jelenleg van. (Igaz !) Fiume tehát 
az által, hogy ekkorig fel nem szólalt, csak azt 
akarta bebizonyítani, hogy hazafiúi érzületénél 
fogva meg tud hajolni az ország politikájának car-
dinalis elvei előtt. 

Igaz, hogy Fiúménak ezen valóban végtelen 
hosszú ideig tartó terhes helyzetét nagy mérték
ben enyhítette az országgyűlés múlt évi april 9-én 
hozott határozata, mely által a képviselőház a ki
küldött országos bizottságnak Fiúméra vonatkozó 
nyilatkozatát teljesen magáénak ismerte. 

E nyilatkozatban világosan kimondatik: 
„Mindezeknél és azon határozott utasításnál 

fogva, melyet nekünk a magyar országgyűlés adott, 
újra kijelentjük, hogy Fiumét illetőleg Magyaror
szág közvetlen területének 1848. előtti állapotát 
kívánjuk jövendőre is fentartani és helyreállítani, 
s annak Magyarországtól a belviszályok idején 
fegyveres erővel véghez vitt elszakitását jogosnak 
el nem ismerhetjük/' 

Most, miután a Magyar- és Horvátország kö
rött fenforgó közjogi nehézségek kiegyenlitvék, a 
mennyiben a kiküldött országos bizottságok közt 
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létre jött egyezményt ugy a horvát tartomány-
gyűlés, mint szintén saját képviselőházunk en 
bloc elfogadta: ennélfogva nem merülhet fel többé 
semmiféle akadály, mely Fiúménak Magyaror
szágba leendő közvetlen visszakebelezését hátrál
tatná. 

Itt csak is a szentesitett alaptörvények vég
rehajtásáról, az absolut hatalomnak 1850. april 
7-én kiadott egyoldalú, törvénybeütköző rendele
tének megszüntetésérő!, az ország integritásának 
helyreállításáról van szó. 

Várady Gábor t. képviselőtársam előadott 
jogförténelmi fejtegetéseiben eléggé körvonalozta 
a Magyarország és Fiume közt fenálló közvetlen 
közjogi kapocs alapjait; nem fogok tehát ismétlé
sekbe bocsátkozni, egyszerűen csak Fiume városa 
és kerületének Magyarországba leendő közvetlen 
bekebelezésére vonatkozó indítványomat fogom 
előterjeszteni, azon kérelemmel, hogy ehhez a t. 
képviselőház hozzájárulván, határozattá emelje. 

(Olvassa :) „Határozati javaslat Fiume városa 
és kerületének Magyarországba leendő tényleges 
és teljes visszakebelezése iránt. 

„Miután Fiume városa és kerülete, mint ön
álló államterület 1725. nov. 29-én külön fogadta 
el és irta alá a pragmatica sanctiót; századokon 
át élvezett számos kiváltságainál s Ferdinánd által 
1730-ban megerősített statútumainál fogva az ön
kormányzat minden ágaiban külön területére nézve 
törvényesen kötelező szabályokat alkotott; minden 
egyes fejedelemnek, trónra léptekor, mint önálló 
államterület külön mutatta be alattvalói hódolatát; 
kereskedelmi érdekeinek védelme és előmozdítása 
czéljábol, saját kapitányi tanácsa által kinevezett, 
és diplomatiai utón az illető külhatalmak részéről 
megerősített külön konzulokat tartott; közel három
száz éven át semmi egyéb ország és tartón ányba 
be nem kebelezett külön államterületet képezett; 
szóval századokon át szakadatlanul a legszélesebb 
autonómiának minden kellékeivel bír t ; és így két
ségen kívül fel volt jogosítva ar ra , hogy saját 
külön területét illetőleg, önsorsa felett, államjogi 
viszonyainak mikénti átalakítása iránt szabadon, 
a a korona hozzájárulása esetében egyszersmind 
jogérvényesen is intézkedhessek; 

„az 1779. april 23-án kiadott Mária Terézia
féle diploma, a fiumei külön államterület kívánsá
ga, sőt egyenes kérelmére jött létre, mely az 1776. 
és 1777-ik évi egyoldalú és így törvénytelen ren
deletek alapján eszközölt szervezési kísérleteket 
megsemmisitette; 

„ugyancsak Fiúménak 1807. szept. 24-én 
költ kérelme s az országos rendeknek hozzájáru
lása folytán, jött létre az 1807. IV-ik törvényezikk, 
mely Fiume városát és kerületét közvetlenül Ma
gyarországba kebelezvén, Magyarországnak és igy 

egyszersmind Fiúménak is, mint Magyarország 
közvetlen kiegészitő részének olyn alaptörvényét 
képezi, melynek fentartására a fejedelem megko-
ronáztatása alkalmával ünnepélyesen megesküdött; 

„az absolut hatalomnak 1850. april 7-én ki
bocsátott és tényleg érvényesített rendelete a bir
toklási jognak ép oly kevéssé szolgálhat alapul, 
mint nem szolgált azon törvénybe ütköző tényle
ges állapot, mely a fiumei szabad tengerparti ke
rületre nézve 1813-tól 1822 július l-ig, szintén az 
absolut hatalom egyoldalú intézkedése folytán, 
fentartatott : 

„a képviselőház tehát, ragaszkodván ezúttal 
is az Országgyűlés m. évi april 9-én hozott hatá
rozatához, helyeselvén egyszersmind a f. évi már-
czius 30-kán ujonan kiküldött országos bizottság 
teljesen eorrect eljárását : ezen említett, közjogi 
tekintetben minden részre kötelező alaptörvény 
értelme szerint felszólítja a minisztériumot : tegye 
meg a kellő lépéseket és eszközölje ki ő felségé
nél, hogy az absolut hatalom által 1850-ik évi 
april 7-én kiadott egyoldalú és igy törvénybe üt
köző rendelet felfüggesztésével, az 1848-ik évi 
aug. 31-ikén önhatalmúlag és igy törvényellenes 
utón feloszlatott magyar gubernium helyreállítá
sával stb. Fiume városának és kerületének — 
melv a már idézett alaptörvény világos szavai sze
rint jogilag Magyarország közvetlen kiegészitő 
részét képezi — Magyarországba leendő tényleges 
és teljes visszakeblezését annyival is inkább ha
ladék nélkül elrendelni méltóztatnék, miután az 
1867-ik évi törvények sem az 1807., sem az 
1848-iki törvényeknek Fiúméra vonatkozó czik-
keit meg nem változtatták és meg nem változtat
hatták." 

Deák Ferencz : Ugy hiszem, Várady Gábor 
képviselőtársunk indítványát elfogadottnak tekint
hetem. Várady képviselő úr indítványában a jelen
tés többi pontjára is kiterjeszkedett, melyeket a 
ház, azt hiszem, szintén el fog fogadni. Csak ahhoz 
kívánok tehát szólni, hogy ezt a határozatban oly 
módon mondjuk ki, hogy a ház elfogadja a kül
döttség jelentésében foglaltakat Dalmátiára és a 
határőrség feloszlatására vonatkozólag — mert 
ezekről szólanak a pontok — különösen azon ha
tárőrvidékekre nézve, melyek mintegy be vannak 
ékelve a polgári Horvátországba, és fölszólítja a 
minisztériumot, hogy ezen jogos kívánalmakat, 
melyeket az országgyűlés már ismételve külön is 
fölterjesztett ő fölségének, sikeresen érvényesíteni 
igyekezzék. 

Horvátországnak továbbá egy kívánalma 
van, mely felett ugyan positive addig nem intéz
kedhetünk, mig ez egyesség életbe léptetve nem 
lesz, de melyet előmozdíthatunk. Azt mondják 
ugyanis, hogy a múlt évben ezer emberrel többet 
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adtak a katonasághoz , mint tartoztak volna, éfi 
kérik, hogy ez nekik a mostani katonaállitásnál 
beszámittassék. Ezen kivánságot küldöttségünk 
méltányosnak találta s az országgyűlés is helye
selte. Czélszerünek vélem ennélfogva határozatilag 
fölszólitani a minisztériumot arra is, hogy Horvát-
és Szlavonországoknak ezen méltányos és igaz
ságos kívánságát ő felségénél mozditsa elő. (He-
•lyedés.) 

Ezek a mondottak folytán a határozatba len
nének igtatandók. (Köztetszés.) 

E l n ö k : A kérdés fönmarad, vajon Várady 
képviselő' úr indítványán tul a most beadottat kí
vánj a-e a ház tárgyalni ? 

Deák FerenCZ : A dolog érdemét illetőleg 
Várady indítványában ugyanaz van, hogy Fiume 
visszaesatoltassék és annak teljes visszacsatoltatása 
ntán legyen az egyesség életbe léptethető. 

B ó n i s S á m u e l : Én csak azt akarom nyil
vánítani, hogy e két indítvány közt érdemleg sem

mi különbséget sem látok. Az indítvány érdeme 
az, hogy Fiume vísszacsatoltassék és ez akiegyez
kedésre föltételéül tűzessék ki. Ha Várady képviselő 
úr indítványát a t. ház elfogadja, ennek a feltétel
nek elég lesz téve, mert a másik indítvány inkább 
ceak bővebben indokolja ugyanazt. De érdemileg 
mindkét indítvány ugyanazt mondja. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak tehát határozatilag ki
mondani, hogy elfogadtatik az országos bizottság 
jelentése azon megjegyzéssel, melyet Deák Ferencz 
képviselő úr tett, és Várady Gábor képviselő úr 
indítványával Fiúméra nézve. (Helyeslés.) Ezen 
határozatot a mélt. főrendekhez a legközelebbi 
ülésbe Bujanovics jegyző' úr fogja átvinni. 

A mai ülésnek több tárgya nincs. 
Holnap 10 órakor ülés lesz. Napirenden a sző-

lődézsma megváltását illető törvényjavaslat és a 
temesvári fa-szállitás kérdésében tett indítvány lesz. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 

CCXC. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. szeptember 29-dikén 

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

Tárgyai : Ónossy Mátyás szabadságot kap. Kérvények bemutatáea. A főrendek üzenik, hogy az 1868. évi államköltség-
"5?etésröl szóló torvényjavaslatot elfogadták. A szőlők megváltásáról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban elfő-
•gadtatik s részletes tárgyalása elkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim 
Béla b. • később Eötvös Józ&ef b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 Vé órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fog
j a vezetni; a szólani kívánók neveit pedig Mihályi 
Péter és Dimitrievics Milós jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a szept. 

%8-kán tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyvre? 
Bezerédj L á s z l ó : Nekem van egy észre

vételem. A t. ház méltóztatott kijelenteni, hogy 

méltányló elismerését a horvátügyi országos kül
döttség iránt határozatilag jegyzőkönyvbe foglalja. 
Ez kimaradt: kérném tehát ezt pótlólag a jegyző
könyvbe fölvenni. (Helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : Nekem is volna egy alá
zatos észrevételem. En ugy emlékszem, tegnap 
Várady barátom indítványa egész terjedelmében 
elfogadtatott; és azért megvallom, jobban szeret
tem volna, ha a jegyzőkönyv ugy fogalmaztatik, 
a mint a szokás és szabály is megkívánja: hogy 
a határozatba az elfogadott indítványnak szó sze
rinti tartalma fölvétetik. Egyébiránt ugy is meg 
tudnék nyugodni a szerkezetben, a mint fölolvas
tatott ; csak egy szóra, ha jól fogtam fel a szerke
zet tartalmát, van észrevételem. Az mondatik, hogy 
Fiume tettleges visszacsatolása eszközöltessék a 




