
CCCX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. november 11-én 

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: Bemutattatik Mednyánszky Dénes b. lemondása a treneséni kerület képviselőségéről s megbizó levele a selmecíi 
kerület részéről. Kérvény bemutatása. Ghyczy Kálmán és társai lemondása a delegatióbeli tagságról elfogadtatik s uj tagok választása 
napirendre tűzetik. Kerkapoly Károly póttagot kér maga helyébe behivatni. Az államköltBégvetés fejezetei előzetesen napirendre tű
zetnek. A Fiume iránt kibocsátott kir leirat javaslatai elfogadtatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef h. Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10\U órakor. 

mondás tartja : „inter duos litigantes tertius gau-
de t : a mert itt ugy lesz, hogy „tertius esurit." Nem 
bánom én, akárhonnan, de azt mégis szükséges
nek tartom, hogy kenj^erök legyen. Botrány lenne 
egész Európa előtt, ha őket ilyen szomorú helyzet
ben hagynók. Ajánlom tehát a t. ház figyelmébe 
e kérvényt. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A pénzügyi bizottsághoz tétetik át. 
Napirenden van a deíegatióből kilépők nyilat

kozatának tárgyalása. 
Paiss Andor jegyző (olvassa a nyilatkozatot.) 
Deák F e r e n c z : T. ház! A lemondó levél

ben felhozott azon indokot, hogy az 1867. XII . 
törvényczikk megsértetett, részemről sem valónak, 
sem alapos indoknak el nem ismerhetem. (Helyeslés 
a jobb oldalon.) A ház, a házszabályok 67. szakasza 
szerint is, határozatai ellen semminemű ellenmon
dást el nem fogadhat. De miután azt hiszem, 
nem lehet szándékunk a háznak bármely tagját 
arra kényszeríteni, hogy akaratja ellen vegyen 
részt a delegatió működésében: én a lemondást 
elfogadandónak hiszem, és óhajtom, hogy a t. ház 
határozza el, miszerint a lemondott t. tagok helyét 
uj választás által pótoljuk. Erre nézve a követ
kező egyszerű határozatot vagyok bátor indítvá
nyozni. (Olvassa): „A lemondásban felhozott 
azon indokot, hogy az 1867-dik évi XII-dik tör
vényczikk megsértetett, valónak, alapos indoknak 
el nem ismeri a képviselőház, s határozatai ellen 
a házszabályok 67-dik szakasza szerint semmiféle 
ellenmondást el nem fogad. Mivel azonban a kép
viselőház egyik tagját sem akarja kényszeríteni 
arra, hogy a delegatió törvény szabta működésé-
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E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja ve
zetni, a szólani kívánók neveit pedig Csengery 
Imre és Mihályi Péter jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a november hó 

10-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Mednyánszky Dénes b. a treneséni 

választó kerület országos képviselője képviselői 
állásáról lemondott. Trencsén megye központi bi
zottsága uj választás eszközlésére fog fölszólittatni. 

Ugyan Mednyászky Dénes b, Selmecz- és 
Bélabánya választó kerületében országos képvise
lővé megválasztatván, megbizó levelét beadja. Az 
állandó igazoló bizottsághoz tétetik át. 

Deák Ferencz : T. ház ! E g y kérvényt van 
szerencsém a t. háznak benyújtani a magyar kir. 
tudomány-egyetem bölcsészeti karának tanárai ré
széről, kik anyagi helyzetök javításáért esedeznek. 
Valóban, nehéz föladat szegényekre nézve 1200frt 
fizetés mellett bölcsészetet tanítani és Pesten élni. 
(Derültség.) Eddig a fizetésre nézve akadály, ugy 
hallom, azon még vitatott kérdés volt, hogy a ma
gya r egyetem az országos intézetek közé sorozta
tik-e, vagy nem ? Az e fölötti vitatkozások igen 
fontosak lehetnek; de az egyetemi tanárok e mel
lett épen ellenkezőleg járnak, mint a latin köz-
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ben akaratja ellen is részt vegyen, elfogadja a be
adott lemondást, s a lemondott tagok helyett uj 
tagok választását rendeli el, a szavazatok beadá
sára a folyó hó 12-kén délelőtt tartandó ülést 
tűzvén ki." 

BÓniS S á m u e l : Tisztelt ház! A lemondási ok
mánynak azon kitétele, hogy az 1867. XII . törvény-
czikk megsértetett, csupán egyéni nézetünk kifeje
zése. Kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy 
én a ház határozatát mindenkor tiszteletben tartom. 
Sokkal kisebbnek tartom magamat, bár képvi
selői állásomat, a vele járó jogot és kötelességet 
ismerem, semhogy a ház határozata ellen valami 
óvást vagy ellenmondást tegyek. Azonban vala
mint egy részről tisztelem a ház határozatát, ugy 
más részről egyéni meggyőződésemet; az ebbeli 
jogot és az azzal járó kötelességet is ismerem. El
lenmondást a ház határozatával nem vettünk ezen 
nyilatkozatba, mivel a ház indokolt határozatában 
csak az volt kiemelve, micsoda káros következése 
lenne, ha a delegatió munkálkodása elmaradna. 

Kötelességemnek ismerem az igazság érde
kében azt is kijelenteni, hogy azon kifejezés sem 
a házat nem illette, nem illethette, mert a t. ház a 
czim dolgában ugy a porosz egyezkedési kérdés
nél, mint az angol egyezkedési kérdésnél szintén 
felszólalt; sem a magyar kormányt nem illethette, 
mert hiszen a magyar kormány legközelebbi al
kalommal is kijelentette azt, hogy a czim kérdésé
ben folytonosan most is működik. De nem is illet
hette a magyar kormányt, mert ha azt illette vol
na a vád, akkor mindnyájan tudtuk volna köte
lességünket, melyet elénk a törvény szab, és ak
kor nem ezt az utat választottuk volna. Ennyit az 
igazság érdekében. 

Sajnálom, hogy ezen kérdés a ház tagjai 
közt annyi ingerültségre adott alkalmat. Már ma
gában azon körülmény, miszerint a czim kérdése 
tulajdonképen kifejezése azon alapföltételnek, me
lyen a Magyarország és ő felsége többi tartomá
nyai között kötött szerződés nyugszik, már ez ma
gában oda utal bennünket, hogy a mennyire lehet, 
a közös haza javára vállvetve működjünk. Azon
ban kötelességemnek tartom kinyilatkoztatni azt 
is, hogy a hol egyéni meggyőződésem szerint ha
zám érdeke valamit kíván, azt elhallgatni köte
lességmulasztásnak tartanám, ottan felszólalni, 
nyilatkozni ezentúl is, valamint eddig, mindig kö
telességemnek ismerem. 

TiSZa K á l m á n : T. képviselőház ! Részemről 
nem szándékozom az igen t. képviselő, Deák Fe-
rencz úr által beadott határozati javaslat ellenében 
vitába bocsátkozni; de egyszerűen és röviden azt 
jegyzem meg, hogy valóban eltagadhatlan inge
rültségnek jele az. midőn a képviselőház egyik 
része nem elégszik meg azzal, hogy a másiknak 

felfogását tévesnek állítja, hanem azt valótlannak 
bélyegzi. (Bal felöl helyeslés.) Különben csak arra 
akarok egy pár szót szólani, a mit méltóztatott 
mind előadni, mind határozati javaslatában érin
teni: hogy a ház határozatai ellen semminemű 
óvást el nem fogad. Én a háznak hozott határoza
tát a legnagyobb figyelemmel és a ház ezen sza
bályainak ismeretével olvastam végig ; de én leg
alább abból azt, hogy a ház kimondotta volna, 
miszerint a „birodalmi miniszter" elnevezés törvé
nyes, sehol nem láttam. Kimondotta igen is azt, 
hogy nem lát benne oly nagy veszélyt, hogy azért 
a delegatió tárgyalását elhalaszsza: és ez elég 
indok lehet azokra nézve, a kik a veszélyt nem 
látják oly nagynak, hogy a delegatió működését 
folytatni akarják; de viszont ránk nézve, kik a 
veszélyt oly nagynak látjuk (Balról helyeslés, jobb
ról zaj], elég indok arra, hogy részt ne vegyünk a 
delegatió működésében. 

Deák FerenCZ : Csak akkor szólhatok, ha 
senki sem akar többé a tárgyhoz szólani: mert én, 
mint indítványozó, utolsó felszólalási jogommal 
kívánok élni. (Halljuk!) 

Egyszerűen azt jegyzem meg, hogy a lemon
dásban foglalt egyik indok, mely szerint a ház 
indítványukat — ámbár ők a törvénysértést elő
adták — nem fogadta el , csakugyan a ház hatá
rozata ellen szól: mert a háznak mintegy szemére 
veti. hogy nem fogadta el indítványukat. 

Én azt állítottam beadott határozati javasla
tomban — egyébiránt ez egyéni véleményem, és a 
ház fog iránta határozni — azt állítottam, hogy 
nem tartom valónak azon állítást, hogy az 1867-ki 
örvény megsértetett. Vannak, kik ezt valónak tart
ják. Majd a ház többsége fogja kimondani a határo
zat elfogadása vagy el nem fogadása által nézetét. 

Továbbá azt állítottam, hogy a lemondás 
alapos indokának sem tekintem én ezt. Nem gon
doltam szükségesnek indokaimat kifejteni; de most 
pár szóval megmondom. íme, most az mondatott, 
hogy ezen szavak és ezen kifejezés nem a ház, 
nem az országgyűlés, nem a minisztérium ellen in
téztetettek, és hogy nem ezek vádoltattak a tör
vény meg nem tartásával. A lemondás elején az 
van kifejezve, hogy a kiegyenlítési törvény és aa 
1867-ki XII. törvényczikk azon képviselő urak 
beleegyezése nélkül, sőt egyéni nézetök daczára 
alkottatott. Ez tény. Minden törvény , melyre 
nézve nincs közmegegyezés, igy alkottatik. De azt 
mondják ők, hogy mégis kötelességüknek ismer
ték belépni a delegatióba azon bizalomnál fogva, 
hogy a törvény meg fog tartatni. Most azonban 
ez nem tartatott meg. Ki által ? Bónis képviselő 
úr szavai szerint nem a kormány, és nem az or
szággyűlés vádoltatik, hanem, szerinte, mások nem 
tartották azt meg. Nem helyeslem azon nézetet, 
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hogy én, ha valamely törvényt törvényes erővel 
és kötelezettséggel bírónak elismerek, azért, mert 
az valaki által meg nem tartatik : én se tartsam 
meg azon törvényt. {Helyeslés jobbról.) Erre nézve 
én más nézetben vagyok, és ezen nézetet terjesztet
tem a ház elé. {Halljuk az indítványt!) 

PaiSS Andor j e g y z ő {Olvassa Deák Ferencz 
határozati javaslatát.) 

E l n ö k : A kik a felolvasott határozati javas
latot elfogadják , méltóztassanak felállani. {Megtör
ténik.) Elfogadtatott. 

N y á r y P á l : A kérdéshez kívánok szólani. 
(Halljuk !) 

E l n ö k : A határozati javaslat annak rendén 
felolvastatott, és én feszólitottam azokat, a kik 
azt elfogadják , a felállításra. {Helyeslés.) 

B ó n i s S á m u e l : Nem akarok a tárgyhoz 
szólani; az szerintem is be van végezve ; hanem 
fölkérem az elnökséget, méltóztassék ezentúl a 
szavazás előtt a szavazási kérdést föltenni, hogy 
akar-e valaki a kérdés föltételéhez hozzá szólni. 

Deák F e r e n c z : Nem első eset, hogy szava
zás megtörténte után akar egyik vagy másik kép
viselő a kérdésre észrevételt tenni. Miért történt 
ez ? Egyszerűen azért, mert a feltett kérdés után 
rögtön következett a szavazás. Én igen helyeslem 
azon módot, melyet Bónis Sámuel képviselőtár
sam indítványozott: hogy midőn az elnök a kér
dést fölteszi, mielőtt a szavazás megtörténnék, le
gyen szives megkérdezni a házat, van-e valaki
nek a kérdésre észrevétele. Hozzuk ezt ezentúl 
gyakorlatba, és kérjük meg az elnököt, hogy a 
szerint járjon el. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Kerkapoly Károly képviselő úr be
tegsége miatt a delegatióban történendő megjele
nésről lemond. 

SomSSich P á l : Nem mond le, csak pótol
tatni kéri magát. Tessék a jelentést felolvastatni. 

PaiSS Andor j e g y z ő {olvassa Kerkapoly 
Károly levelét, melyben betegsége miatt póttag által 
kéreti magút a delegatióban helyettesittetni.) 

BÓniS S á m u e l : Az imént felolvasott okmány 
iránt nem vagyok egészen tisztában: mert ha ma
gát csak a megjelenéstől kéri felmentetni beteg
sége miatt, akkor a delegató elnökéhez kellett 
volna folyamodványát benyújtani. Én csak az ed
digi szokásra hivatkozom : ha a kérvény a ház 
elnökéhez megy , akkor a vég felmentés iránt fo
lyamodik; ha pedig csak ideiglenes felmenté
sért , akkor a delegatió elnökéhez. (A delegatió el
nökéhez kell áttenni!) 

E l n ö k : Ha kívánja a t. ház , a delegatió el
nökéhez fog áttétetni. 

T. ház ! Az országgyűlés befejezésének ideje 
közeledik, s a teendők száma szaporodik; elkerül
hetetlenül szükséges tehát a teendőknek sorozatát 

megállapítani. Bátorkodom a t. háznak a követ
kező sorozatot ajánlani: méltóztassék a t. ház 
a holnapi napra kitűzni ö felségének a f. é. nov. 
7-ik napján kelt kegyes kir. leiratának tárgyalá
sát. {Helyeslés.) Miután a legnevezetesebb, legfon
tosabb, sőt elkerülhetetlen teendő az országos költ
ségvetésnek tárgyalása . méltóztassék a t. ház ki
mondani , hogy holnap, ha az első tárgy be lesz 
fejezve, az országos költségvetés fog tárgyalási 
napirendre jönni, {Felkiáltások: Az osztályok előtt? 
Zaj) és a költségvetés tárgyalása folytattatni fog 
mindaddig, mig be lesz fejezve. Ha idő közben 
idő kerülne, hogy más tárgyat is lehessen tár
gyalás alá venni, akkor a házszabályok tárgyalása 
fog elővétetni. 

B ó n i s S á m u e l : T. ház ! Megvallom , azon 
helyzetben vagyok, hogy az elnöki javaslatot nem 
értem tökéletesen. Arról van-e itt szó , hogy a ház 
maga tárgyal, vagy az osztályok által tárgyaltat ? 
nem értem. Mert a házszabályok értelmében, igaz. 
a ház elhatározhatja, hogy egyik vagy másik 
tárgyat a bizottsági tárgyalás után az osztályok
ban nem tárgyalja, hanem mindjárt maga fogja 
tárgyalni; hanem erre nézve szükséges , hogy a 
háznak határozata legyen. I ly értelemben kérem 
kimondatni, ha a ház azt akarja . hogy a költ
ségvetést maga tárgyalja, miután az már ugy 
is tárgyaltatott a bizottságban, mi ellen nekem 
nincs észrevételem, mivel az idő csak ugy am nagyon 
rövid. A házszabályokra vonatkozólag beadott 
jelentésre nézve ugyan azt kivánja-e a ház ? nem 
tudom: hanem kérem, méltóztassanak mindéu-
esetre figyelembe venni, hogy ha uj törvényja
vaslatok tárgyalása van szóban , azon törvény
javaslatokat tárgyalja a ház eló'zetesen, melyek 
már a ház előtt keresztül mentek , hanem a főren
dektől, meglehet, észrevételekkel fognak vissza
jönni , milyen p. o. a törvénykezési rendszabály: 
mert ha ezen, már a ház által is elfogadott 
munkaidő rövidsége miatt elmaradna. ez igen ká
ros lenne. 

Deák Ferencz : T. ház! Az én nézetem sze
rint czélszerüen akkor járunk el, ha csak annyit 
mondunk ki egész határozottsággal, hogy a horvát 
ügyre nézve minél előbb tisztába kell jönnünk, a 
budgetet pedig elhalasztani nem lehet. E két tárgy 
olyan, melyet, mihelyt időnk van, és mikor időnk 
van, mindig tárgyalnunk kell; időnknek pedig 
erre nézve kell lenni, mert ezek előzetes tárgyak. 
A budget azonban nem egyszerre végződik be, 
mert szakaszonkint tárgyaltatik. íme , már három 
rész van beadva, és ezek a pénzügyi bizottsághoz 
utasíttattak. Ha tehát a költségvetés tárgyalását 
félbe kell szakitanunk, más készen levő tárgyat 
vehetünk tanácskozás alá, még pedig ugy , hogy 
délelőtt országos ülés tartatnék, délután pedig az 
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osztályok jönnének össze. í g y p. o. fölvehetjük a 
törvénykezési rendszabályt, ha a főrendektől visz-
sza fog kerülni. í g y tárgyalhatjuk a népnevelési 
törvényt i s , ha az osztályok annak tárgyalását 
bevégzik. {Helyeslés.) 

Én tehát csak annyit szeretnék kimondani, 
hogy tárgyaljuk a horvát ügyet most mindenek 
előtt, és a budgetet , mihelyt valamely része elké
szül; közbe-közbe pedig a többi tárgyat vehet
jük fel. 

Ha azt tetszik meghatározni, hogy mik le
gyenek többi tá r rgyak, és mi sorban legyenek 
praeferenter tárgyalandók ? az ellen semmi ki
fogásom ; csak azt jegyzem meg, hogy az elő-
lezetesség mellett arra is kell figyelemmel len
nünk , mely tárgy kész: mert lehetséges , hogy 
valamely második helyre sorolt tárgyat az osztá
lyok még nem végeztek el , mig a 3-dik , vagy 
4-dik tárgy már be van fejezve. Az idő majd meg 
fogja mutatni , hogy mire nem érünk majd rá. 

Most pedig csak azt mondjuk k i , hogy a 
horvát ügy s a budget mindenekelőtt tárgya
landó, s mivel napirenden a horvát ügyre néz
ve leküldött kegy. kir. leirat is van , talán, ha a 
mostani tárgyalást bevégeztük , vegyük mindjárt 
ezen leiratot tárgyalás alá. {Helyeslés) 

S i m o n y i Lajos b . : T. ház ! Én a t. elnök 
úr által elősorolt tárgyaknak miképeni tárgyalá
sára nézve akarom megtenni azon észrevételt, 
hogy ámbár én is osztozom előttem szólott képvi
selőtársam azon nézetében, hogy mindenekelőtt 
a horvát ügy és a budget tárgyalandó, de nem 
helyeslem azon nézetet, hogy a házszabályokat, 
vagy más törvényjavaslatokat tárgyaljuk: mert 
én, az elébb mondottak után, praeferenter a nem
zetiségi kérdést óhajtanám tárgyaltatni , és pedig 
azon oknál fogva, mert az már az osztályok által 
tárgyaltatott , most a központi bizottság előtt van, 
és azon esetre, ha a központi bizottság e tárgyra 
vonatkozó munkálatát befejezi s a budgetre vo
natkozó tárgyalás egy ideig megszakadna, akkor 
oly értelemben, mint azt t. képviselőtársunk mon
dotta , praeferenter a nemzetiségi kérdést óhajta
nám felvétetni. 

Tisza K á l m á n : T. ház ! ügy látom , egy 
dologban még nem vagyunk tisztában. Azon kér
dés merült t. i. itten j! fel, hogy a pénzügyi törvé
nyek, vagyis a budgetre vonatkozó előterjesztések 
mindjárt a házban tárgy altassanak-e, vagy pedig az 
osztályokba küldessenek? Erre nézve mindenesetre 
határozni kell. Mondatott i t t , hogy abba is bele-
nyughatunk, hogy mindjárt a ház előtt tárgyal
tassanak ezen előterjesztések ; de ha jó i vettem ki, 
Deák Ferencz igen t. képviselőtársam azt mondta, 
s ez a ház szabályai szoros megtartásával nem is 
lehetne máskép: hogy a mint az osztályok bead-

I ják munkálataikat, sorban vegyük fel. Én nem 
j szándékozom a kérdés felett vitatkozni, de min

denesetre szükséges, hogy ez iránt tisztában le
gyünk. Igaz továbbá, hogy a kegy. kir. leirat a 
mai napra ki van tűzve , de hogy ki lett volna 
tűzetve a ház által , arra nem emlékezem. Nem 
levén tehát kitűzve a ház által napirendre, de 
más részről a tárgy nagyon fontos levén, óhajtom, 
hogy az elnök úr indítványához képest holnap
ra tűzessék ki. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Az ellen, 
t. ház , ugy hiszem, senkinek nem lehet észrevé
tele , hogy a pénzügyi bizottságnak beterjesztett 
jelentései azonnal tárgyalás alá vétessenek, az osz
tályok mellőzésével. Nem lehet pedig észrevétele 
azért, mert itt nem törvény alkotásáról van sző, s 
ha majd az egyes költségvetési tételek meg lesz
nek állapítva, a költségvetési törvényjavaslat úgyis 
a ház elé fog terjesztetni, és miután akkor törvény
alkotásról lesz szó,alkalmokleszmég az egyes osztá
lyoknak is az egyes tételek iránt nyilatkozni. 
Ennélfogva azt tartom, Debreczen városa érde
mes képviselője észrevételei irányában teljes érv
vel bir az, hogy itt nem törvény alkotásáról levén 
szó , semmi sem akadályozza , hogy ezen jelenté
sek azonnal tárgyalás alá vétessenek. 

N y á r y P á l : Tekintve az idő rövidségét, ezen 
határozat ellen nincs észrevételem; de nem akar
nám elfogadni azon elvet jövőre nézve, hogy hi
vatkozhassanak a ház mostani határozatára: mert 
a budget azon t á rgy , mely legtöbb időt, legtöbb 
megfontolást, legtöbb combinatiót igényel. Van
nak államok, melyekben a ház comitékké szokott 
átváltozni, és hetekig tölti az időt a budget meg
fontolásával, megvitatásával és azután terjeszti elő 
a nyilt ülésben. Nálunk nem ezen rendszer van 
gyakorlatban; nálunk az osztály-rendszer divato
zik. Ha az osztály nem azért van, hogy a tárgya
kat előlegesen megfontolja, annak részleteibe ugy-
szólva belemélyedjen: akkor az osztályoknak 
nincs semmi jelentősége. Annálfogva én, ha ily 
határozat hozatik, csak azon esetben fogadom el 
a magam részéről, ha beletétetik: „jelenleg az idő 
rövidségét tekintve." (Helyeslés) 

Eötvös Jósef b. oktatási miniszter: T. 
ház! {Zaj. Haüjtik!) Csak arra kérem a t. házat, 
hogy a népnevelési törvényjavaslat ki levén nyo
matva , azt az oszályokhoz utasitani méltóztassék. 
{Helyeslés.) 

E l n ö k : U g y veszem észre, a t. ház méltóz
tatik beleegyezni, hogy mindenekelőtt tárgyaltas-
sék a kegy. kir. leirat; a horvát ügy előzetes 
tárgyalásra tűzessék ki, úgyszintén az országos 
költségvetés is, ugy, hogy ha idő közben más tár
gyak fognak elkészülni, azokra nézve a t. ház majd 
intézkedni fog mily sorrendben vétessenek tárgya-
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lás alá. Igen természetes, hogy bármely tárgyra 
nézve a mélt. főrendektől üzenet fog leérkezni -, 
az szintén azonnal tárgyalás alá fog vétetni. 

BÓniS S á m u e l : T. ház! {Zaj. Halljuk!) Én 
ugy értettem Nyáry Pál t. barátom indítványát, 
hogy a határozatba belemenjen. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, álképviselő úr 
engem félbeszakítani méltóztatott. Épen azt akar
tam kimondani: t. i. a budgetet a ház közvetlenül 
fogja tárgyalni , de csak ezúttal, tekintve az idő 
rövidségét és a tárgy sürgősségét. (Helyeslés.) 

Mocsonyi Sándor : T. ház! A kimondott 
határozatra bátorkodom egy kis észrevételt tenni. 
(Zaj. Halljuk ! Elnök csenget.) Midőn a t. elnök úr 
elősorolta azon fontos teendőket. melyek még 
hátra volnának, mint ez országgyűlés által elvég
zendők , sajnálattal nélkülöztem egyik legfonto
sabb és legégetőbb kérdést: a nemzetiségi kérdést, 
melyet elnök úr nem emiitett; és e tekintetben 
már akkor is fel akartam szólani ; megelőzött azon
ban Simonyi Lajos képviselőtársam , ki Pest bel
város érdemes követének azon ajánlatát elfogadta, 
hogy először a horvát ügy , azután a budget tár
gyalása vétessék elő; miután azonban a budget 
tárgyalása nem szakadatlanul foly, hanem idő 
közben lehetséges más kérdéseket is elővenni, s 
ezek közt első helyre tette épen a nemzetiségi kér
dést , e czélból nem tartottam szükségesnek felszó
lalni. Most azonban a határozatból a nemzetiségi 
kérdés kimaradt; azért kérem a határozatot akként 
kimondatni, hogy a ház első teendője a horvát ügy, 
azután a budget, és idő közben a nemzetiségi kér
dés tárgyalása, mely utóbbit már a központi bi
zottság tárgyalja, és igy a napokban várható , 
hogy jelentésével együtt elő fogja terjeszteni. 

E l n ö k : A nemzetiségi kérdés a köaponti bi
zottságnál tárgyaltatik ; mihelyt az működését be
végzi, jelentést fog tenni, és akkor a t. ház annak 
napirendre való kitűzését, igen természetesen, meg 
fogja határozni, és pedig a mai napon hozott azon 
határozatnál fogva, hogy t. i. idő közben más ne
vezetes tárgyak, melyek közé tartozik a nemzeti
ségi kérdés, szintén tárgyaltassanak. 

A kegy. kir. leiratot ma kivánja-e a t. ház 
tárgyalás alá venni? {Ma!) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a kir. leiratot.1) 
E l n ö k : Méltóztassanak hozzá szólani. Talán 

véleményadás végett a horvát bizottsághoz lenne 
utasítandó ? 

Deák FerenCZ : T. ház ! Véleményadás vé
gett a horvát ügyben kiküldött bizottságnak kiadni 
fölöslegesnek és időveszteségnek tartanám. (Ugy 
van! jobbról.) Azon bizottság, melynek kiadandó 
volna, melynek némely tagja, különösen a főrendi 

') Lásd az Irományok 307-dik számát. 
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házbói, nincs is itt, szintén nem mondhatna mást, 
mint azt, hogy a t. háztól függ: akarja-e még ha
lasztani a horvát egyezményt, a fiumei kérdés tel
jes, tökéletes, minden részletekben történendő 
elintézéséig? vagy legalább a horvát egyezményt 
Fiúméra nézve mind abban, a mi a közös ügye
ket tárgyazza, már most életbe óhajtja léptetni ? 
Mondom, a bizottság sem mondhatna egyebet: e 
fölött pedig magunk is vitatkozhatunk. Én tehát 
nem tartom czélszerünek, hogy a bizottsághoz 
utasítsuk e tárgyat, hanem szóljon a dolog érde
méhez, ha valakinek észrevétele van. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Részemről nem te
hetek mást, mint hogy legelőször is kifejezzem 
igazi sajnálatomat a fölött, hogy nem engedtetett 
nekünk annyi idő, hogy legalább 24 óráig ke
zünkben tartván ezen kir. leiratot, annak egyes 
tételeit megfontolhattuk volna. (Zaj jobb felöl.) Bi
zonynyal sokkal nagyobb megnyugvással lett 
volna e kérdés tárcfvalható és megoldható, ha ezen 
idő nekünk megadatott volna, mint igy, midőn 
csak a képviselőházba beléptünkkor értesültünk 
arról, hogy talán ezen ügy ma tárgyaltatni is fog. 
Azonban ez már megtörténvén, részemről nem ma
rad egyéb hátra, mint kinyilatkoztatnom azt, hogy 
én igen is azt, hogy a Horvátországgal való egyez
ség minél előbb törvénynyé legyen és minél előbb 
keresztül vihető legyen, magam is teljes szivem
ből kívánom és annak igen nagy fontosságát át
látom. Épen azért, a mennyire ezen kegy. kir. lei
ratot futólagosan átnéznem lehetett, azt látom be
lőle, hogy itt Fiúménak kérdése egészen és tisztán 
elkülönittetik; s miután azt is látom, hogy a vég meg
oldáshoz, a mi eddig nem volt, Fiúménak magának 
is hozzászólási jog adatik: ezen két szempontból te
hát — de egyenesen kifejezve a határozatban, hogy 
a magyar országgyűlés azonban Fiúméra nézve 
függetlenül attól, a mi most történik, fentartja ma
gának a jogot: minden praejudiciuma nélkül ezen 
előleges végzésnek határozni — részemről nem 
ellenzem, hogy ezen kegy. kir. leiratban foglalt 
nézpontok elfogadtassanak. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Elíogadja a t. ház a kegy. kir.leira
tot azon kijelentéssel, hogy Fiúméra nézve fen
tartja magának a jogot, hogy e részben vélemé
nyét, akaratát függetlenül kifejezhesse? (Elfogad
juk !) 

Deák F e r e n c z : T. ház! A királyi javaslat 
elfogadása folytán, igen természetes, hogy a mi
nisztérium terjeszsze föl szentesités végett azon 
egyezményt; ha aztán azon egyezmény szentesítve 
leérkezik, akkor törvényjavaslatot készítsen el, 
mely mellett az egyezmény beczikkelyeztetik. föl
téve természetesen, hogy Horvátország is elfo
gadja a kir. javaslalot. Ha ez beczikkelyeztetett, 
akkor már megjelenhetnek a horvát képviselők, 

. (November 11. 1868.) 
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és már a delegatióban részt is vehetnek. Most alig 
lesz más teendő, minthogy határozatban is kimon
dassák, hogy a minisztérium most már az egyez
ményt sanctio alá terjeszsze fel ő felségéhez. 

E l n ö k : Ez ellen nem levén semmi észrevé
tel . . . 

I v á n k a I m r e : T . ház! Épen azt vitatom, 
mit t. barátom Tisza Kálmán mondott: elébb 
nem ért rá az ember átolvasni; s azért én, meg
vallom, hogy csak tapogatózom e kérdésben. Itten 
az van, hogy mind a magyar, mind a horvát or
szággyűlés küldöttséget válaszszon. E tárgyban 
tehát a küldöttséget nem akkor kell választani, 
mikor a horvátok már itt vannak, hanem a ma
gyar országgyűlésnek kell a küldöttséget válasz
tani. 

BÓniS Sámue l : Nekem az az észrevételem, 
hogy a küldöttség választásának akkor lesz helye, 
ha ezt a kir. leiratot Horvátország is elfogadja. 

Deák Ferencz : A mint az egyezmény szen
tesítve, törvény mellett, a ház eié terjesztetik, a mi 
előbb ugy sem történhetik, csak ha a horvátok is 
elfogadják : akkor megválasztjuk a küldöttséget. 

VukoviCS S e b ő : Én azt gondolom, ezen 
javaslat, mely a kir. leiratban foglaltatik, mely 
szerint ezen kérdés a három rész által kiküldendó' 
választmány által volna elintézendő . azaz ál
tala oly javaslat terjesztendő a törvényhozás elé, 
melynek nyomán a kérdés végkép eldönthető len
ne, valósággal azon jó hiszemmel történt, hogy 
ennek sikere is lesz. En tehát ennél fogva nem 
csak azt tartom lényegesnek, a mit előttem szóló 
barátom Ivánka már megemlitett, hogy ezen lei
rat közöltetvén a horvát tartomány-gyűléssel is, 
annak nyomán azután mind a két részről küldes
sék ki a választmány — vagy bizottság, mint most 
nevezik — hanem azt is tartom, és pedig főleg 
lényeges kérdésnek, hogy mondjuk ki, mikorra 
tartozik ezen hármas választmány beadni a maga 
jelentését. Vajon ugy van-e értve ez, hogy még 
ezen országgyűlésen döntessék el ezen kérdés ? 
vagy hogy az ügy elhalasztassék ad graecas ca-
lendas? A mint ez ügy lépésről lépésre tárgyalta
tott a jelen országgyűlésen, mindinkább magára 
vette azon jelleget, hogy kimondva volt néhány 
szép szavakban törvényes jogainkhoz való ragasz
kodásunk, mégis a tárgyat mindig elhalasztot
tuk időről időre. Én tehát szükségesnek tartanám, 
hogy mondassák ki, hogy ezen választmány ne 
csak kiküldessék a jelen országgyűlésből, hanem 
a jelen országgyűlésnek tegye is meg a maga je
lentését. 

N y á r y P á l : Én is azok közt vagyok, kik 
csak most kapták kezökbe ezen iratot, ennélfogva 
csak most olvashatták meg. De a mennyire futó
lag elolvashattam, azt látom, hogy két különböző 

(November 11. 1868.) 

dolgot foglal magában. Az első mindenesetre az, 
hogy mi« l a magyar, mind a horvát országgyű
lés egyezzék bele abba, hogy ezen két tárgy, t. i. 
foganatosítása a közbejött egyezménynek és a fiu
mei kérdésnek, különittessék el. Én ennélfogva 
azt tartom, tévedésben vannak azok, kik azt hi
szik, hogy nekünk magunk részéről, ha azt, a mi
re felhivatunk ezen iratban, elfogadjuk, hogy ne
künk csak azután kell küldöttséget választanunk, 
ha majd azon egyezmény be lesz czikkelyezve. 
Tévedésben vannak véleményem szerint. Egyéb
iránt bővebb felvilágosítás után megengedem, hogy 
tán én vagyok tévedésben, azért, mert itt az mon
datik : „Minthogy pedig ezen tárgyak állandóan 
legbiztosabban az illető felek között, barátságos 
egyezkedés által, állapithatók meg, ennélfogva fel
szorítjuk ezennel mind Magyarország, mind Hor
vátország országgyűléseit, válaszszon e végből 
mindegyik saját kebeléből egy országos küldött
séget, és föl fogjuk szólítani Fiume városát is, hogy 
saját küldöttségével ezen barátságos egyezség 
iránti tárgyalásokban részt vegyen, hogy ekként 
kölcsönös egyetértéssel oly módozat találtassák, 
mely által a teljes kiegyenlítésnek ezen utósó aka
dálya is elhárítható leend. Addig is pedig, mig ez 
sikeresen bevégeztetnék, a Magyar-, Horvát- és 
Szlavonországok közt létrejött egyezmény életbe 
léptethetik," Én azt hiszem, az által, ha mi, ugy 
magyarázva ezt szintén, a küldöttséget is, a mely 
majdan egyezkedni fog Horvátországgal és ma
gával Fiúméval is, mindjárt most megválasztjuk, 
nagyon fogjuk siettetni a dolgot, és nem mond
hatják rólunk, hogy mi ezt ad graecas calendes 
el akarjuk halasztani. Véleményem tehát az, hogy 
a küldöttség megválasztása iránt is intézkedjünk ; 
de természetes, mielőtt ezen határozatunk foga
natba vétetik, szükséges, hogy ezen határozatunk 
a főrendi táblával közöltessék. {Helyeslés.) 

Deák Ferencz : Felvilágosítást kért a tisz
telt képviselő úr. Én, a ki többekkel együtt azt 
mondtam, hogy ezen küldöttség megválasztása az 
egyezmény szentesítése után is megtörténhetik, 
szívesen elfogadom, hogy most határozzuk meg 
a küldöttség választását, nunc pro tunc. Mert ab
ban semmi baj, semmi veszély nincs. S akkor bá
tor vagyok mindjárt a számra nézve is megjegy
zést tenni. A nagy szám mindig nagyon terhes. 
nehezen végez, lassan mozog. Ha pl. 12 tagú kül
döttséget küldenénk mi, Horvátország szintén, és 
Fiume i s : ez igen bajos, Fiúméra nézve pedig tán 
terhes is volna. Azt gondolom, ha Magyarország 
4, Horvátország 4 és Fiume szintén 4 tagot vá
laszt, ez untig elég lesz, (Helyeslés) s akkor most 
mindjárt javasolhatnék a főrendeknek, hogy mi 
intézkedtünk, hogy a mi házunkból három tag vá
lasztassák, és hogy a felső házból választandó egy 
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taggal a küldöttség négy tagból álljon, és mííkö- j 
dését az egyezmény szentesítése után megkezdje. 
(Helyeslés.) 

Elnök: A magyar-horvát ügyre nézve fel-
szólittatik és felhatalmaztatok a minisztérium, 
hogy szentesités végett ó' felsége elé terjeszsze az 
egyezményt. A mi Fiumét illeti, arra nézve a t. 
ház beleegyezik abba, hogy a ház a maga részéről 
a kiegyezési bizottságba három tagot választ, s a 
mélt. főrendekkel tudatni fog, hogy ők is a magok 
részéről egy tagot válaszszanak. 

G h y c z y K á l m á n : Meglehet, nem értettem 
az elnök kijelentését; nem tudom, ki van-e mond
va határozatilag, hogy a ház mai napi megállapo
dása hozzájárulás végett a főrendekhez átteendő ? 
{Ki van!) Én szükségesnek látom, hogy a jegyző
könyv minél előbb fogalmaztassék. és ennek hite-
lesitése végett ülést tartsunk. 

Elnök: : Holnap hitelesíttetni fog a jegyző
könyv. (Fölkiáltások : Ma!) Tehát a jegyzőkönyv 
szerkesztése végett az ülést 15 perezre felfüggesz
tem. 

{Egy órai szünet múlva): Az ülést megnyitom. 
Jegyző űr fel fogja olvasni a jegyzőkönyvet. 

P a i s s Andor j e g y z ő {olvassa a horvát ügyre 
vonatkozó jegyzőkönyvi pontot.) 

N y á r y P á l : Csak azon egy észrevételem 
van, hogy én nem azt mondanám, hogy „Fiume 
hozzájárulásával," hanem, a mint előszámlálva 
van: „Magyarország, Horvátország és Fiume.* 
Mert itt Fiume egyéniséget nyert, és ez épen az 
ok, a miért én ezt elfogadom. Holott ha azt mond
juk : „hozzájárulásával," az megint oly aeeessori-
umot tesz; az egyezkedésben pedig épen ö személy. 
Ennélfogva ugy kívánnám tétetni, hogy „Magyar
ország, Horvát-Szlavonország és Fiume'"' sat. (He
lyeslés.) 

Paiss Andor jegyző (oh >assa a jegyzőkönyv 
kijavított szövegét.) 

Deák FerenCZ: Nem az a helyes kifejezés : 
„Magyarország, Horvátország és Fiume által ala
kítandó," hanem : „Magyarország, Horvátország 
és Fiume küldöttségeiből alakuló." {Helyeslés.) 

Elnök: Bnjanovics Sándor jegyző át fogja 
vinni a jegyzőkönyvet a mélt. főrendekhez. 

Kérem a t. ház tagjait, méltóztassanak a dele-
gatio hiányzó tagjaira nézve a holnap 10 órakor 
tartandó ülésbe a szavazati jegyeket elhozni. 

Több tárgy nem levén, az ülést bezárom. 

Az ülés végződik d. u. J2l:-+ órakor. 
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