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mely a nemzet méltóságát tökéletesen és tisztán 
kifejezze: én tehát ez okból óhajtanám, hogy az 
uuicumok — természetesen a bizottság által aján
lott minden elővigyázati óvatosság megtartása 
mellett — igenis vitessenek ki. (Helyeslés.) 

ElnÖk : Méltóztatnak a vélemény mellett ma
radni? (Maradjon!) Ennélfogva a bizottság véle
ményét a többség elfogadja. Azon észrevételt pedig, 
melyet Bemáth Zsigmond képviselő úr te t t , t. i. 
hogy közöltessék a végzés a mélt. főrendekkel, el
fogadni méltóztatnak ? (Elfogadjuk!) 

Rajner Pál képviselő úr, mint a költségvetési 
bizottság előadója, jelentést fog tenni. 

Rajner P á l e lőadó (olvassa a költségvetési 
bizottság véleményét Kovács Péter nemzeti múzeumi 
kapus folyamodványa tárgyában, melyben ez kéri, 
hogy m. é. jidiushó 1-töl deczember 15-ig illetménye 
utalványoztassék: mert a múzeum-épületben hagyott 
ingóságok fölött őrködött. A bizottság véleménye: hogy 
tekintettel azon körülményre, hogy a képviselőház érté
kesebb ingóságai az országgyűlés elnapolása előtt az 
uj képviselőházba áthelyeztettek, ennélfogva a múzeum
épületben hagyott bútorzat megőrzése fejében folya

modó által kért megjutalmazás azoknak értékét majd
nem meghaladná, kérelme egész mértékben nem telje
síthető ; azonban minthogy folyamodó által ki lön mib-
tatva, hogy fáradságán kívül költséget is fordított a 
képviselőháznak a múzeum-épületben levő ingóságai
nak épségben tartására, a költségvetési bizottság ezek
nek megtérítése fejében Ötven forintot javasol folya
modó javára utalványoztatni. Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. házé véleményt? (El
fogadjuk !) 

Rajner P á l e lőadó (olvassa a költségvetési 
bizottság véleményes jelentését a képviselőház február 
havi költségvetése tárgyában. Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a költségvetési bi
zottság véleményét. 

A t. ház zárt ülésben bizottságot küldött ki 
azon utasítással, hogy a karzati jegyek tárgyában 
javaslatot terjeszszen elő. A bizottság beadta jelen
tését, melyet, a múlt zárt ülésben hozott határozat
hoz képest is, a t. ház tán zárt ülésben vehetne tár
gyalás alá? (Helyeslés.) Ennélfogva fölszólítom a 
karzatok hallgatóságát a karzatok elhagyására. 

Az ülés végződik d. e. 10 3/4 órakor. 
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Tárgyai : Bemutattatnak : Keglevioh István gr. lemondása ; a kőszegi válaszókerület több választójának panasza, hogy 
aj képviselőválasztásra még mindeddig nem történt intézkedés ; Andrássy Gyula gr. miniszterelnök levele a magyar minisztérium 
kinevezéséről s maga a kinevező kir. rendelet; Böszörményi László és társai indítványa a jelen országgyűlés föloszlatása iránt. Az 
elnök jelenti hála-istenitisztelet tartását a pestbelvárosi plébánia, valamint az izraeliták templomában. 

Az ülés kezdődik d. e. 111/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegyző
könyvét Ocsvay Ferencz fogja vezetni, a szólani 
kívánók neveit Joannovics György jegyzi föl. Az 
utolsó ülés jegyzökönyve fog hitelesittetni. 

DimitrieviCS Milos j e g y z ő (olvassa a február 
19-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k I Keglevieh István gr. Aranyos-Marót 
választó kerülete képviselője képviselői állásáról 
lemondott. Barsmegye központi választmánya uj 
választás eszközlése végett föl fog szóhttatni. 

Vasmegye kőszegi választó kerületének né
hány választói előterjesztik, hogy ujabb választás 
iránti intézkedések még mindekkoráig nem történ- ! 
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tek: ennélfogva, hogy a választó kerület képvise
let nélkül ne maradjon, kérik a t. házat, hogy erre 
nézve méltóztassék ujabban intézkedni. Azt hi
szem, a t. ház előbbi határozatát kell megújítani, 
és ujabban meg kell hagyni a központi választ
mánynak, hogy eszközölje a választást. (Helyeslés.) 

Van szerencsém bemutatni Andrássy Gyula 
gr. miniszterelnök úr levelét, melyben tudtul adja, 
hogy ő felsége a felelős és teljes magyar miniszté
riumot kinevezni méltóztatott. (Lelkes éljenzés.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (olvassa a miniszter
elnöknek a képviselőház elnökéhez intézett levelét, mely 
szerint ö felsége a magyar felelős minisztérium tagjait 
legkegy. kinevezni méltóztatott. E közlés éljenzéssel fo
gadtatik. Ezután olvassa ö felségének Andrássy Gyula 

24 



186 XCIV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Febr. 23. 1867) 

gr. miniszterelnök által ellenjegyzett kéziratát, melyben I 
a magyar felelős minisztérium tagjai kineveztetnek*). 
Lelkes éljenzés.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök :: 
Tisztelt ház ! O felségének a magyar felelős minisz
térium kinevezésére vonatkozó magas rendelete kö
vetkeztében a kormány megalakulván, kötelessé
gemnek tartandom annak egyes tagjait a törvény
hozás mindkét házának bemutatni. Ez alkalommal, 
a melyre nézve bátor leszek a jövő hét legelső' nap
jain gyűlést kérni, a kormány, helyét is elfogla-
landja. 

Van szerencsém egyszersmind azon örvende
tes körülményről értesíteni a tisztelt házat, hogy a 
törvényhozás mindkét házának küldöttségét ő fel
sége már a budai királyi várban fogja fogadni, hol 
iá a jövő hó első napjaiban ő felségeiket üdvözöl
hetni szerencsénk leend. (Elénk éljenzés.) 

E l n ö k : Kimondom tehát, hogy at . ház öröm
érzettel fogadta a magyar felelős minisztérium ki
nevezését. I 

Madarász József : Tisztelt ház! A független 
felelős magyar minisztérium kinevezése mindeneset
re bennem is azon örömet kelti, a melyben bármely 
képviselőtársunk osztozik: t. i. első remény lépését 
hazánk alkotmányos teljes visszaállításának. Csak 
is azért kérek bocsánatot e jelen fölszólalásoinért, 
hogy kijelentsem, hogy — mint az előadottakból 
megértem — ott felelős magyar minisztérium ne
veztetik k i ; de azt hiszem, hogy ez az 1848-diki 
törvények III-dik törvényczikkelye szerint csakis 
ugy értelmezhető, a mint az ott be van törvény-
czikkelyezve, vagyis független felelős magyar mi
nisztérium. (Zaj.) E csekély észrevétellel és értel
mezéssel én is a legnagyobb örömmel üdvözlöm a 
kinevezett magyar minisztériumot. 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T. ház! Én is osz
tom a méltó örömöt ama perczekben, melyek re
ményt nyújtanak az ország lakóinak az alkot
mány tényleges visszaállításához; de ez örömérzet 
mellett kényszerülve érzem magamat azon fontos 
kivánatok folytán, melyek azon kegy. kir. leirat
ban foglaltatnak, mely az alkotmány visszaállítá
sát is kimondja, hogy — mondom azon fontos ki
vánatok folytán — a tisztelt házat fölkérjem, hogy 
azon kegy. kir. leiratra vonatkozólag ő fölségéhez 
egy föliratot intézni méltóztassék. Ezen indítvá
nyomat a t. ház engedelmével bátor leszek fölol
vasni. Méltóztassanak tárgyalására idó't tűzni, ki-
nyomatását a szabályok értelmében elrendelvén. 
(Fölolvassa indítványát, hogy ö felsége foliratilag ké-

*) Lásd az Irományok 63-dik számát. 

ressék meg a jelen országgyűlés feloszlatására s uj or
szággyűlés összehívására ) . 

Deák P e r e n c z : T. képviselőház! A képvi
selőház szabályainak 34 és 35-dik szakasza azt 
mondja: „Ha oly inditvány terjesztetik elő, mely 
nem törvény alkotását czélozza, fölvételi ideje meg-
határoztatván, ezalatt kinyomatik és a tagok között 
szétosztatik. Elérkezvén a fölvételi idő, az indítvá
nyozó kifejti indítványát, és a ház szavazás utján 
elhatározza, vajon az inditvány tárgyalás alá vé
tessék-e vagy ne?" Itt a ház szabályai kijelölik az 
utat, a melyen járnunk kell. Ez inditvány nem va
lamely törvénynek alkotását tárgyazza, fölvételére 
tehát határidőt kell ki tűznünk, mialatt az inditvány 
kinyomatik és a tagok közt szétosztatik. Elérkez
vén a fölvételi határidő, az indítványozó indítvá
nyát ki fogja fejteni, és a t. ház a fölött fog hatá
rozni mindenek előtt, hogy az indítványt tárgya
lás alá vegye-e vagy ne ? (Helyeslés.) Ezek szerint 
tehát az volna a fő kérdés, mely napon kívánja a 
t. ház az indítványt fölvétetni? Ez iránt méltóztas
sanak határozni. A dolog rendé azt kívánja. 

E l n ö k : A ház szabályai értelmében, ugy a 
mint azt Pest belvárosa érdemes képviselője előter
jesztette, a bemutatott inditvány ki fog nyomatni 
és a. t. ház tagjai közt szét fog osztatni; aztán fog 
a t. ház a fölött határozni, hogy a beadott indít
ványt fogja-e tárgyalni vagy nem ? 

V á l l y i JánOS: T. ház ! A ház fölolvasott rend
szabályainak 34-dik czikke szerint világosan ki van 
fejezve, hogy a fölvételi idő kitüzessék és ezen idő 
alatt az inditvány kinyomassák: méltóztassék te
hát már most előleg is kijelölni azon fölvételi napot, 
melyen a t. ház a 35-dik czikkely értelmében maj
dan a fölött határozand: tárgyaltassék-e az indit
vány vagy ne ? 

E l n ö k : Méltóztatnak napot kitűzni? (Fölki-
áltások: Tűzze ki az elnök!) Ennél fogva a beadott 
inditvány ki fog nyomatni, szétosztatni, és ha a t. 
ház beleegyezik, jövő hét csütörtökén tárgyalás 
alá vétethetik. (Helyeslés.) 

Jelentem még a tisztelt háznak, hogy a fővá
ros plébánia-templomában holnap február 24-di-
kén d. e. 10 órakor hála-istenitisztelet tartatik az 
alkotmány helyreállításáért, melyre a tiszt, képvi
selőház tagjai meghivatnak; továbbá, hogy ugyan
ezen okból az izraeliták fővárosi templomában ma 
d. e. 10 V2 órakor magyar isteni tisztelet tartatott, 
melyre a képviselőház tagjai szintén meghivattak, 
mely meghívásnak azonban, a mai ülés miatt, meg 
nem felelhettek. 

Az ülés végződik d. e. 115/4 órakor. 
*) Lásd az Irományok 64-dik számát. 




