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vén egyszersmind ő maga nyilvánosan, hogy a 
magyar nyelvet nem bírja, a mit eddig tapasztalás 
szerint a ház ignorálni kívánt: a bizottság vélemé
nyére szavazok. 

BÓniS S á m u e l : É n röviden magamévá téve 
azokat, miket Tisza László képviselő társam mon
dott, elfogadom a választmány véleményét, egyíga-
zitással. Ott t . i. az van: „hogy a képviselőház néze
teivel ellenkezik." E helyett óhajtom tenni : hogy 
,,a fenálló törvényekkel ellenkezik." (Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Nem lévén senki szólásra följegyez
ve , méltóztassanak azok , kik a bizottság vé
leményét elfogadják, fölkelni. (Megtörténik.) Elfo-
gadtatik a vélemény azon módosítással, melyet 
Bónis képviselő űr tett. 

Több tárgy nem lévén, az ülést eloszlatom, s 
holnap 10 órakor lesz szerencsém a ház tagjait 
tisztelni. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 

CXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marezius 30-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 . 

Tárgyai : Bemutattatnak: Cséry Lajos megbízó levele; Ernszt József kérvénye orvosi illetménye kifizetése iránt; Ben 
cze Mihályé s Udvardy Gyuláé alkalmazásért. Balomiri Simon végleg, Rónay Jáczint föltételesen igazoltatik. A magyar határőrvi
déknek az országgyűlésen való képviseltetése iránt tett kérdésre a kormány máskor igér felelni. A 6 7-es munkálat mind átalánosság-
ban, mind részletenkint elfogadtatik. A kormány "beadja javaslatát az ujonczozás föltételeire nézve, s a ház annak tárgyalása napját 
kitűzi. Mikorra ez bevégződik, a horvát ügy fölvétele határoztatik el. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr.. Eötvös József b., Festetics György gr., Go-
rove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó 
Imre gr., Wenckheim Béla h. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülésjegyző-
könyvét fogja vezetni Joannovics György jegyző' 
úr, a szólani kívánók neveit fogja irni Ráday 
László gr. jegyző úr. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
ÖCSVay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a marcz. 

29-dikén tartott ülés jegyzökönyvét azon pontig, mely 
a naszódvidéki képviseletről szól.) 

BÓniS Sá inne l : A végzés nem egészen hí
ven van föltéve. Ezt akarnám betétetni: „belenyu
godott a ház, hogy kivételesen, a jövő törvény
hozás intézkedéséig, úgy hogy ebből semmi kö
vetkeztetés ne vonathassék." (Helyeslés. A kijaví
tás megtörténik.) 

OCSVay FerenCZ j e g y z ő (folytatólag olvassa 
a jegyzökönyvet azon pontig, mely Moisil Gergely iga
zolására vonatkozik.) 

BÓniS S á m u e l : Bocsánatot kérek: itt ismét 
ki van mondva, hogy a bizottság véleménye azon 

KÉPV. n. ,\APLÓ. 186%. ív. 

változtatással fogadtatott e l , hogy : nem „a ház 
nézeteivel össze nem fér," hanem „a fenálló tör
vényekkel." 

Ocsvay Ferencz jegyző: Tisztelt képviselő 
d r ! Az a másik igazolási esetnél fordul elő. (Ol
vassa tovább s végig a jegyzökönyvet.) 

E l n ö k : Következő irományokat van szeren
csém bemutatni. 

Cséry Lajos úr, a szakcsi kerületben megvá
lasztott képviselő beadta megbízó levelét, mely az 
állandó igazolási bizottságnak fog kiadatni. 

Ernszt József, Borsodmegye volt tiszti orvosa, 
bűnvádi ügyekben tett eljárásáért kiérdemelt két 
ezer ftnyi hátralékban lévő orvosi illetmények ki
fizetését kéri eszközöltetni. 

Bencze Mihály a honvédelmi ügy szervezé
séig magát bárhol alkalmaztatni, elutasítás eseté
ben pedig a külföldre szóló útlevéllel kéri magát 
elláttatni. 

Udvardy Gyula , a szaliczi vasgyár öntöde 
fölügyelője, a tüzéri és erőmú'tani szakban a mi
nisztériumnál leendő alkalmaztatását kéri eszkö
zöltetni. 

Mindezen folyamodások a kérvényi bizottság
hoz tétetnek át. 
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Hosszú József képviselő úr igen rövid két 
igazolási esetet fog előadni. 

HOSSZÚ JÓZSef e lőadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését. Balomiri Simon, Szász-
Sebes-szék képviselőjének megválasztása tárgyában. A 
bizottság nevezett képviselőt végleg igazoltatni véle
ményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Balomiri Si
mon, mint Szász-Sebes-szék képviselője, végképiga
zoltatik. 

Hosszú József előadó (oh >as>a az állandó 
igazoló bizottság jelentését J'ónay Jáczint, Györmegye 
peri kerületéiben megválasztott képviselő megválaszta
tásét tárgyában. A bizottság nevezett képviselőt a sza
bályszerű 30 napi határidő fentartásával igazolandó-
nak véli.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni"? (Elfogad
juk!) Ennélfogva Róna}- Jáczint a szabályszerű 
30 nap fentartásával igazoltatik. 

Manojlovics képviselő urnák interpellatioja 
van a minisztériumhoz. 

MailOJloviCS E m i l : Tekintve, hogy a ma
gyar határőrvidék Sz. István koronájához tartozik • 
tekintve továbbá, hogy az 1848-diki 5-dik tör-
vényczikk értelmében a határőrvidék a magyar 
országgyűlés alkatrészét képezi; tekintve, hogy a 
folyó évi bőjtelőhó 17-dik napján kelt legkegyel-
mesb királyi leirat szerint Magyország alkotmá
nya helyreállíttatott: tekintve, hogy eddigi vá
laszföliratainkban ismételve kifejezett kérelmeink 
ellenére a határőrvidék ez ideig az országgyűlésre 
meg nem hivatott; tekintve, hogy nem csak a tör
vényekkel, hanem a méltányossággal is ellenke
zik, hogy az ország- egy részében alkotmányosság 
uralkodjék, a másik részben pedig ezen alkotmány 
élvezete megtagadtassák ; tekintve végre, hogy élő 
törvényeink értelmében az országgyűlést kiegészí
tettnek tekinteni, és érvényes törvények alkotásába 
bocsátkozni mindaddig nem lehet, mig mindazok, 
kik az országgyűlésre meghívandók, meg nem hi
vattak : a tisztelt had- és belügyminiszter urakhoz 
következő kérdést bátorkodom intézni: méltózta
tott-e a magas kormány intézkedni, s ha ezt eddig 
nem tette volna, szándékozik-e intézkedni, hogy 
a magyar határőrvidék még a jelen évi ülésszak 
folyama alatt az országgyűlésen kellőleg képvi
selve legyen'? 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Tisztelt ház! Csak félig volt szerencsém hallani az 
interpellátiót; de a mit mondandó leszek, az min
den ily esetre alkalmazható. Kénytelen vagyok 
ugyanis arra kérni a t. ház tagjait, méltóztassanak 
ily meglepő interpellatiókra nézve megállapítani, 
hogy azok előbb Írásban adassanak be. . . . 

ManojlOViCS E m i l : Beadtam Írásban. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök:... 
és azután majd a kormány kitűzi a napot, melyen 
felelni fog. (Helyeslés.) 

Elllöfe: Tegnap méltóztatott a t. ház elhatá
rozni, hogy a 67-es bizottság- munkálata fölött a 
szavazás ma történjék. Mielőtt a szavazáshoz hozzá 
fognánk, jelentem a t. háznak, hogy több képvi
selő úr részéről, nevezetesen három oldalról, adat
tak be indítványok a név szerinti szavazásra nézve. 
Ezeket azon sorban, a mint beérkeztek, bemutatom. 
(N'em szükséges fölolvasni! Elfogadjuk!) Tehát a 
szavazás név szerint fog történni, és pedig e kérdés 
fölött: elfogadja-e a t. ház a 67-es bizottság mun
kálatát átalános tárgyalási alapul, vagy nem ? 

BÓlliS Sai í l l ie l : Nézetem szerint a kérdés az : 
hogy a ház a „részletes" tárgyalás alapjául a 67-es 
bizottság „többségének" munkálatát elfogadja-e, 

i v 

vagy nem r 
E l n ö k : Tévesztve használtam az „átalános" 

szót; s a kérdéshez még Bónis képviselő úr észre
vétele szerint ,többség1" szó is hozzá teendő, 

Az igenre szavazó képviselő urak neveit Tóth 
Vilmos jegyző űr fogja jegyezni, a nemre szava
zókát Ráday László gr., a jelen nem levőkét pedig 
Dimitrievics Milos jegyző urak. 

T ó t h VilmÓS j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névlajstíomá', mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Mmássy György gr., ifj. Amb-
rózy Lajosb.. Andrássy Gyula gr.. AnrlreánszkyBoldi
zsár, Apponyi György gr., Armbruszt Péter, Ányos István. 
Balomiri János,Bartal György,BartalJános,Barinyay 
József,Bay György,Bánffy Alberti)., Beinó József, Bánó 
Miklós, Bencsik György. Beniczky Gyula, Berényi Fe
renci gr., Berde Mózes, Berzeviczy Tivadar, Besze 
János, Bethlen Farkas gr., Bethlen János gr., Bethlen 
Sándor gr., Bezerédj László, Binder Lajos, Binder Mi
hály, Bittó István, Boér János (udvarhelyi), Boér Já
nos (vingárdij, Botka Mihály, Bömches-Frigyes, Bra-
notácsky István, Bujanovics Sándor, Borcsányi János, 
Cebrián László gr., Conrád Mór, Csáky Albin gr., 
Csáky László gr., Császár József, Csengery Antal, 
Csik András, ( siky István, Csörghe László, Czorda 
Bódog, Dapsy Vilmos, Dánffy Károly, Dani Ferencz, 
Dániel Pál, Deák Ferencz, Dedinszky József Delli-
manics István, Detrich Zsigmond, Dimitrievics Milos, 
Dobóczky Ignácz, Dobrzánszky Adolf, Domaniczky 
Boldizsár, Domokos László, Dózsa Dániel, Dósa Elek, 
Draskóczy Gyula, Drottlef Tamás Vilmos, Deltára 
Károly, Eitel Frigyes, Eötvös József b., Eötvös Ta
más, Erős Lajos, Faragó Ferencz, Faúr János, Fá
bián Gábor, Fáy Gusztáv, Fehdenfeld Frigyes, Fejér 
János, Fest Imre, Frideczky Tinát, Fülepp Lipót, 
Gajzágó Salamon, Gál János, Gál Miklós, Geczö Já
nos, Geduhj Lajos, Glacz Antal, Gorove István, Gozsdu 
Manó, Gyene Károly, Iledry Ernő, HoUán Ernő, 
Horváth Antal, Horvát Boldizsár, Horváth Döme, 
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Horváth Károly, Horváth Lajos, Hosszú József, Hun
falvi/ Pál, Huszár István, Huszár Károly b., Hra-
bovszky Zsigmond, Ihász JEtezsö, Inkey József Ivacsko-
vics György, Ivánka Zsigmond, Jankovich Antal, 
Jekelfalussy Lajos, Jendrassik Miksa, Joannovics 
György. Jonesku Demeter, Justh József. Justh Kál
mán, Kacskovics Ignácz, Kalauz Pál, Kandó Kál
mán , Karácsonyi Ferenci, Kardos Kálmán, Kaiúz 
Gyula, Kálnoky Pál gr., Kárász Benjámin, Kemény 
Gábor h., Kemény István b., Kemény Zsigmond b., 
Kerkapoly Károly, Királyi Pál, Kiss Jakab. Kos
suth Pál, Kovách László, Kuba János, Kuhicza Pál, 
Kudlik István, Kún Kocsárdgr., Kurcz György, Láng 
Gusztáv, Lator Gábor, Lezár Dénes, Lehoezky Egyed, 
Lipthay Béla b., Lónyay Gábor, Lónyay Menyhért, 
Modocsányi Pál, Máday Lajos, Moniu Aurél, Mátyáss 
József Melas Vilm)s, Mihályi Péter, Mikó Imre gr., 
Mikó Mihály, Millutinovics Szvetozár, Miske Imre b., 
Moldován János, Molnár József, Molnár Pál, Mor-
scher Károly, Nagy Eleje, Nagy Károly, Németh Ká
roly, Ocsvay Ferencz, Onossy Mátyás, Opicz Sándor, 
Orczy Béla b., Paczolay János, Papp Zsigmond, 
Perczel Béla, Herényi Zsigmond b., Pcthe András, 
Pillér Gedeon, J'rugberejer József, Puskariu János, 
Papp Gergely, Rajner Pál, liannicher Jakab, Rá
day Gedeon gr., Báth Péter, Reviczky István, Ró
nay János, Rónay Lajos, Rónay Mihály, ifj. Ru-
dics József b., Rudnycinszky Flórián, Rónay Já-
czint, Sebestyén László, Semsey Albert, Siklóssy Ká
roly, Simay Gergely, Simon Pál, Siskovich József, 
Somssich Imre gr., Somssich Pál, Stefanidesz Henrik, 
Sídyok Mór, Sümeghy Ferencz, Svastics Gábor, Sza-
badfy Sándor, Szabó Imre (pápavárosi), SzaJ'JÓ 
Imre, Szabó Sámuel, Szakáll Lajos, Szápáry Géza 
gr., Szápáry Gyida gr., Szász Ká,roly, Szemző Mátyás, 
Szentiványi Adolf Szentkirályi. Mór, Széchenyi Béla gr., 
Széchenyi Imre gr., Székács József Székely Gergely, 
Széles Dénes, rézéll József, Szilágyi István, Szirmay 
Géza, Szirmay Pál, Szitányi Üllmann Bernát, Szmre-
csányi Dáriusz, Szolga Miklós, Szemző István, id. Te
leki Domokos gr., Thury Sámuel, Tolnay Károly, 
Tolnay Gábor, Torma Károly, Tóth Kálmán, Tóth 
Lörincz, Tóth Vilmos, Torok Bálint, Török Sándor, 
Trauschenfels Emil, Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, 
Tulbás János, Ujfalussy Miklós, Urbanovszky Ernő, 
Vadász Manó, Vadncoj Lajos, Wass Sámuel gr., Vay 
Béla b., Vay Lajos b., Vecsei Oláh Károly, Vécsey 
József b., Vittorisz János, Vitolay József, Vojnics 
Barnabás, Vojnics Liűtács, Wlad Alajos, Vodia-
ner Albert b., Vay Sándor b., Vitchetich István, Zer-
dahelyi Incze, Zeyk József, Zeyk Károly, Zichy 
Antal, Zichy-Ferraris Bódog gr., Zichy-Ferraris Vik
tor gr., Zichy Jenő gr., id. Zichy József gr., ifj. Zi
chy József gr., Zichy Nándor gr., Zimmennann Jó* 
zsef András, Zsarnay Imre, Zsedényi Ede. 

Nemmel szavaznak: Almássy Sándor, Angyal 

Pál, Acs Károly, Bárányi Ágoston, Batthyciny Géza 
gr., Beliczey István, Beniczky Ödön, Bernáth Zs'g-
mond, ifj. Bethlen Gábor gr., Békássy Lajos, Bobory 
Károly, Boczkó Démiel, Bogyó Sándor, Bónis Sámuel, 
Borlea Zsigmond, Böszörményi László, Gsanády Sándor, 
Cseh Sándor, Csiky Sándor, Damaszkin János, Darvas 
Antal, Deáky Lajos, Desseioffy Ottó, Degenfeld Gusz
táv gr., Domahitíy Ferencz, Döry Ádám, Eöry 
Sándor, Eszterkázy István gr., Gcibriel Is'ván, Gál 
Péter, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sán
dor, Halász Boldizsár, Hertelendy György, Heves sy 
Bertalan, Hodosiu József, Horvtúh Elek, Ivánka 
Imre, Jámbor Pál, Jókai Mór, Kállay Ödön, Károlyi 
Ede gr., Keglevich Béla gr.. Kende Kamit, Kiss 
Lajos, Kis? Miklós, Koller Antal, Konkoly Thege 
Pál, Kupricz Imre, László Imre, Lovassy Ferencz, 
Lukács György, L/tksich Bódog, Lukynich Mihály, 
Luzsénszky Pál b., Madarassy Mór, Madarász József 
Makray László, Manojlovics Emil, Markos Is'ván, 
M-róthy János, Mileiics Szvetozár, Miskolczy Lajos, 
Mocsáry Lajos, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, 
Mocsonyi Síndor, Milkovics Zsigmond, Nagy Ignácz, 
Ncínássy Ignácz, Nikolics Sándor, Nyáry Pál, Odes-
calchi Gyula hg, Oláh Miklós, Papp Lajos, Papp 
Pál, Pap Simon, Patay István, Peby Lajos, Perczel 
István, Pethes József, PéteryKároly, Platthy György, 
Podmaniczky Ármin b., Podmaniczky Frigyes b., 
Popovics Zsigmond, Prónay József Ragályi Ferdi
nánd, Ráday László gr., Román Sándor, Rutkay 
István, Salamon, Lajos, Simányi Lajos b., Sipos Or
bán, Soldos Imre, Somossy Ignácz, Sznplonczay Jó
zsef, Szentkereszthy Zsigmond b., Szilády Áron, Szluha 
Benedek, Szontagh Pál, Széky Péter, Thalabér Lajos, 
Tnúry Gergely, Tisza Kálmán, Tisza Lajos, Tisza 
László, Ujfal'tssy Lajos, Varga Antal, Varró Sá
muel, Vállyi János, Várady Gábor, Véghsö Gellért, 
Vidacs János, Zcnnory Kálmán, Zsituay József. 

Jelen nincsenek: Babes Vincze, Bohatielu Sán
dor, Balomiri Simon, Csengery Imre, Csemovics Pé
ter, Fischer István, lörányi Lajos, Illés-y János, 
Karácsonyi János, Komáromy György, Lükö Géza, 
Macellariu Illés, Majthényi József b., Médán Endre, 
Mihajlovics Miklós, Mocsonyi András , Popovics-
Desseanu János, Sztratimirovics György, Sipos Fe
rencz, Teutsch György, Varga Flórián, Zsambokréthy 
József) 

397 igazolt képviselő' közül igennel szavazott 
257. nemmel 117, jelen nem volt 22. Az elnök 
nem szavazott. 

E l n ö k : Ennek következtében a ház a 67-es 
bizottság munkálatát a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadja. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Madarász J ó z s e f : Éljen a haza ! Nem 
helyes! 

E l n ö k : Most nincs más hátra, mint a részle-
18* 
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tes tárgyalásra átmenni. Mielőtt azt tennők, Nyá-
ry Pál képviselő úr kivan szólani. 

Nyáry P á l : Az imént bevégzett név szerinti 
szavazás utján a t. ház többsége a részletes tár
gyalás alapjául a67-es bizottság többségének mun
kálatát fogadta el. Miután az ezen munkálatban 
fölállított alapelvek és annak részletei iránt és 
ellenében is a bizottság kisebbsége, eltérő né
zeteit, a bizottsági nyilvános tárgyalások al
kalmával előadta, nem csak, hanem az ország ál
lami önállása, alkotmányos függetlenség és czél-
szerüség tekintetéből merített érvekkel támogatta 
is, s az általa készített kisebbségi javaslatot az áta-
lános tárgyalás alkalmával többen rokonelvü kép
viselő társaim közül el is fogadták, de a kisebb
ségi javaslat mind a mellett is többséget nem nyer
hetett : azt hiszem, hogy a rokonelvü képviselő 
társaim megegyezésével találkozom, midőn ezen
nel kijelentem, hogy ámbár a jobb oldal több tag
j a által a kisebbségi javaslat némely pontjának oly 
értelmezés adatott, melynek helyessége jogosan két
ségbe hozathanék és e részben a részletes tárgyalás 
alkalmával is lett volna jogunk fölszólalni: miután 
a vitatkozás részünkről a ház többsége ellenében 
különben is eredménytelen lenne ; de egyébiránt 
természetes, hogy a mely munkálatot elvi külön
bözés miatt magunkévá nem tehetünk, azt részletei
ben sem pártolhatjuk: mi tehát a részletes tárgya
lásba beleszólásunk által belefolyni nem fogunk. 
és valahányszor a ház elnöke által a ház a ponton
kinti tárgyalás alkalmával szavazásra hivatik föl, 
mi a szabályok értelmében mindannyiszor tagadó 
szavazatainkat ülve maradással nyilvánítjuk. (He
lyeslés.) 

Elnök: Következik a részletes tárgyalás. A 
jegyző úr po ntonkint fogja fölolvasni a munkálatot. 

Tóth Vilmos, majd Joaimovics György 
j egyzők (olvassák a 67~es munkálat pontjait, melyek 
a 48-dik szakaszig egyenkint elfogadtatnak. Á 49-dik 
szakasz fölolvasása után fölszólal) 

W l á d A l a j o s : Én a bizottsági munkálatban 
tervezett megoldási módot az alakiságra nézve, a 
mint az a 29. ponttól a49-ikig foglaltatik, maga
mévá nem tehetem, mert azt igen nehézkesnek 
és bonyolultnak tartom. Részemről ellentétben 
azon nézettel, mely a 28-dik szakaszban (Fölkiál
tások: Már azon túlvagyunk!) foglaltatik, czélsze-
rűbbnek tartanék egy közösen, együtt tanácskozó 
delegatiót, s még inkább közvetlen, egyenes vá
lasztásokból alakulandó birodalmi parlamentet: 
(Zaj. Halljuk! Fölkiáltasok: Talán reichsrathotf) 
mert csakis ilyképen alakítandó birodalmi parla
ment volna képes kifejteni azon erélyt, melyet én 
a birodalom existentiájára nézve szükségesnek tar
tok, és mert csak ily parlament lehetne a biroda
lom népeinek valódi szövetségi tanácsa. Miután 

azonban tudom, hogy ezen eszmék a házban visz-
hangra nem találnak, módositványt nem teszek, 
hanem hozzájárulok a munkálathoz. (Zaj.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 49-dik szakaszt'? 
(Elfogadjuk!) Tehát a 49-dik szakasz is változat
lanul marad. 

Joannovics György, majd Tóth Vilmos 
j egyzők (olvassák a 67-es munkálatot az 50-dik sza
kasztól a 60-dikig, melyek egyenkint elfogadtatnak. 
A 61-dik szakasz fölolvasása után fóhzólal) 

WaSS S á m u e l gr . : Bocsánatot kérek a t. 
háztól, hogy a pontonkinti fölolvasást megszakasz
tani bátorkodom. Én azt hittem, hogy az átalános 
tárgyalásnál lehet alkalmam e tárgyban szót emel
ni ; de oly messze hátra voltam, hogy csakugyan 
a végén el kellett maradnom a szóihatástól. Kény
telen vagyok tehát jelenleg alkalmat venni ma
gamnak e pontra nézve egy észrevételt tenni. 

Jól látom én . . . . (Közbeszólások: Melyik 
•pontra?) A 61-dik pontra, a melyben ez fordul 
elő: „A két fél felelős minisztériumai közös egyet
értéssel/' stb. 

Jól látom én, t. ház, hogy ezen szövegben a 
bizottság meg akarta óvni Magyarországnak füg
getlenségét ; de nekem nagy aggodalmam van az 
iránt, hogy épen ezen akarat által, hogy a függet
lenséget óvjuk meg, nem fogjuk azt megóvni: mert 
kérem alásan, ha a kereskedelmi dolgokban az il
lető két ház elé került külön előterjesztés iránt az 
illető miniszterek —- nagyon könnyen megtörtén
hetik és minden bizony nyal meg is fog történni, 
hogy a két ház külön véleményben lesz a tárgy 
fölött — mint mondám, a miniszterek meg nem 
tudnak egyezni, és az egyedül ő felsége elha
tározása alá, mint a két ház külön véleménye ter
jesztetik, én meg vagyok győződve lelkemből, hogy 
a jelen uralkodó a válságos viszonyok által nagyon 
is sokat tapasztalt, hogy ő minden bizonynyal a 
mi ügyeink iránt minden tekintettel fog lenni; de 
jövőben oly viszonyok minden bizonynyal, melyek 
épen e §-ban foglaltatnak, t.i.Magyarország érdekei, 
egyenesen a lajtántúli érdekeknek lesznek alávet
ve. Tisztelettel kérem a t. házat, méltóztassék ezen 
pontra nézve valami közvetítőt kitalálni és azt az
tán ide beigtatni olyformán, (Halljuk! Halljuk!) 
hogy a határozat ne legyen így egyenesen csakis 
a trónnak átadva. Kötelességemnek tartottam a t. 
háznak ezt megmondani, (Közbeszólások: Halljuk a 
formulát!) és ha a t. háznak tetszik, méltóztassék 
megváltoztatni. (Maradjon! Halljuk a módosit
ványt !) 

Elnök: Méltóztatnak a 61-dik szakaszt vál
tozatlanul elfogadni ? (Maradjon !) Tehát a 61-dik 
szakasz is ugy, a mint szerkesztve van, meg
marad. 

T ó t h V i l m o s j egyző (olvassa a 67-es mun-
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kálatot a 62-dik szakasztól a 68-dikig, melyek egyen
kint elfogadtatnak. A 69-dik, utolsó szakasz fölolva
sása titán fölszólalj 

Kudl ik I s t v á n : T. ház ! Nehogy az aggo
dalmak, melyek a 61-dik szakaszra nézve fölho
zattak, (Közbekiáltások: Elvan már döntve! Zaj. Elnök 
csönget. HaUjibk!) e házban felelet nélkül marad
janak és alapos voltuk színezetét tartsák fön..,H (Fái-
kiáltások : El van döntve! Zaj.) 

E l n ö k : Kérem a t. házat, méltóztassék módot 
nyújtani a képviselő' úrnak, hogy, ha már szólani 
akar, szólhasson. {Ralijuk!) 

Kudl ik I s t v á n : Csak arra akartam figyel
meztetni, hogy azon aggodalmak, melyeket a 61-dik 
szakasznál egy t. képviselőtársam fölhozott, maga 
ezen most olvasott 69-dik szakasz által el vannak 
oszlatva. (Fölkiáltások • ügy is tudjuk .') Azon esetre 
t. i.. ha a delegatiók meg nem egyezhetnek, az 
eló'bbeni törvényes állapot úgy is visszaáll. (Zaj.) 

Miletics Szvetozár: T. ház ! A mit a félbe
szakított átalános vita alkalmával bővebben akar
tam kifejteni, most röviden kinyilatkoztatom, hogy 
t. i. én ezen országgyűlést ineompetensnek tartom 
(Jobbról zaj. Eláll!) azon viszonyok fölött rendel-

(kezni, (Nagy zaj. Fölkiáltások: Ezen már túlva
gyunk!) mondom, azon viszonyok fölött rendel
kezni, melvek a magyar koronához tartozó olyan 
országokat is illetnek, melyek itt semmiképen kép
viselve nincsenek. {Nagy zaj.) 

Szentk irá ly i Mór: Miletics Szvetozár kép
viselőtársam ezen kifogása folytán bátor vagyok 
a t. képviselő urat arra emlékeztetni, hogy épen 
azon országok, melyek a magyar koronához tar
toznak, meg voltak híva ; ha tehát követeiket el 
nem küldték, azt csak magoknak tulajdonithatják. 

Milet ics Szve tozár : Nem ide tartoznak! 
(Fölkiáltások: Akkor kifogást sem lehet tenni!) 

Keglev ich Bé la gr . : Azt hiszem, a tárgya
lás mostani stádiumában se az egyik, se a másik 
képviselő úr nyilatkozata nem tartozik ide. Ez az 
én meggyőződésem. 

E l n ö k : A t. ház a részletes tárgyaláson át
ment s a 67-es bizottsági munkálatot szakaszon-
kint is elfogadta. Méltóztatnak-e már most kívánni, 
hogy a munkálat, a bevett szokás szerint, még egy
szer fölolvastassék ? (Fölkiáltások: Fololvasottnak te
kintjük!) Ennélfogva, miután a t. ház azt szaka -
szonkint is elfogadta, nincs egyéb hátra, mint föl
olvasottnak vévén, annak elfogadása fölött sza
vazni. Méltóztassanak tehát azok, kik a munkálatot 
részleteiben is elfogadják, fölállani. (Megtörténik.) 
Elfogadtatván részleteiben is a javaslat, határozattá 
válik *), s mint ilyen a mélt. főrendekkel közöl-

*) Lásd az Irományok 79-dik számát. 

tetni fog; Tóth Vilmos jegyző úr lesz szíves azt a 
főrendek legközelebbi ülésében átadni. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: A 
minisztérium előterjesztése folytán az országgyűlés 
mindkét háza meggyőződvén az ujonczállitás ha-
laszthatlan szükségéről, 48,000 ujonczot ajánlott 
meg azon kikötéssel, hogy a minisztérium ezen 
ajánlat föltételeit javaslatban formulázva minél 
előbb a ház elé terjeszsze. Van szerencsém ezen 
javaslatot ezennel a ház asztalára letenni, azon 
kéréssel, méltóztassék azt fölolvastatni, s kinyomá
sa után tárgyalását minél előbb napirendre kitűzni. 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (olvassa a miniszteri, ja
vaslatot az ujonczozái módozatairól *). 

Elnök: A miniszteri előterjesztés ki fog nyo
matni, s holnap reggel a í. ház tagjai közt már 
szét lesz osztva : s így már ma lehetne a tárgya
lási napról rendelkezni. Nem tudom, elfogadja-e a 
t. ház, ha javaslatba hozom, hogy miután a tárgy 
sürgős, már a jövő hétfőre tárgyalásra tűzessék 
k i? (Fölkiáltások: Kedden! Kedden!) 

K e g l e v i c h B é l a ^V.: A házszabályok sze-
rint három napot kell a tárgyalás előtt fenhagyni. 

Deák FerenCZ: A tárgy ugyan nagyon sür
gős; de ha a ház valamely tagja a házszabályokra 
hivatkozva, kívánja a határidőt a házszabályok sze
rint megállapittatni, akkor, úgy gondolom, ezt nem 
tagadhatjuk meg. De ezzel az egy nappal nem is 
sokat vesztünk. Lehetne tehát keddre kitűzni. 
(Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatik a t. ház keddre kitűzni 
az ujonczállitási javaslat tárgyalását ? (Helyeslés.) 
Ennélfogva kedden vétetik tárgyalás alá. 

Milet ics Szve tozár : Tizenkét nappal ezelőtt 
én is .terjesztettem elő egy indítványt a horvát 
ügyek tárgyában. Ez még nem osztatott ki. Ké
rem azt kiosztatni és napirendre kitűzni. 

D e á k FerenCZ: A bizottságnak a horvát 
ügyekre vonatkozó jelentése még kiosztva nincs ; 
de már most kiosztható, mert régen ki van nyom
tatva. Ha tehát az ujonczállitási föltételeket meg
állapítottuk, úgy gondolom, azonnal a horvát 
ügyet kellene elővenni: mert ha a jelentés most 
kiosztatik, addig lesz időnk azt megfontolni; mivel 
pedig ez a dolog is sürgetős, nem volna czélszerü 
hosszura halasztani ez ügy tárgyalását. En tehát 
úgy gondolom, hogy akkor, midőn a katonaügyet 
tárgyaljuk, egyik ülésben meghatározhatjuk a hor
vát ügy tárgyalási napját is. (Helyeslés.) 

Gliyczy K á l m á n : T. ház ! A horvát ügyben 
kiküldött országos bizottság jelentése még szétoszt
va nincs, értem, röpivek alakjában: mert csak az 
országgyűlési irományok között jelent meg; ezen 
alakban pedig nem alkalmas arra, hogy tárgyalási 

*) Lásd az Irományok 80-dik számát. 
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alapul szolgáljon, mert jegyzeteket nem lehet rá 
tenni. Kívánatos lenne, hogy — ha az idő egyéb
iránt e miatt messzire nem haladna — osztatnék ki a 
a jelentés röpivek alakjában, mint minden bizott
sági jelentés a ház tagjai közt ki szokott osztatni. 
Ha még mos kinyomatva, nem akarnám ezzel a 
tárgyalást hátráltatni; de nagyon kívánatosnak 
tartom, hogy ily alakban is kiosztassék. 

E l n ö k : A jelentés azon alakban, a mint 
Grhyczy Kálmán képviselő úr kívánja, még nincs 
szétosztva; de ez, ha a t. ház kívánja, igen rövid 
idő alatt megtörténhetik. Azt hiszem, hogy midőn 
az ujonezállitási föltételek tárgyalásán átment a t. 
ház,akkor azonnal meg fogjuk állapítani a horvát 
ügy tárgyalási napját. Addig a jelentés is szét lesz 
osztva a szokott alakban. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 

Épen ezt akartam mondani, s a kormány részéről 
tökéletesen megnyugszom abban, a mit ti barátom, 
Pest belvárosa érdemes képviselője inditványozott 
s az elnök a ház határozataként kimondott, hogy 
t. i. a mint az ujonezállitási javaslat a ház által 
tárgyaltatott, azonnal ki fog tűzetni a nap a hor
vátügyek tárgyalására, és addig kinyomatik a bi
zottság jelentése oly alakban, a mint a t. képviselő 
úr monda. 

E l n ö k : Több tárgy nem lévén, az ülést be
zárom. 

A közintézetek tárgyában választott bizottság 
azon albizottságát, mely a Múzeum tárgyában kül
detett ki, kérem, hogy rövid tanácskozás végett az 
ülés után itt maradni méltóztassék. 

Az ülés végződik d. u,.12l/2 órakor. 

CXV. OESZAGOS ÜLÉS 
1867. april l-jén 

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 . 

Tárgya : A közösügvi határozat átküldetik a főrendekhez. 

A kormány részéről senki sincs jelen. 

Az ülés kezdődik d.e. 11 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét fogja vezetni Ocsvay Ferencz. 

T. ház! Csak az utolsó ülés berekesztése után 
esett értésemre, hogy a főrendek ma ülést fognak 
tartani; hogy tehát a t. ház határozata a közös 
ügyek tárgyában a mélt. főrendekhez átküldethes
sék, a múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése végett 
szükséges volt ma a t. képviselőház részéről is 
ülést tartani. Most tehát ámult ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (olvassa a marcz. 30-án 
a ríott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Nincs semmi észrevétel a jegyző
könyvre nézve? (Nincs!) Hitelesíttetik. 

Most a képviselőház határozata a közös ügyek 
tárgyában fog hitelesítés végett még egyszer föl
olvastatni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (fölolvassa a közösügyi 
határozatot. *) 

E l n ö k : Nincs észrevétel? (Nincs!) Tehát el-
fogadtatik, és az előbbi határozat következtében 
jegyző .úr a méltóságos főrendeknek át fogja 
vinni. 

Több tárgy nem levén, az ülést föloszlatom. 

Az ülés végződik d. e. 11°/,, órakor. 

*) Lásd az Irományok 7 i)-dik számát. 




