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\jJLf JJL« \fJKOZÍÍ1L.\XU^ L ÍJL ÍJUÖ 

1867. april 5-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 . 

T á r g y a i : Bemuíattatnak : Bottka Tivadar megbízó levele ; Kún Kocsárd gr., Tisza Lajos, Torma Károly, Széli József, 
Ráday Gedeon gr. és Kubicza Pál lemondása képviselői á l lasakról ; Ürmös község kérvénye elfoglalt erdei visszaadásaért: A.-Cser-
náton községé az 1854-diki birodalmi kölesönbe fizetett részletei megtérítéséért; Illosvay Rezsőé Munkács vára átalakí tása, magyar 
vadászezredek állitása és saját alkalmazása i r án t , -Kába Illésé s társaié regale-jogaik kárpót lásaér t ; Tót-Aradács községé kincstári 
-uradalmi részlet megvásárolhatása i r án t ; Hubay Gusztávé a* vidéki színészet s színészi nyugdíjintézet ügyében ; Dobozy Ferenczé a 
tokaji, hid i r án t ; Bedő Lajos ,,Az alkotmány káté ja" czimü könyvecskéje ügyében ; Katona Györgyé a veszprémi Katona Józsefféle 
alapítvány ügyében ; Korányi Károly védirata a Pelegrin testvérek vádja ellenében ; Szénássy Sándor kérvénye elmaradt honvédi 
havidija kifizetése i r án t ; Vidák Józsefnéé cs. k. hatóságok által elfoglalt szijgyártó készletei megtérítése i r án t ; Bátek János és Rózáé 
perök elintézése i rán t ; tnrzaremetei munkásoké segélyért ; Szent-Lörincz s más baranyai községeké a maradványföldi kamatok elen
gedéséért ; a szatmár-németi gör. kath. egyházíagok panasza oroszositó lelkészük el len; Szentes város tiltakozása egy februárban 
beadott kérvény ellen s kérelme úrbéri kárpótlásért ; Várjon Gábor kórvénye fia elhelyezése és saját dija kifizetése iránt. Gséry Lajos 
feltételesen igazoltatik. A főrendek üzeuik, hogy a közös ügyek s az ujonezozás föltételei tárgyában a képviselőház határozatait 
magokévá tették. Kiss Bálint kérvényei a Nemzeti Múzeumban tett fáradozásai megjutalmazása iránt ajánlással áttétetnek a miniszté
riumhoz. A kormány jelenti , hogy a vallásbeli egyenjogúság .iránt, honosítási törvényjavaslattal egyetemben, még a jelen ülésszak 
alatt előterjesztést fog t enn i ; a hűbéri jogviszonyok rendezése tárgyában, a mennyiben nem szorosan a polgári törvénykönyvbe tar
toznának, szintén mielőbb külön törvényjavaslat előterjesztését igéri. Bemutattatik Berzeviczy Tivadar törvényjavaslata az udvartel
kek iránt . A lugosi románok gyűlésének betiltása iránti kérdésre a kormány a legközelebbi ülésben igér válaszolni. Benyujtatik 
Kovách László háznagy javaslata a képviselőház kezelési költségei i ránt . A horvát ügy tárgyalása napirendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Festetics 
György gr., Gorove István. Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért,. Miké Imre gr.; később Eötvös József b. 

A ülés kezdődik d. e. 11 '/2 órakor. 

B l l lÖk : A jegyzőkönyvet fogja vezetni Ocs-
vay Ferecz jegyző úr, a szólókat Tóth Vilmos úr 
jegyzi. Az utolsó ülés jegyzőkönyve hitelesítve 
levén, új hitelesítés szükségtelen. 

Bottka Tivadar , Barsmegye aranyosmaróti 
kerületében megválasztott képviselő, bemutatta 
megbízó levelét. Az igazoló bizottsághoz utasit-
tatik. 

Kxin Kocsárd gr., o felsége által Hunyadme-
gye főispánjának neveztetvén ki. képviselőállásá
ról lemond. Hunyadmegye központi bizottsága uj 
választás eszközlésére fog fölszólittatni. Tisza La
jos, Biharmegye főispánjává levén ő felsége által 
kinevezve, képviselői állásáról szintén lemond. Bi
harmegye központi bizottsága uj választás eszköz
lésére elnökileg szintén fölszólítandó. Hasonlóké
pen: Torma Károly, Belső-Szolnokmegye főispán
jának, Széli József, Vasmegye főispáni helytartójá
nak, Eáday Gedeon gr., a Jász és Kunkerüleíek 
főkapitányának. Kubicza Pál. Trenesénmegye fő
ispánjának levén ő felsége által kinevezve, képvi
selői állásukról lemondanak. Ennélfogva Belső-
Szolnok-, Vas- és Trencsénmegyék, úgyszintén a 

Jász- s Kunkerületek központi bizottságai uj vá
lasztások eszközlésére fognak elnökileg fölszó
littatni. 

Felső-fehérmegyebeli Ürmös község volt úr
béres lakosai a földesuraság által elfoglalt erdeik 
birtokába való visszahelyezésüket kérik eszkö
zöltetni. 

Alsó-Csemáton községének elöljárói az 1854-
dik évi önkéntes birodalmi kölcsön két részlete fe
jében befizetett 800 frtot 5°/0 kamattal együtt 
visszafizettetni, vagy róla az államkölcsönkötvényt 
kérik kiadatni. 

Illosvay Rezső, beregmegyei illosvai lakos, 
Munkács várának stratégiai szempontból az éjszaki 
határokat fedező erödképen leendő fölhasználtatá-
sát, magyar vadászezredek alakítását s végre sa
já t alkalmaztatását kéri eszközöltetni. 

Hunyadmegyei Rozskán községbeli lakos 
Kába Illés és társai, Nopcsa Ferencz b. főispán ál
tal regale-jogaik gyakorlatában szenvedett sérel
meket panaszolván, orvoslásért esedeznek. 

Torontálmegyei Tót-Aradácz községe lakosai 
az eleméri vagy más szomszéd kincstári uradalom 
egy részének általok örök áron leendő megvételét 
jutányosán kieszközöltetni kérik. 

Hubay Gusztáv színigazgató a magyar vidéki 
színészet ügyét rendeztetni s szülészeti nyugdíj-in
tézetet alapíttatni kér. 

Dobozy Ferencz szabolcsmegyei birtokos, 
19* 



148 CXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (April 5. 1867.) 

több község nevében, a Tokaj melletti közlekedési i 
tiszai hídnak mielőbbi felépíttetését kéri elren- I 
deltetni. 

Bedő Lajos, kunhegyesi lakos, „A magyar al
kotmány kátéja" czimű könyvecskéjét a népisko
lákban használat végett országos költségen besze
reztetni kéri. 

Katona György, veszprémi polgár, a veszp
rémi főtisztelendő' káptalant a bemutatott legföl-
sőbb királyi nyilt parancsnál fogva a néhai Ka
tona József-féle 40 ezer forintnyi kegyalapitvány- | 
nak kamatokkal együtti helyreállítására kéri kö-
teleztetni. 

Korányi Károly, kassai ügyvéd , a Pelegrin 
testvérek által f. é. marcz. 23-kán benyújtott mél
tatlan vádakra 11 darab okmánynyal támogatott 
vádiratát figyelembe vétetni s becsületbeli sérel
mét orvosoltatni kéri. 

Dr. Szénássy Sándor, volt honvéd-huszár-ez-
redbeli főorvos és budai lakos, az 1849-dik évi 
aug. havi, még fizetetlen 112 ft 30 kr pengő hadi-
illetó'sége kifizetését kéri kieszközöltetni. 

Özv. Vidák Józsefné, pesti lakos, az 1849-dik 
évben a cs. kir. katonai hatóságok által kifizetés 
Ígéretével átvett hadfölszerelési szíjgyártó készle
tének 3941 f t52kr t tevő, mindeddig fizetetlen árát 
kamataival együtt részére kieszközöltetni kéri. 

Bátek János és Róza, sárosmegyei Zboró köz
ségi lakosok, Grádl Kristóf ellen indított, s Ö" fel
sége által a m. k. udv. kanczelláriához átvizsgálás 
végett utasitott peröket végleg elintéztetni kérik. 

A turjaremetei kincstári vasgyár munkásai 
e gyár eladatása által keresetök elvesztését pana
szolván , a munkaképtelenek nyugdíjaztatását, a 
munkaképesekneknek pedig máshol alkalmaztatá
sát kérik foganatosítani. 

Szent-Ló'rincz s több baranyamegyei község 
elöljárói az úrbéri maradványföldek után követelt 
kamatok fizetését elengedtetni kérik. 

A szatmár-németi görög kath. románajku egy
házközség tagjai Bocskay Antal lelkészök eloro-
szositó törekvését panaszolván, e visszaélést meg
szüntetni s őt állomásáról elmozdittatni kérik. 

Szentes város közönsége az úrbéri kárpótlás 
ügyében február hóban beadott kérvény ellen, 
mint a melyről semmi tudomása sincs, tiltakozván, 
ez alkalommal kéri az örök áron megvett uri jogok
nak s megváltott úrbéri tartozásoknak az 1848-ki 
9. t. ez. értelmében teljes kárpótoltatását. 

Várjon Gábor rozsnyói ügyvéd a katonanö-
veldébenlevő Lajos fiának a gyalogsági tiszti aka
démiába leendő díjmentes fölvételét kéri eszkö
zöltetni. 

Ugyanő Kassa városában viselt tanácsnoki 
hivatala után járó s visszatartott díjának kifizeté
sét kéri elrendeltetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottságnak 
adatnak át. 

Hosszú József képviselő úr igazolási jelen
tést tesz. 

HOSSZÚ JÓZSef e lőadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését, Cséry Lajos, Tolnamegye 
szakcsi kerületében megválasztott képviselőt illetőleg, 
A bizottság a szabályszerű 30 nap fentartása mellett 
igazolást véleményez. Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak az igazoló bizottság 
véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát Cséry 
Lajos a szabályszerű 30 napi határidő fentartása 
mellett igazolt képviselőnek jelentetik ki. 

Ifj. Ráday Gedeon gr., a felsőház jegyzője, 
két üzenetet fog a mélt. főrendek részéről beadni. 

Ifj. Ráday Gegeon gr. jegyző (a háznagy 
által bevezetve, az elnöki szék elé áll) : Mélt. elnök! 
mélyen tisztelt ház! A magyar országgyűlés kép
viselőházának ugy a közös ügyek, mint az ujoncz-
kiállitáshoz kötött föltételek tárgyában hozott ha
tározatait a főrendiház f. hó 3-kán és 4-kén tartott 
üléseiben minden módosítás nélkül egyhangúlag 
elfogadta. Meg vagyok bizva az ezen megállapo
dásokról szóló jegyzőkönyvi kivonatokat tisztelet
tel átnyújtani. (Éljen!) 

E l n ö k : A két rendbeli jegyzőkönyvi kivonat 
azonnal fel fog olvastatni. 

OcSVay Ferencz j e g y z ő (olvassa a főrendi
ház üzenetét a közös ügyek és az ujonczkiállitás tár
gyában.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
Kiss Bálint akad. festesz egy folyamodást 

nyújtott be a képviselőházhoz, melyben kérte, 
hogy követelései adassanak meg. A t. ház azt 
a kérvényi bizottsághoz utasította, s midőn a kér
vényi bizottság referálta, azt méltóztatott rendelni, 
hogy a közintézetek tárgyában kiküldött bizottság 
adjon e tárgyban jelentést: ezen jelentés most el
készült, s Várady Gábor úr föl fogja olvasni. 

Várady Gábor előadó (olvassa a közintéze-
tek tárgyában kiküldött bizottság jelentését, Kiss Bálint 
a Magyar Nemz. Múzeum képtári őrének két rendbeli 
folyamodványa tárgyában, melyekben Kiss Bálint 
1844-tbí 1861-ig a múzeumi képtárban saját költsé
gén és sok fáradsággal eszközlött szolgálataiért jutal
mazást kér. Továbbá az 1861-től 1866 végéig, mint 
a képtár öve, dijért folyamodik, harmadszor a képek 
kijavítására fordított 4666 forintnak visszatérítését, 
és végre állandó évi alkalmaztatást kér. A bizottság a 
kérvényezőnek 1844-töl 1861-ig véghez vitt hü szolgá
latainak némi elismeréséül 2000 forint átalányt, 
1861-től 1866-ig képtári ör minőségében tett szolgá
lataiért évenkint 600, tehát összesen 8600 forintot, a 
képek kijavítására fordított költségei fejében pedig 
4666 forintot vél az országos pénztárból utalványo-
zandónak. A bizottság véyre folyamodónak további 
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alkalmaztatását illető kérvényét a bélügyminiszter 
figyelmébe véli ajánlandónak.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a kérvényi bizottság 
véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) 

Szentkirályi Mór: T. ház! Én úgy fogom 
föl ez egész folyamodást, mint a mely akkor került 
a ház elé, mikor a ház még nem rendelkezett köz
igazgatási orgánumokkal. E folyamodás egész 
tárgya közigazgatási és nem törvényhozási: én 
tehát azon nézetben vagyok, hogy e kórvény a 
közigazgatás útjára lenne vezetendő. Ott vannak 
az indokok, melyek a folyamodó által előhozattak ; 
ott vannak az indokok, melyek előadattak a bi
zottság által: ezek a közigazgatási minisztérium 
által megfontoltatván, ezen az úton fognak elintéz
tetni. (Helyeslés.) 

Bóni s S á m u e l : Magam is azon vélemény
ben vagyok, hogy e kérdés a közigazgatás terére 
tartozik. Azonban miután a kérvény a házhoz ada
tott be, az rá véleményt mondhat és ajánlhatja az 
ügyet az illető minisztériumnak. Ez nem szokatlan 
dolog. Ennélfogva nekem az a véleményem, hogy 
e kérvény a ház ajánlásával tétessék át az illető 
minisztériumhoz. (Helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni Bónis kép
viselő úr indítványát ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva 
Kiss Bálint akadémiai festesz úr kérvénye ajánlás
sal áttétetik az illető minisztériumhoz. 

Tisza Kálmán képviselő úr két rendbeli in-
terpellátiót intézett a minisztériumhoz: egyiket a 
vallás ügyében, a másikat az úrbéri természetű 
kérdések tárgyában. Horvát igazságú gyminiszter 
úr ez interpellatiókra válaszolni kivan. (Halljuk !) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! A márczius 26-dikán tartott ülésben Ti
sza Kálmán képviselő úr a kormányhoz a követ
kező interpellátiót intézte: „Szándékozik-e a mi
nisztérium a különböző hitfelekezetek egymás és 
az állam iránti viszonyainak a jogegyenlőség alap
ján való megoldására és a hűbéri természetű vi
szonyok rendezésére nézve még ezen év folytán 
törvényjavaslatot terjeszteni a ház elé?" 

Ezen interpellatióra van szerencsém a kor
mány nevében a következő választ adni. (Halljuk ! 
Halljuk !) 

A mi különösen az interpellátió első tárgyát 
képezi, a kormány szándoka egy átalános honosi-
tási törvényjavaslattal együtt a vallásegyenlőség és 
vallásfelekezetbeliek egyenlő" politikai joggyakorlata 
iránt még a jelen törvényhozási szak alatt javasla
tot terjeszteni a ház elé. (Helyeslés.) 

A mi az interpellátió másik tárgyát illeti: 
azon hűbéri jogviszonyokat illetőleg, melyek az 
úrbéri birtokszabályozásokkal állanak kapcsolat
ban, és a melyekre nézve a megoldás elvei és az 

eljárás módja már meg vannak állapítva, a kor
mány két teendőt lát maga előtt. (Halljuk!) 

Először az érvényben levő elvek és eljárási 
szabályzat fölött őrködni ; és másodszor ezek 
megőrzése mellett a megváltást a hitel közvetítése 
által elősegiteni. (Helyeslés.) 

Ez utóbbi tekintetében, t. i. a megváltás kér
désében, a kormány törekedni fog, mihelyest hal
mozott teendői engedik, külön törvényjavaslatot 
tenni le a ház asztalára. 

A többi hűbéri jogviszonyok, mefyek rende
zése nem áll kapcsolatban az úrbéri birtokszabá
lyozásokkal, egy részben a polgári törvénykönyv 
körébe tartoznak, és ezek csak az uj polgári tör
vénykönyv megállapításával nyerhetnek megol
dást, a mi minden esetre hosszasabb időt igényel. 

A mennyiben azonban ezen hűhéri jogviszo
nyok nem tartoznának szorosan a polgári törvény
könyv tárgyai közé, a kormány hajlandó már ko
rábban is külön törvényjavaslatokat tenni le a ház 
asztalára; de az időpontot e pillanatban még nem 
képes meghatározni. 

A tárgy fontosságánál fogva egyébiránt a 
kormány nem tarthatja föladatának könnyen fél
remagyarázható ígéreteket tenni, és csak annak ki
jelentésére szorítkozik, hogy a viszonyok tanul
mányozása és az adatok egybegyűjtése után a 
megoldás oly gyakorlati módját fogja javaslatba 
hozni, mely a hűbéri jogviszonyok végleges ren
dezését a tulajdonjog sérelme nélkül (Helyeslés) 
elősegítse és megkönnyítse. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! A mi az igen tisz
telt igaz ságügy miniszter úr által adott választ illeti, 
elsőben is az első tárgyra vonatkozólag én ugyan 
részemről óhajtottam volna, hogy a t. miniszter úr 
és illetőg a minisztérium kapcsolatba nem hozva 
más törvényhozási teendőkkel nyilatkozott volna 
e tárgyban; azonban miután én is tudom, hogy 
honosítási törvényre is szükségünk van, a nyilat
kozatot igy is elfogadom, remélve, hogy még ezen 
évben e nagy fontosságú kérdés ezen utón is meg fog 
oldatni. A mi a másodikat illeti, én is látom nagy 
fontosságát azon tárgyaknak, és nem szándékom 
a minisztérium irányában oly nyomást gyakorolni, 
hogy őt már ma egy határidő kitűzésére fölszó
lítsam ; de igen természetesen, miután határidő 
nincs kitűzve, részemről is kénytelen vagyok ma
gamnak föntartani, hogy ha a dolgot véleményem 
szerint nagyon haladni látnám, ismét szóba hozhas
sam* e tárgyat. (Helyeslés.) 

B e r z e v i c z y T i v a d a r : Az igazságügyi mi
niszter úr előterjesztése folytán vagyok bátor arra 
figyelmeztetni a t. házat, hogy vannak némely 
viszonyok, melyek nagy hasonlatosságban vannak 
a feudális viszonyokkal, noha valóban nem azok, 
és melyek a tulajdon iránt legnagyobb kíméletet 
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kivannak. Ezekre nézve vagyok bátor egy törvény
javaslatot a t. ház elé terjeszteni és azt figyelmébe 
ajánlani. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a fórvény
javaslatot *). 

Bernáth Zs igmond : Tisztelt ház! Én igény
telen véleményem szerint azt hiszem, hogy mivel 
épen e perczben tette az igazságügyi miniszter úr 
a háznak azon ígéretet, hogy e tárgyban ügye-
kezni fog a kormány törvényjavaslatot mielőbb 
előterjeszteni, a miben a t. ház meg is nyugodott, 
s bele is kellett, hogy nyugodjék: azt tartom, 
hogy nem lehet mást tennünk, mint kimondanunk, 
hogy a mennyiben az igazságügy miniszter e tör
vényjavaslatnak hasznát veheti, az hozzá tétes
sék át. 

P a p p Zsigmond : T. ház ! Elismerem, hogy 
az igazságügyrniniszter úr hasznát veheti a tör
vényjavaslatnak ; de nem vagyok abban a véle
ményében, hogy egy vagy más képviselőnek ne 
volna joga törvényjavaslatot tenni. Ennélfogva in
dítvány ózom, hogy nyomassék ki s annak idejé
ben tűzessék ki tárgyalásra. 

E l n ö k : Nem tudom tisztán kivenni, mit, ki
van a t. ház: hogy az igazságiigyminiszter úrhoz 
tétessék át ? vagy azt, hogy kinyomassák ? 

BÓnis S á m u e l : Vélekedésem az, hogy a 
szabályoknak mindenesetre eleget kell tenni: azért 
nyomassuk ki ezen törvényjavaslatot, azután a ház 
határozzon fölötte. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva ki fog nyomatni a tör
vényjavaslat. 

Most Babes képviselő úr kíván interpellátiót 
tenni. 

Babes V i n c z e : Miután a belügyminiszter 
úr, mint látom, nincs jelen, kénytelen vagyok kér
désemet elhalasztani. (Halljuk! Fölkiáltások: Jelen 
van a minisztérium !) A. t. ház engedelmével bátor 
leszek a belügyminiszter úrhoz egy alázatos kér
dést intézni s kegyes fölvilágositását igénybe venni 
egy oly esetre nézve, a mely számos hazafi kedé
lyekben aggályokat szül. Tudvalevőleg a mióta 
hazánkban az alkotmányos élet visszaállítása s a 
municipiumok újjászervezése elhatároztatott, majd 
minden megj'ében látjuk, hogy az értelmiség, ne
vezetesen pedig a megyei bizottsági tagok össze
gyülekeznek s tanácskozásokat tartanak, főleg a 
tisztnjitások körül követendő eljárás fölött. Ilyféle 
tanácskozásokat láttunk nem régen Pest megyében 
is , nevezetesen a megyeház nagy teremében, és 
épen a bizottsági tagok részéről, a nélkül, hogy 
valaki által a tanácskozások megakadályoztattak 
volna, s az eredményről értesítve valánk a napi 
lapok hasábjain. Hasonló tanácskozmányokat ösz-

*) Lásd az Irományok 81-dik számát. 

szehivtak Krassómegye középponti román intelli
gensei, és pedig múlt hó 14-dik napjára, és ezen 
tanácskozások tartása nem csak hírlapok utján 
kihirdettetett, de sőt fölöslegül az illetékes megyei 
hatóságnak be is jelentetett jó ideje korán. Össze
gyűlt számos intelligens és számos megyei bizott
sági t ag ; a belügyminiszter úr azonban egy már-
czius 13-dikán kelt távirati sürgöny által ezen 
gyülekezet tartását betiltotta, és — mint a megyei 
igazgató vagyis adminisztrátor közléséből kive
hető — oly nyilatkozattal, hogy a megyei bizott
sági tagoknak se egészben, se részben össze
gyűlni és tanácskozni szabadságukban nem áll, 
(Mozgás) természetesen magántanáeskozásokra. 
Hasztalan volt a gyülekezet részéről választott és 
fölhatalmazott főtisztelendő Nagy Mihály kanonok 
által szintén távsürgöny utján a belügyminiszté
riumhoz tett remonstrátió; hasztalan volt azon ké
relem, hogy engedtessék meg a gyülekezet tar
tása : mert a belügyi miniszter fentartotta tilalmát: 
sőt a megyei igazgató tovább is ment, és egy kör
levelet bocsátott ki a megyei járási főnökökhöz, 
melyben felelősség terhe alatt meghagyta nekik, 
hogy bármiféle gyülekezeteket megakadályozza
nak . így azon gyülekezet nem is tartatottmeg. Én, 
t.ház, a kormánynak ezen eljárását föl nem fogha
tom, és azt összeegyeztetni nem tudom se a fenálló 
törvényekkel, se a törvényes szokással; és midőn 
az illetők ezen esetet egy román hirlap által kihir
dették, hozzá tették, hogy a kormány ezen eljárása 
emlékezetükbe hozza a legborzasztóbb absolutismus 
korszakát. Tekintettel pedig a több más megyében 
naponkint tartatni szokott gyülekezetekre, fölsó
hajtanak, hogy úgy látszik, miszerint honunkban 
quod uni jnstum, alteri non aequum esset debet. 
(Fölkiáltások: Nem áll!) Világos ebből, hogy ezen 
kormányi eljárás oly aggályokat szül, főleg a 
nem magyarajku polgárokban, melyek alkotmá
nyos kifejlődésünkre nézve csak károsak lehetnek ; 
és ezen indokból bátorságot vettem magamnak a 
t. belügyminiszter úrhoz azon kérésemet intézni, 
méltóztatnék erre az esetre és illetőleg ezen kér
désre a kellő fölvilágosítást adni , nevezetesen pe
dig a fölizgatott kedélyek megnyugtatására szol
gáló kegyes választ adni. Mert ón, t. ház, föl sem 
tehetem, hogy a magyar kormány szándékában 
lenne az ily magángyülekezeteket, nevezetesen pe
dig a megyei bizottsági tag-ok részéről akár mikép 
megakadályoztatni. 

H o r v á t Bo ld izsár igazságügy i min i sz 
ter: Á kormány föntartja magának ezen interpel-
látióra — melyet egyébiránt igen óhajott volna 
concrét kérdés alakjában előadatni — a legköze
lebbi ülésben választ nyújtani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kováclí László képviselő és háznagy 
úr a képviselőház kezelési költségeinek leszállítása 
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és rendezése tárgyában beadott egy irott véleményt. 
Nem tudom, kivánja-e a t. ház, hogy ez kinyomas
sák és szétosztassák? vagy pedig véleményadás 
végett a költségvetési bizottsághoz utasittassék ? 
{Fölkiáltások: A költségvetési bizottsághoz!) Ennél-

" fogva véleményadás végett a költségvetési bizott
sághoz tétetik át. 

E l n ö k : A mai ülésnek legnevezetesebb és 
legfontosabb tárgya a horvát kérdés tárgyalása 

napjának kitűzése. Az országos bizottságnak je
lentése már ki van nyomatva s a t. ház tagjai kö
zött szétosztva. Kern tudom, eltalálom-e a t. ház 
véleményét, ha tárgyalási napul a jövő hét első 
napját, vagyis a hétfői napot hozom javaslatba? 
(Helyeslés.) Ennélfogva a jövő' hét első napján, 
hétfőn fog tárgyalás alá vétetni. 

Több tárgy nem lévén, az ülést eloszlatom. 
"» Az illés végződik d. u. 12 '/2 órakor. 

1867. april 8 dikán 

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

Tárgyai: Vay Lajos b., Faúr János, Csáky László gr., Csáky Albin gr., Eajner Pál, Szápáry Géza gr., Sztnreesáu yi 
Dáriusz, Ziehy-Ferraris Bódog gr., Kárász Benjámin, a minisztérium képviseló'tagjai, Ujfalussy Miklós, Hoílán Ernő és Fest Imre le
mondanak a képviselőségről. Bemutattatnak : Hudacsko György kérvénye orvosi fizetése iránt; Kiss János és társaié eladott jószá
gok árának kifizetése iránt; a debreczeni zeneegyleté Liszt koronázási miséje ügyében ; a Sipos Ferenez ügyében hozott kir. táblai 
ítéletek; Fries Lajos kérvénye 1848/9-beli veszteségei pótlása iránt; Zimándy • Ignáczé a Pálffy Mór gr. miatt szenvedett kára meg
térítéséért ; b. Seekendoríf Oszkárnéé bizonyos bünvizagálat foganatosítása iránt; Szenkovics Bogdánué s Benedek Lajosé bizonyos 
ítélet kiadása iránt; Ewa'Andrásé a przeniiszl-nagymihályi vasútnak Szerencs felé vezetése iránt; a csetneki uradalombeli 17 hely
ségé erdőbirtoklásuk törvénj^ általi megerősítése iránt. A kormány fele a lugosi románok gyűlésének betiltása miatt hozzá intézett 
kérdésre. Kérdés intéztetik a kormányhoz, szándékszik-e még ez ülésszak alatt törvényjavaslatot előterjeszteni a magyarországi szer
bek ügyében? Bottka Tivadar fóltételesen igazoltatik. A horvát kérdés napirendre kerülvén, beinutattatnak Ghyczy Kálmán és Deák 
Ferenez határozati javaflatai. A költségvető bizottság kiegészittetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsefb., Gorove István, Horvát Boldizsár, Mikó Imre 
gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. ÍO1^ órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. Az ülés jegyző
könyvét Dimitrievics Milos vezeti, a szólani kívá
nók neveit Tóth Vilmos jegyzi. 

Az utóbbi ülés jegyzőkönyve fog hitelesít
tetni. 

Ocsvay Ferenez jegyző (olvassa az april 6-
dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Vay Lajos b. ő felsége által Borsod
megye főispánjává neveztetvén ki, képviselői állá
sáról lemond. Faúr János, mint krassómegyei fő
ispán, Csáky László gr., mint nyitramegyei főis
pán, Csáky Albin gr., mint szepesmegyei főispán, 
Rajner Pál, mint barsmegyei főispán, Szápáry Gé
za gr., mint zalamegyei főispán, Szmreesányi Dá
riusz , mint árvamegyei főispán, Ziehy-Ferraris 
Bódog gr., mint győrmegyei főispán, Kárász Ben

jámin, mint csongrádmegyei főispán, képviselői ál
lásukról lemondanak. Az illető középponti bizott
ság-ok uj választások eszközlése végett föl fognak 
szólittatni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Eötvös József b. ok
tatásügyi miniszter! (Halljuk !) 

Eötvös József b. vallás és oktatásügyi 
m in i sz ter: At.házf. évi január 12-dikei ülésében, 
midőn Kálóczy Lajos és Perczel Béla képviselő 
urak a háznak lemondásukat kinyilatkoztatták, 
azon oknál fogva, mert idő közben kormányi hiva
talokat vállaltak el, és igy választóiknak alkalmat 
akarnak nyújtani arra, hogy alkotmányos jogukat 
újból gyakorolhassák: a t. ház határozatilag ki
mondotta, hogy hasonló eljárást vár mindazon 
képviselőtől, a ki megválasztása után a kormány 
kinevezésétől függő hivatalt vállal el. A t. háznak 
ezen határozata, szó szerinti éi"telemben, szorosan a 
minisztérium tagjaira nézve nem kötelező, miután 
hivatalaik nem kormányi kinevezéstől függenek, és 
a kormány óhajtotta volna, hogy ezen fontos kér
dés törvény által intéztessék el, és mint Angliában, 




