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gery Imre, Babes Vincze, Vodiáner Albert b., 
Ihász Rezső, ifj. Bethlen Gábor gr., Dósa Elek, Ba-
lomiri Simon. 

VII. Osztály: Tisza László, Borcsányi János, 
Széky Péter, Mikó Imre gr., Podmaniczky Ármin j 
b., Miletics Szvetozár, Bencsik György, Beliczey j 
István, Bartal János, Zsedényi Ede, Karácsonyi Fe-
rencz, Varga Flórián, Mocsonyj Antal, Pulszky Fe-
rencz, Román Sándor, Molnár József, Szaplonczay 
József, Véghső Gellért. Molnár Pál, Szontagh Pál, 
Békássy Lajos, Jendrassik Miksa, Rannicher Jakab, 
Gorove István. Dobrzánszky Adolf, Szabó Imre, 
Angyal Pál , Tulbás János , Teleki Domokos 
id. gr., Fischer István, Szász Károly, Bárányi Ágos
ton, Balomíri János, Máday Lajos. Branovácsky 
István, Zimmermann József András. Svastics Gá
bor, Mocsonyi Sándor, Vállyi János, Tisza Kálmán. 

VIII Osztály: Szitányi Bernát, Kupriczlmre, 
Kemény Gábor b., Luzsénszky Pál b., Kossuth 
Pál, Maniu Aurél, Paczolay János, Domokos László, 
Zichy Jenő gr.. Szakái Lajos, Kiss Miklós, Bobory 
Károly, Bottka Mihály, Lator Gábor, Szentkirályi 
Mór, Nagy Ignáez, Macellariu Illés, Wass Sámuel 
gr., Ocsvay Ferencz, Vietorisz János, Török Bálint, 
Bethlen Farkas gr., Somssich Pál, Török Sándor. 
Gaál Miklós, Szemző Mátyás, Berde Mózses. Hor
váth Lajos, Lónyay Menyhért, Széchenyi Imre gr., 
Tóth Kálmán, Beniczky Ödön, Trefort Ágoston, 
Ivánka Zsigmond, Boheteliu Sándor, Andreánszky 
Boldizsár, Lázár Dénes, Várady Gábor. Podmanicz
ky Frigyes b., Dapsy Vilmos. 

IX Osztály: Komáromy György, Lovassy Fe

rencz, Vucsetics István, Zámory Kálmán, Stefani-
desz Henrik, Horváth Elek, Eiteí Frigyes, Csiky 
István, Wlád Alajos, Szilágyi István, Ráday Lász
ló gr., Thalabér Lajos, Deáky Lajos, Odescalchi 
Gyula kg., Kiss Jakab, Kiss Lajos, Vecsei Oláh 
Károly, Joannovics György, Barinyay József, 
László Imre, Dedinszky József, Bónis Sámuel, Mo
csonyi György, Vidacs János, Pap Lajos, Horváth 
Károly, Pillér Gedeon, Karácsonyi János. Prug-
berger József, Bethlen Sándor gr., Kacskovics Ig
náez, Csernovics Péter, Ányos István, Darvas An
tal, Huszár István, Bezerédj László, ifj. Rudics 
József b. , Kuba János, Illésy János, Maróthy 
János. 

Ocsvay Ferensz és Ráday László jegy 
ZÖk (váltakozva fölolvassák az egyes osztályok névso
rát, mely végleg megállapíttatik.} 

Elnök : E névjegyzékek ki fognak nyomatni 
és a t. ház tagjai között az osztályok számára szét 
fognak osztatni. A később igazolandó képviselő 
urak utólag fognak az osztályokba beosztatni. 

Most a lemondások következtében megürült 
két alelnöki és egy jegyzői állomás betöltésére ke
rülne a sor; azonban még többen a képviselő urak 
közül nem érkeztek meg, de reményiem, hogy jö
vő csütörtökig meg fognak jönni : ha tehát bele
egyezik a ház, ezen állomásokra a szavazatokat a 
jövő csütörtökön lehetne behozni. Ha idő közben 
más tárgy adná elő magát, az ülés napja szokott 
módon fog kihirdettetni. 

Az ülés végződik d. e. lli/i órakor. 

CXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. május 16-dikáü 

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 : Bemutattatnafc : Horvát Boldizsár, Zeyk Károly, Szlávy József, Tóth Vilmos és Pefcykó Lázár megbízó levelei ; 
felszólalások a nyitrai és vajdahunyadi képviselőválasztások ellen; Szentkirályi Mór és Török Bálint lemondása a képviselőségről ; 
Hertelendy György kérvénye szabadságidőért, mely megadatik ; Milesz Józsefé leánya keresztlevele kiadatása iránt; Tulka község 
lakosaié haszonbér kieszközlése iránt; a nagyszalóki tiszti ügyészé a papi tized megtérítése iránt; Duna-Szerdahely s más községeké 
a házbéradó átváltoztatása iránt házosztályadóvá ; Sztakovics Venczelné s társaié a Boér József elleni panasz félrevetése iránt; Rozs
nyó bányaváros elöljáróié a miskoícz-dobeinai vasútvonal ügyében; veszprémi s zalai birtokosoké hasonszenvi tanszék állítása iránt a 
pesti egyetemen. Szavazás két alelnökre s egy jegyzőre. A belügyminiszter Zombor városa szerb nyelvű fölterjesztésére adott felelete 
iránt interpelláltatván, a legközelebbi ülésben igér felelni. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Festetics György gróf, 
Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, 
Mikó Imre gr., Wenckkeim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 í/i órakor. 
Elnök : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegyző

könyvét fogja vezetni Joannovics György jegyző 
úr, a szólani kívánók neveit pedig Ocsvay Ferencz 
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jegyző úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyző
könyve fog hitelesíttetni. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a májtis 
13-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : Horvát Boldizsár igazságügymi
niszter, mint Vasmegye Szombathely városa vá
lasztó kerületében újonnan egyhangúlag megvá
lasztott képviselőnek bemutatom megbízó levelét. 
Úgyszintén Zeyk Károly belügyminiszteri állam
titkár Kolosmegye Gyalu választó kerületében 
ujolag megválasztott képviselő, továbbá Szlávy 
József belügyminiszteri államtitkár üsongrádme-
gye tápéi vál. kerületében megválasztott képvise
lőnek, végre Tóth Vilmos belügyminiszteri taná
csos Nyitramegye nyitrai választó kerületében 
újonnan megválasztott képviselő megbízó levelét. 
Ugyanez ellen választó kerületéből bárom aláírás
sal ellátott kérvény nyújtatott be. Bemutatom vé
gül Petykó Lázár Vajda-Hunyad városa ké] (vise
lőjének megbízó levelét. Péchy Manó gr. Vajda-
Hunyad városnak az erdélyi kormányszékhez in
tézett folyamodását küldi meg , melyben Petykó 
Lázár helyett, annak meg nem jelenhetése miatt, 
nj képviselőválasztást kér elrendeltetni. Mindezen 
irományok az állandó igazolási bizottsághoz uta
síttatnak. 

Szentkirályi Mór úr, Pest Józsefvárosa kép
viselője, a főváros főpolgármesterévé lett megvá
lasztatása alkalmából, mivel minden idejét hivata
lának kivánja szentelni, képviselői állásáról lemond. 
Pest város központi bizottsága új választás eszköz
lésére fog fölszólíttatni. 

Török Bálint, Hód-Mező-Vásárhely képvise
lője, Csongrádmegye első alispánjává lett megvá
lasztása alkalmából képviselői állásáról lemond. 
Csongrádmegye központi bizottsága föl fog szólít-
tatni új választás eszközlésére. 

Hertelendy György, Zalamegye szentgróti 
választó kerületének képviselője rongált egészsége 
helyreállítása végett, egy havi szabadság időt kér. 
(Megadatik.) 

Bemutatom az idő közben beérkezett kérvé
nyeket. 

Milesz József pestmegyei Apostag községbeli 
birtokos férjhez adott Albertína leánya keresztle
velének Posva Lajos plébános általi kiadatását 
kéri elrendeltetni. 

Tulka biharmegyei község lakosai a nagyvá
radi katholikus püspökséghez tartozó patai pusz
tának haszonbérbe adását részökre kieszközöltetni 
kérik. 

Nagy-Szalók községének tiszti ügyésze a 
község által kivetett papi tizedet az országos alap
ból megtéríttetni kéri. 

Duna-Szerdahely városa, úgy Elötejed, Ne

messzeg és Újfalu községek elöljárói a községekbeli 
i házbér-adót házosztály-adóvá kérik átváltoztatni. 

Sztakovics Venczelné és társai a nevök alatt 
i Boér József ügy véd ellen 610. sz. alatt beadott 
! panaszt koholtnak és álczázottnak állítván, mint 

alattomos rágalmat félrevettetni kérik. 
Rozsnyó bányaváros elöljárói a miskolcz-

dobsinai vasútvonal kiépítését kamatbiztosítással 
| engedélyeztetni kérik. 

Veszprém- és Zalamegye több birtokosai egy 
1 hasonszenvi tanszéknek a pesti egyetemen való 
i fölállítását kérik eszközöltetni. 

Mindezen folyamodványok a kérvényi bízott-
i ságlioz utasíttatnak. 

A t. ház utolsó ülésében elhatározta, hogy 
két alelnökre és egy jegyzőre a szavazatok ma 

; adassanak be. A képviselői névlajstrom betűrend
ben föl fog olvastatni: méltóztassanak szavazatai
kat beadni. (Fölkiáltások: Egy czéduláraf) En úgy 
hiszem, hogy a számítást könnyíteni fogja, ha két 
czédulára iratnak. 

Joannovics György jegyző (fölolvassa a 
képviselők névjegyzékét, kik egyenkint beadják szava
zati jegyeiket.) 

E l n ö k : A beadott szavazatokat a jegyző 
urak délután összefogják számítani, és a holnapi 
ülésben az eredmény ki fog hirdettetni. 

Most Sztratimirovics képviselő úr a miniszter 
urakhoz interpellatiót kivan intézni. (Halljuk!) 

Sztratimirovics György: Zombor városa 
képviselete által egy szerb nyelven szerkesztett 
jegyzőkönyvnek a belügyminiszter úrhoz való föl
terjesztése alkalmából a belügyminiszter úr egy 
rendeletet bocsátott ki, melyben exmissis exmit-
tendis a következő fordul élő: „A múlt hó 16-kán 

| tartott közgyűlésnek ,,rácz" nyelven szerkesztett s 
! a polgármester által ugyanazon hó 26-án 1373. 
I sz. a. kelt jelentésével föl térj esztett jegyzőkönyve 
I az előadottak értelmében elintézésre alkalmas nem 
| levén, azt a városi közönségnek visszaküldöm. 
1 annak magyar szerkezetben leendő haladéktalan 
I előterjesztését elvárom, és jelen rendeletemet jö-
| vőre irányul szem előtt tartatni kivánom. (Elénk 
j helyeslés a képviselők padjain) Budán, 1867. május 
I hó 2-án B. Wenkheim Béla s. k." 

Tekintettel, hogy a felelős kormánynak egyik 
fő feladata a fenforgó nemzetiségi differencziák-
nak tapintatos és jogos eljárás s a törvények 
méltányos magyarázata általi kiegyenlítését elő
mozdítani ; tekintetbe véve, hogy miniszteri ren
deletben a „rácz" kiíejezésnek használata és al
kalmazása nálunk szerbeknél alapos és aggodal
mas keserűséget idézett elő ; tekintetbe véve, hogy 
oly képviseletnek szerb nyelven szerkesztett jegy
zőkönyvének visszautasítása, mely túlnyomó több
ségében szerb, a t. képviselőház által a magas 
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minisztériumnak adott indemnitással világos ellen-
tétben áll, mely által a municipális törvények, 
nevezetesen az 1848-ki törvények 1 6-dik t. czikke-
lyének e) pontja fölfüggesztetik; mindezeket te
kintetbe véve a magyar felelős kormányhoz azon 
kérdést kényteltníttetem intézni: kész-e a kor
mány a szerb nemzetnek azon kifejezés által való 
megsértéséért nyilvános elégtételt adni, (Hangos 
derültség a képviselők padjain) mely szerint a kor
mány egy rendeletet bocsátana közzé, melynek 
alapján hivatalos esetekben a „rácz" kifejezésnek 
használata megtiltassák ? továbbá kész-e ezen egész 
rendeletet, mely az adott indemnitással s a nemze
tiségek és nyelvek gyakran hangoztatott jogegyen
lőségével ellentétben van, visszavonni, s a nem-
magyarajku municipiumok és képviseletek által 
saját nyelvökön szerkesztett hivatalos beadványait 
jövőre elfogadni ? 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
Azonnal felelhetnék ugyan a hozzám intézett inter-
pellátióra, miután azonban azt egész terjedelmé
ben nem érthettem, a holnapi ülésben fogok annak 
érdemére nézve válaszolni. Most csak e kitételre 
nézve: ,,rácz" kívánom megjegyezni, hogy én ab
ban egyátalában sértőt nem látok, és törvényeink 
is e kifejezéssel : ,,rasciani" élnek; azonban ez in
kább a stylus dolga levén, e részben nem forog 
fen nehézség. 

Elnök: T. ház! Holnap 11 órakor ülés fog 
tartatni, mely ülésben a miniszter urak által elő
terjesztendő' törvényjavaslatok ki fognak hirdet
tetni ; ezek azután ki fognak nyomatni és az illető 
osztályoknak szétosztatni. Most az ülést bezárom. 

Az illés végződik d. u. 12 1/i órakor. 

CXXIV. OUSZAGrOS ULES 
1867. május 17-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 : Az igazoló bizottság kiegészítése elhatároztatik. A két alelnökre és egy jegyzőre tör tént szavazás eredményt!-
kihirdettetik. Bemutattatnak : Láiiár Sándor megbízó levele; szakesi választók ellenkérvénye; Pap Gergely lemondása ; a magy. orsz. 
képzőművészeti társulat kérvénye az Eszterházy-képtár megszerzése i rán t ; a makói csizmadia- s a palotai csapóczéhé 1849-bel i köve
telésük teljesítése iránt. A kormány törvény-, illetőleg határozati javaslatokat nyújt be a közös viszonyok, az 1 8 i T

8 - b e l i törvények
nek a nádor jogkörére, a minisztérium alakítására, a nemzetőrségre, az évi költségvetésre, s a csajkások kerülete s bánsági végvidék 
képviseletére vonatkozó rendeletei ügyében. A kormány felel a zombori hatóság szerb fölterjesztésére adott válasza iránt tet t kérdésre. 

A kormány részéről jelen vannak ; Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Festetics György gr., Go-
rove István, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 111/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyilt. Az ülés jegyző
könyvét fogja vezetni Ocsvay Ferencz jegyző ur, 
a szólani kivánók neveit fogja jegyezni Joanno-
vics György jegyző ur. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Joannovics György jegyző (olvass a a 
május 16-ikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k ! A^árady Gábor képviselő urnák van 
észrevétele. 

Várady Gábor: Az állandó igazoló bizott
ság részéről van szerencsém a t. képviselőháznak 
jelenteni, hogy Torma Károly urnák a képviselők 
sorából történt kilépése folytán egy tag hiányzik 
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a bizottságban. Miután a teendők folyvást szapo
rodnak a bizottság körében, de különben is a ház 
rendszabályainak ez iránti rendelete megtartandó 
fölkérem a t. házat, méltóztassék a hiányzó tag 
megválasztása iránt intézkedni. 

Elnök : Tehát a legközelebbi ülésbe méltóz
tassanak behozni czéduláikat. (Jobbfelöl többen Ke
mény Gábor b. nevét hangoztatják- balról: Szavaz
zunk ! Szavazzunk!) 

E l n ö k : U g y hiszem, legczélszeriibb lesz a-
legközelebbi ülésben beadni a szavazati jegyeket 

Most a jegyző urak jelentést fognak tenni a 
tegnapi szavazatok eredményéről. 

Joannovics György jegyző: A két aki 
nöki állásra beadatott 227 szavazat, ebből 9 lap* 
üres volt, az első alelnökségre legtöbb szavazatot 
nyert Somssich P á l , (Éljenzés) még pedig 141 
szavazatot, utána legtöbb szavazatot kapott L u -
zsénszky Pál báró, még pedig' 64-et. A másod al-




