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tcssenek föl a kormányhoz; ellenkező esetben a 
kormány kebelében olyan forditó osztályt kellene 
alakítani, melynek száma a belügyminisztériumi 
tisztikar létszámának talán felét képezné, de amely 
a legjobb akaratra! és legnagyobb szorgalommal 
sem volna képes a beérkező ügydarabokat és ok
iratokat annak idején oly pontosan és oly szaba
tosan lefordítani, hogy ez által akár a magán, akár 
a közérdek ne szenvedne, (Ugy van !) 

Ez irányban kiadott rendeletemre hét szabad 
kii', városnak német, tót és szerb nyelven szer
kesztett jegyzőkönyvei szolgáltattak alkalmat; és 
megnyugvásomra szolgált, hogy azon városok 
ezen rendeletemnek engedve, magyar nyelven 
terjesztették föl jegyzőkönyveiket, kivéve Zombor 
városát, aminek okát. ugy hiszem, Sztratimirovies 
György képviselő ur épen ugy, vagy talán még 
jobban fogja tudni, mint én magam 

Ezt kívántam a tegnap hozzám intézett inter-
pellátióra felelni. (Élénk helyeslés.) 

Branovácsky István: T. ház! Nem lehet 
tagadni, hogy a törvénykönyben ezen szó : „rácz" 
előfordul. Nem lehet tagadni; de én részemről 
rácz nemzetet nem ismerek: ezen név nem igazi 
név, ezen név csak provinciális név, s adatott 
azoknak, a kik úgyszólván a Rascia tartomány
ból jöttek ide Magyarországba. Hogy ezen név 
nem igazi név, és egyátalában nem jelzi azon 
nemzetiséget, melynek ezen rácz név adatik, azt 
bebizonyítom a legutóbbi időknek történetéből. 
Mind ő cs. k. fölségének 61-dik évi rescriptuniai-
ban ugyanis , mind pedig a törvényhozás azon 
fölirataiban, melyeket utóbbi időben fölterjesztett, 
ezen nemzet szerb nemzetnek neveztetik. Kérem 

tehát a t. minisztériumot, hogy ezen nevet ezentúl 
is föntartani méltóztassék. (Fölkiáltások: Hisz a mi
niszter megígérte!) Adjuk meg minden nemzetiség
nek a maga nevét, A mi pedig a jegyzőkönyvek 
miképeni fölterjesztését illeti, a jelen eset ujabb 
bizonyság arra nézve, hogy a nemzetiségi kérdést 
minél előbb törvényesen meg kell oldani, hogy e 
részben is tisztában legyünk és minden összeütkö
zés elkerültessék. (Zaj.) Ismételve kérem, hogy 
ezen nemzetiségi kérdésnek a törvényhozás elé 
hozatala iránt minél előbb intézkedni méltóztas
sanak. {Zaj.) 

Sztratimirovics György: Az első pontra 
megfelelt Branovácsky képviselő társam. A mi pe
dig a t. miniszter urnák interpellatiómra vonatko
zó érdemleges válaszát illeti, ez a felől győzött 
meg engem, hogy elérkezett amaz időpont, mely 
sürgetőleg követeli, hogy elvégre a törvény hatá
rozza meg a nemzetiségek és nyelvek jogait. És 
erre nézve nem késendem legközelebb egy szor
galmazó indítványt a ház asztalára letenni. 

E l n ö k ; T. képviselőház! Miután hétfőig 
ülés nem lesz, a most beadott javaslatok a házhoz 
fognak küldetni; mihez azon kérést csatolom, hogy 

i hétfőn 10 órakor, mikor az osztályok meg fognak 
! alakulni, egyszersmind alakulás után méltóztassa

nak a tárgyaláshoz hozzáfogni. 
A kérvényi bizottság tagjait kérem, hogy 

ülés után méltóztassanak rövid tanácskozmányra 
itt maradni. 

Egyéb tárgy nem levén, az ülést föloszlatom. 

Az ülés végződik délután 12 V2 órakor. 
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Tárgyai: A határőrvidék képviseletére vonatkozó interpellatio visszavonatik. Bemutattatnak : Andrássy Gyula gr., Bernáth 
Lajos. Fehér Miklós, Bay György, Földváry Miklós és Szontagh Pál (rozsnyói) megbízó levele, s Ibrányi Lajos kérvénye szabadság
időért, mely megadatik. Tóth Vilmos, Zeyk Károly, Szabó Miklós, Buóez Kálmán, Horvát Boldizsár, Szlávy József föltételesen, 
Petykó Lázár és Rónay Jáczint végleg igazoltatnak, Petykó Lázár egyszersmind föl levén szólítandó, hogy helyét a képviselőházban 
foglalja el. Az újonnan igazolt képviselők osztályokba soroztainak. Szavazás az igazoló bizottságban megürült helyre. 

A kormány részéről jekn vannak : Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Mikó Imre 
gr.} Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 9l/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét vezetni fogja Horváth Lajos jegyző úr. 
A szólani kívánók neveit jegyzi Ocsvay Ferencz 
jegyző úr. A múlt ülés jegyzőkönyve lesz hitelesí
tendő. 
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Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a május 
17-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Madarász József: Szabad legyen félbesza
kítanom a t. jegyző urat. A jegyzőkönyvben — 
ugy rémlik előttem, meglehet, hogy roszul fogtam 
fel — ezen kitétel fordul elő : „ezen következő 
törvényes határozati javaslatok." ' 

Ocsvay Ferencz jegyző: A szerkezet így 
van : „törvény- és határozati javaslatok." 

Madarász József: Még ha igy van is, sza
bad legyen magán véleményein szerint kérnem, 
hogy ez ekkép módosíttassák: „törvényjavaslat 
iránti határozati javaslatok," (Ellenmondás.) Mél
tóztassanak megengedni: van törvényes határozat 
iránti javaslat, és van fölhívás törvényjavaslat 
iránti határozathozatalra. Határozhat a t. ház 
többsége; de azt hiszem , sokkal szabatosabb a 
törvényjavaslatot is külön, és aztán a határozati 
javaslatot is külön említeni, nem pedig igy, amint 
a szerkezetben van : „törvény- és határozati ja
vaslat." „Törvényjavaslat és határozati javaslat :" 
ez, azt hiszem, a legszabatosabb kitétel lenne. (Ma
radjon!) 

Deák F e r e n c z : Az előadott észrevételt any-
nyival inkább helyeslem, mert a kezelés módjára 
nézve e kétféle nem esik egy szabály alá. A tör
vényjavaslatot ugyanis az osztályokban kell tár
gyalni ; a határozati javaslat ellenben nem tarto
zik az osztályok, hanem tisztán a ház elé. Eddig 
is azon határozatokat, melveket hoztunk, nem kül-
döttük előbb az osztályokba ; de a törvényjavas
latokat a szabályok szerint osztályokban kell tár
gyalni. Contradistingváljunk tehát törvényjavas
latot és határozati javaslatot. 

Ocsvay Ferencz j e g y z ő : Tehát a jegyző
könyvben ekkép hangzik majd a kitétel : „tör
vényjavaslatok és határozati javaslat." Ezen meg
különböztetés folytán a jegyzőkönyv ez után kö
vetkező pontjának ekként kell szólania: „Az elő
sorolt törvényjavaslatok és határozati javaslat be
mutattatván, kinyomatásuk, a törvényjavaslatok
nak az osztályokhoz, a határozati javaslatnak pe
dig szokott módon leendő tárgyalása végett," stb. 
(Helyeslés. A jegyzökönyvet végig olvassa.) 

Elnök : Manojlovics képviselő úr sziólani 
kivan. 

Manojlovics E m i l : Több héttel ezelőtt in-
terpellatiót intéztem a bel- és honvédelmi minisz
ter urakhoz az iránt, szándékozik-e a kormány a 
határőrvidéket ezen országgyűlésre meghívni, s 
ekként az országgyűlést a törvény értelmében ki
egészíteni. Eddig intei'pellatiomra felelet nem kö
vetkezett; a körülmények pedig idő közben oly 
annyira megváltoztak, hogy a miniszter urak fe
leletadásának szükségessége most már magától 

elenyészett. Ennek következtében a tisztelt ház 
engedelmével interpellatiómat visszavonom. 

E l n ö k : Bemutatom Zemplénmegye sátoral
jaújhelyi választó kerületének újonnan megválaszt-
tott képviselője, Andrássy Gyula gr. megbízó leve
lét. (Éljenzés) Továbbá Pestmegye dunaveesei vá
lasztó kerületéből Bernáth Lajos, Hevesmegye szol
noki választó kerületéből Fehér Miklós, Beregme-
gye mezőkaszoni választó kerületébőlí'Bay György, 
Győrmegye öttevényi választó kerületéből Föld-
váry Miklós, végre Gömörmegye rozsnyói választó 
kerületéből Szontagdi Pál meg-bizó levelét. Mindezen 
megbízó levelek az állandó igázó bizottsághoz uta
síttatnak. 

Ibrányi Lajos képviselő két heti szabadságot 
kér. (Megadatik) 

Az állandó igazoló bizottság részéről Ráday 
László gr. jelentést tesz néhány ujabb választás 
igazolására vonatkozólag. 

Ráday Lász ló gr . e lőadó (olvassa az iga
zoló bizottságnak Tóth Vilmos, Nyitramegye nyitrai 
választó kerülete képviselőjének megválasztására vo
natkozó jelentését, mely szerint az emiitett képviselő 
a törvény szabta 30 napi határidő fentartásával igazo
landó. Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Tóth Vilmos föltételesen 
igazoltatik, 

R á d a y Lász ló gr . e lőadó (olvassa az iga
zoló bizottsíg véleményes jelentését Zeyk Károly Ko-
lozsmegye gyalui kerülete képviselője megválasztásáról, 
mely szerint Zeyk Károly a törvény szabta 30 nap 
fentartásával igazolandó. Atalános helyeslés) 

E l n ö k : Ennélfogva Zeyk Károly a törvé
nyes 30 nap fentartásával igazolt képviselőnek 
jelentetik ki. 

R á d a y Lász ló gr . e lőadó (olvassa az iga
zoló bizottságnak Petykó Lázár Vajda-Hunyad város 
képviselője megválasztásáról szóló véleményes jelenté
sét, mely szerint a törvény szabta 30 napi határidő 
már igen régen elmúlván, Petykó Lázár végleg igazo
landó lenne. Olvassa továbbá a bizottság véleményét 
Vajda-Hunyad városának 1866 nov. 30-án tartott 
képjviseleti gyűlésének határozata nyomán a városi 
föbiró és egy ülnök aláírásával ellátott, s az erdélyi 
kir. főkormányszékhez beadott és onnan az ország
gyűléshez áttett azon folyamodás tárgyában, melyben 
a város közönsége panaszt emel az iránt, hogy meg
választott képviselője, Petykó Lázár, többszöri felszólit-
tatása daczára, a már cs'iknem egy év óta megnyílt 
képviselő testületben helyét mind ez ideig el nem fog
lalta, és melyben az erdélyi kir. főkormányszék fol-

\ kéretik, engedné meg, hogy a város, miután Petykó 
| mind ez ideig Pestre nem távozott, más képviselő 
I választása iránt intézkedhessek. A bizottság ezt, miután 
\ nem a választás törvényessége ellenében hozatik föl, 
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saját köréhez tartozónak nem tartván, eziránti hatá- I 
rozatra a képviselőház f.gyeimét hívja föl. Helyeslés.) -, 

E l n ö k : Méltóztatnak Petykó Lázár képviselő 
urat az igazolt képviselők sorába fölvenni ? (Igen !) 
Egyébiránt a jegyzőkönyv megküldése már azt mu
tatja, hogy a képviselő úrnak szándéka van meg
jelenni az országyülésen: ennélfogva részére az 
igazolás kimondatik. 

B ó n i s S á m u e l : Igaz, az igazolásra nem tar
tozik az , hogy Petykó Lázár képviselő úr már j 
esztendő óta meg nem jelent; hanem ha küldőinek 
panaszuk van meg nem jelenése miatt és mert ők J 
képviselve nincsenek, talán mégis szükséges volna, 
hogy az elnökség szólítsa fel őt az itteni megjele
nésre. {Helyeslés) 

E l n ö k : Ennélfogva az igazolás kimondatik, 
hanem az illető képviselő úr az elnökség által az 
országgyűlésen való megjelenésre fel fog szó-
littatni. 

ManojloviCS E m i l : És pedig zárhatáridő 
kitűzésével! 

E l n ö k : Zichy Antal képviselő úr fogja az 
állandó igazoló bizottság jelentését folytatni. 

Zichy A n t a l e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság véleményét a Rónay Jáczint Györmegye peri 
választó kerülete képviselőjének megválasztása ellen be
adott kérvény tárgyában. A panaszokadatolva nem lé
vén, a bizottság Rónay Jáczint képviselőt a végleg iga
zolt képviselők sorába fölvétetni véleményezi. Helyeslés) 

E l n ö k : Ennélfogva Rónay Jáczint végleg 
igazolt képviselőnek jelentetik ki. 

Zichy A n t a l e lőadó (olvassa az igazoló bizottság 
véleményét Szabó Miklós, Vasmegye kőszegi választó ke
rületében, Buócz Kálmán, Hontmegye ipolysági kerüle
tében, Horvát Boldizsár, Vasmegye szombathelyi vál. 1 
kerületében, végre Szlávy József, Csongrádmegye tápéi \ 
vál. kerületében megválasztott képviselőknek választása 
tárgyában. A bizottság Szabó Miklós, Buócz Kálmán, 
Horvát Boldizsár, Szlávy József képviselőket a törvény 
szabta 30 nap fentartása mellett igazoltatni vélemé
nyezi. Helyeslés) 

E l n ö k : Ennélfogva Szabó Miklós, Buócz 
Kálmán, Horvát Boldizsár és Szlávy József igazolt 
képviselőknek nyilváníttatnak, a törvény szabta 
30 nap határidő fentartása mellett. 

A most igazolt képviselő urak az osztályokba 
be is osztathatnak. Azon ajánlatot vagyok bátor a 
t. háznak tenni, hogy mindenekelőtt azok az osz
tályok pótoltassanak ki, melyek kilépés vagy le

mondás által megfogytak. A VIII- dik osztályból a 
ház 2 1 . §-a értelménél fogva Somssich Pál képviselő 
úr kilépett: bátorkodom tehát ajánlani, hogy a 
VlII-dik osztályba Horvát Boldizsár igazságügyi 
miniszter és képviselő úr osztassák be 

BÓniS S á m u e l : Én azt tartom, a szabályt 
meg kell tartam, és az üresedésbe jött helyeket sor
solás utján kell betölteni. (Helyeslés) 

Elnök: Ha sorsolást méltóztatnak parancsol
ni, akkor a következő képviselő urak fognak sor
solás alá kerülni: Horvát Boldizsár. Szabó Miklós. 
Petykó Lázár, Tóth Vilmos, Zeyk Károly, Buócz 
Kálmán és Szlávy József. (Hát Rónay Jáczint?) Bo
csánatot kérek, Rónay Jáczint képviselő úr ideig-
len volt már igazolva, és a negyedik osztályban 
ben van. (Maradjon helyén!) A két első osztályban 
41 képviselő van: ennélfogva azt hiszem,hogy a sort 
a l l l - ik osztályon lehet kezdeni. {Helyeslés. A sorsolás 
megtörténik). Szabó Miklós jön a l l l -d ik osztályba, 
Zeyk Károly a lV-dik osztályba , Szlávy József az 
V-dik osztályba, Horvát Boldizsár a Vl-dik osztály
ba. (Oda kettő kell! Dósa Elek helyeit még egy!) Te
hát Buócz Kálmán szintén aVI-dik osztályba jön ; 
Tóth Vilmos a VH-dik osztályba, Petykó Lázár a 
VlII-dik osztályba. 

Nem tudom, kivánja-e a t. ház, hogy az ál
landó bizottság egy hiányzó tagjára most adassa
nak be a szavazatok? vagy pedig a következőülés
ben? (Ma!) Tehát méltóztassanak szavazatjegyei
ket beadni. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a képvise
lők névsorát, kik egyenkint beadják szavazati je
gyeiket.) 

E l n ö k : A beadott szavazatokat a jegyző urak 
össze fogják számítani és az eredmény a legköze
lebbi ülésben ki fog hirdetetni. 

Mielőtt az osztályok alakulás és tárgyalás vé
gett összejönnének,kérem a nemzetiségi bizottságnak 
40 tagját, hogy igen rövid tanácskozás végett 
méltóztassanak itt maradni. 

A t. osztályokat felkérem, hogy a szabályok 
értelménél fogva, ha öt osztály a munkálatát bevé
gezte, méltóztassanak azt az elnökséggel tudatni. 
A legközelebbi ülés a szokott módon annak idejé
ben ki fog hirdettetni. 

Most egyéb tárgy nem lévén, az ülést elosz-' 
latom. 

Az ülés végződik d. e. 10 */ órakor. 




