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CXXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
. 1867. május 25-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 . 

Tá rgyai : Bemutattatnak : Szelestey László, Hollán Ernő, Paizs Andor, Lázár Kálmán gr., Kvassay László és Fabritiu* 
Károly megbízó levele; Szobotin község kérvénye úrbéri szolgálat>k alóli fölmenteié i rán t ; Urhegyi Perencz panasza Nuridán János 
•ellen ; az alberti csizmadiaezéh kérvénye a magyar ezredek számára dolgoztatás i r án t ; Borsos Sámuelnéé segélydijért; Csintalan 
Józsefé hivatalért ; Kiss Bálinté költségei kifizetéséért; Szabó Istváné s Gergely Györgyé 1 8 4 % - b e ü káraik megtérítése irAnt; Kolo
séin Ferencz panasza a kismartoni hivatalnokok el len; Reiser Lipót k írvénye az alföld-fiumei vasút ügyében; Nagy Gáboré 
184%-be l i kárai megtérítése i r án t ; Munkácsy Zsigmond és Adolfé biztosítékuk kiadása i rán t ; Szinnay Pálé lefoglalt pénze kiadása 
i r á n t ; Bagyog községé úrbéri ügye rendezése i rán t ; Andics Taddéé szállásbéri illetménye i rán t ; Ó-Telek, Újvár és Oregfalu közsé
geké úrbéri vá l ságuk ügyében. Az igazjió bizottság egy tagjára történt szavazás eredménye kihirdettetik. Fehér Miklós, Pöldváry 
Miklós, tizontagh Pá l (gömöri), Bay György, Andrássy Gyula gr., Beraáth Lajos, Lázár Sándor föltéteseu, Sipos Ferencz, Cséry 
Lajos végleg igazoltatnak, s az ujon igazolt képviselők az osztályokba soroztainak. A törvényjavaslatok tárgyalása napirendre tűzetik. 
A kormány kijelenti, hogy Fiume meg van híva az országgyűlésre. A koronázási hitlevél szerkesztésére országos küldöttség megvá
lasztása határoztatik. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Goruve István. Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Ocsvay 
Ferencz jegyző úr fogja vezetni, a szólni kívánó
kat pedig Csengery Imre jegyzi fel. Az utolsó 
ülés jegyzőkönyve fog hitelesittetni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a május 
%0-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Szelestey László, Vasmegye kör-
möndi választó kerületében megválasztott képvi
selő beadja megbizó levelét , úgyszintén Hollán 
Ernő. Vasmegve felső-eőri választó kerületében 
megválasztott képviselő, továbbá Paizs Andor, 
Somogymegye marczali kerületében , Lázár Kál
mán gr., Hunyadmegye hátszeg-vidéki választó 
kerületében . Kvassay Lászlp , Treneséumegye 
varin-kis-ujhelyi választó kerületében, és végre 
Fabritius Károly, a segesvári kerületben megvá
lasztott képviselő. E megbizó levelek az állandó 
igazoló bizottságnak fognak kiadatni. 

Bemutatom a t. háznak az idő közben beérke
zett kérvényeket. 

Szobotin beregmegyei község lakosai , a 
Schönborn gr. volt földes urok által követelt úr
béri szolgálatok alól méltányos kárpótlási dij mel
lett magokat felmentetni kérik. 

Urhegyi Ferencz nagy-kikindai lakos, Nuri
dán János aradi ügyvédet hűtlenséggel és sik
kasztással vádolván, ellene vizsgálatot rendeltetni 
s magának elégtételt eszközöltetni kér. 

Pestmegyei Alberti mezővárosa csizmadia-

czéhének elöljárói a magyar ezredek részére szük
ségelt lábbeliek készítését hazai iparosok által 
kérik eszközöltetni. 

Özvegy Boros Sámuelné szászvárosi lakos, 
mint magyar honvéd özvegye, évi segélydijban 
kéri magát részesittetni. 

Csintalan József győri lakos magyar kincs
tári uradalmi gazdatisztté leendő kineveztetését 
kéri eszközöltetni. 

Kiss Bálint múzeumi képtári őr, a közokta
tási minisztériumnak 2782, sz. a. intézvényét reá 
nézve sérelmesnek panaszolván, költségeit a ház
hoz benyújtott kérvénye értelmében az országos 
pénzalapból kéri kifizettetni. 

Szabó István rimaszombati lakos a magyar 
kormánynak 48 — 49-ik évben kiszolgáltatott fe
hér rulianemüekért járó 5920 ftnyi követelését 
kifizettetni kéri. 

Gergely György szepesmegyei lakos az oszt
rákok és muszkák által 48—49-dik évben okozott 
2886 ftnyi kárát megtéríttetni kéri. 

Dr. Kolovein Ferencz kismartoni ügyvéd, a 
város hivatalnokainak számos visszaéléseit és jog
talanságait panaszolván. orvoslásért folyamodik. 

Reiser Lipót török-becsei lakos az alföld
fiumei vasutat hazai tőkék igénybe vételével kér i 
kiépíttetni. 

Nagy Gábor hajdu-nánási lakos a magyar 
kormánynak 1848 —49-ben kiszolgáltatott bor-
nyutarisznyákért járó 5239 ft 40 krnyi követelé
sét kifizettetni kéri. 

Munkácsy Zsigmond és Adolf a kormánynyal 
1848-ban kötött szerződés biztositékául letett 
13.848 ftot kiadatni kéri. 
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Szirmay Pál bártfai lakos a cs. kir. rendőri 
hivatal által lett letartóztatása következtében lefog
lalt 2000 ftnyi készpénzének kiadatását kéri kiesz
közöltetni. 

Bagyog sopronmegyei község összes lakosai 
az úrbéri maradványföldektől követelt terhes 
kamatok ügyének rendezését kérik, 

Andics Taddé győri lakos Szatmár-Németi 
város által letartóztatott másfél évi őrnagyi szál
lásbéri illetményét 750 fttal kifizettetni kéri. 

Mindezen folyamodások a kérvényi bizottság
nak fognak kiadatni. 

Nikolics Sándor képviselő úr kivan előter
jesztést tenni. 

NikoliCS Sándor : T. képviselőház! Van 
szerencsém Torontálmegye három örökszerződésü 
községének, u. m. Ó-Telek, Újvár és Öregfalu 
községeinek folyamodványát a t. képviselőház elé 
terjeszteni, melyekben a t, képviselőházat kérik, 
hogy az örökszerződésü községek megváltását 
illetőleg törvényhozásilag intézkedni méltóztassék. 
Az e részbeli törvényhozási intézkedés valóban 
már azért is szükséges, mert már 1853-ban egy 
pátens jelent meg, melynek értelmében már sok 
község tettleg megváltotta magát , több község 
megváltása folyamatban van, sokan pedig mostan 
óhajtanák magokat megváltani. E községekben 
most nagy aggodalomban vannak: a kik már 
megváltották magokat, nem tudják, fog-e eddigi 
eljárásuk a magyar törvényhozás által helyesel-
tetni, vagy nem; a kik pedig most készülnek ma
gokat megváltani, nem tudják, minő lépéseket te
gyenek. Sok ezer jó és munkás honpolgár meg
nyugvására szolgálna tehát, ha a t. képviselőház 
e tárgyban mielőbb intézkednék. Kérem ennél
fogva, méltóztassék e három folyamodást a codifi-
eationalis bizottságnak kiadni, hogy az sokféle 
elfoglaltatása közepett munkásságát ez irányban 
is kifejthesse. (Fölkiáltások: A kérvényi bizottság
nak .') 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak kivánja a 
t. ház e folyamodásokat kiadatni? (Fölkiáltások: 
A kérvényi bizottságnak!) Tehát a kérvényi bizott
ságnak adatnak ki. 

Jegyző úr ki fogja hirdetni az állandó iga
zoló bizottság egy tagjára történt szavazás ered
ményét. 

Horváth Lajos j e g y z ő : Összesen beada
tott 240 szavazat.- ezek közül Lázár Dénes nyert 
153 szavazatot, Pap Lajos pedig 60 szavazatot, 
kettő üres volt, többekre eloszlott 25 szavazat. 

E l n ö k : Tehát az igazoló bizottság tagjául 
Lázár Dénes választatott meg. 

Grajzágó Salamon állandó igazoló bizottsági 
előadó több képviselőválasztás igazolása iránt tesz 
jelentést. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az állan
dó igazoló bizottság véleményét, mely szerint Fehér 
Miklós, Heves- és Külső-Szolnokmegye szolnoki választó 
kerületében megválasztott képviselő, a szabályok által 
kitűzött 30 napi határidő föntartása mellett igazola ndó. 
Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház Fehér Miklós képviselőt 
föltételesen igazolja. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az iga
zoló bizottság véleményét Földváry Miklós, Győrmegye 
öttevényi választókerületében megválasztott képviselő 
választása tárgyában, mely szerint a nevezett képviselő' 
a 30 napi határidő fóntartásával igazolandó. He
lyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a bizottság véle
ményét. 

Gajzágó S a l a m o n e lőadó (olvassa a bizott
ság véleményét Szontagh Pál, GömÖr- és Kis-Hont-
megye rozsnyói választó kerületében megválasztott kép
viselőválasztása tárgyában, mely szerint nevezett kép
viselő a szabályszerű 30 napi határidő fentartása 
mellett igazolandó. Helyeslés.) 

Elnök: Szontagh Pál képviselő tehát fölté
telesen igazoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olva ssa az iga
zoló bizottslg jelmtését Bay György, Beregmegye me-
zökászoni kerülete képviselőjének választása tárgyá
ban, mely szerint Bay György a szabályok által kitű
zött határidő fentartása mellett igazolandó. Helyeslés.) 

E l n ö k : A tisztelt ház elfogadja a bizottság 
véleményét. 

Gajzágó Salamon előadó (az állandó iga
zoló bizottságnak Andrássy Gyula gr. miniszterelnök 
Zemplénmegye sátoralja-ujhelyi vál. kerülete által 
történt 'megválasztásáról szóló jelentését, mely öt a tör
vényes 30 napi határidő fentartása mellett igazolan-
dónak véli. Helyeslés. Éljenzés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e véleményt elfogadni? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva Andrássy Gyula gr. 
miniszterelnök úr, mint Zemplénmegye s.-a.-újhelyi 
vál. kerületének képviselője föltételesen igazol
tatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az áll. 
igazoló bizottság jelentését Bernáth Lajosnak Pest
megye dunavecsei kerületében képviselőül történt ehá-
lasztatásáról, mely szerint nevezett képviselő a 30 napi 
határidő jentartása mellett igazolandó.) 

E l n ö k : .Méltóztatnak e véleményt elfogad
n i? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Bernáth Lajos mint 
Pestmegye dunavecsei vál. kerületének képviselője 
föltételesen igazoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az áll. 
igazoló bizottság jelentését Lázár Sándor, Naszódvidék 
monori vál. kerületében megválasztott képviselő ügyé
ben, melyben a jegyzőkönyvhöz csatolt nyilatkozatot, 
miután képviselőknek utasitások nem adathatnak^ 
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•nem létezőnek tekintetni, Lázír Sándort pedig a tör
vényes 80 napi hatiridö fentartása mellett igazolni 
indítványozza) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság indítványát \ 
elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a választási 
jegyzőkönyvhöz csatolt utasítás nem létezőnek 
tekintetik, Lázár Sándor pedig, mint Naszódvidék 
monori kerületének képviselője föltételesen igazol
tatik. 

Gajzágó Salamon előadó {olvassa az áll
igazoló bizottság jelentését Sipos Ferencznek Bereg-
megye felvidéki kerületében képviselővé történt meg
választatása tárgyában, melyben öt végleg igazolmdó-
nak véleményezik) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a bizottság 
véleményét? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Sipos Fe
rencz mint Beregmegye felvidéki kerületének kép
viselője végleg igazoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó {olvassa az állan
dó igazoló bizotts 'tg véleményét a Cséry Lajosnak, mint 
Tolnamegye szakcsi választó kerülete föltételesen már 
igazolt képviselőjének választása ellen időközben érke
zett panaszok tárgyában. A bizottság a, panaszokat 
mellőztetni s Cséry Lajost mint Tolnarnegye szakcsi 
választó kerületének képviselőjét végleg igazoltatni vé
leményezi. Elfogadjuk !j 

E l n ö k : Ennélfogva Cséry Lajos végleg iga
zolt képviselőnek nyilvánittatik. 

Cséry Lajos képviselő űr föltételesen már iga
zoltatott, következéskép az osztályokba már be 
van osztva; a többi most igazolt képviselő urak 
pedig sorshúzás utján fognak az osztályokba be
osztatni. {A szavazóvederbóí kihúzza a neveket.) A 
VIII. osztályból három tag hiányzott. E g y már 
be van osztva, következéskép a VIII. osztályba 
még kettő fog jönni, és pedig Lázár Sándor és Si
pos Ferencz. A I X . osztályba jön Andrássy Gyula 
gr. miniszterelnök. Most következik az I. osztály, 
a hova Bay György fog jutni. Ezen osztályban e 
szerint már 43 tag van. A II . osztályba jut Szon-
tagh Pál, a I I I . osztályba Bernáth Lajos, a IV. 
osztályba Fehér Miklós, az V. osztályba Földváry 
Miklós. 

Az osztályok működésöket befejezték; sőt a 
központi bizottság i s ; és ennek részéről Csengery 
Antal és Zichy Antal képviselők, mint előadók 
meg fogják tenni a jelentést. 

Csengery A n t a l : T. ház ! A közösügyi tör
vényjavaslat előadójává megválasztatván a köz
ponti bizottság részéről, van szerencsém jelenteni, 
hogy a központi bizottságnak átalános érdemle
ges észrevételei a közösügyi törvényjavaslatra 
nézve nincsenek; az egyes szerkezeti módosításo
kat pedig lesz szerencsém az egyes szakaszok tár- j 
gyalásánál előadni. Egyébiránt ezen szerkezetig 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % , JV. 

módosítások a bizottság jegyzőkönyvében már ki 
vannak nyomatva, és gondolom, tegnap óta már 
a t. ház tagjai közt ki is vannak osztva. 

Zichy A n t a l : T. ház 1 Ha méltóztatnak pa
rancsolni, mint a központi bizottság jegyzője tán 
felolvasnám a jegyzőkönyvet ? {Fölkiáltások: Napi
rendre!) 

E l n ö k : A központi bizottság jelentése nem 
csak ki van nyomatva, hanem a t. képviselő urak 
között szét is van már osztva. Ennélfogva nincs 
egyéb hátra, mint arra tárgyalási napot kitűzni. 
A t. ház beleegyezésével bátor vagyok a holnap
utáni napot, hétfőt, tárgyalási napul kitűzni. {He
lyeslés.) Ennélfogva május 27-én d. e. 10 ó rakora 
tárgyalások meg fognak kezdetni. 

Gliyczy K á l m á n : Azt gondolom, hogy a 
ház szabályai szerint jövő hétfőn fogják az előadó 
urak előterjeszteni tüzetesen a központi bizottság-
véleményét; de a mennyiben a tisztelt ház előtt 
egyik előadó tír kijelentette már, hogy érdemleges 
észrevételei nincsenek, az a részleteknél fogja 
előadni a bizottság nézetéi, mig a másik t. elő
adó úr, azt hiszem, majd hétfőn fogja indokolni a 
központi bizottság véleményét; és ha netalán a 
kisebbségben maradott résznek előadója élni kí
vánna azon jogával, miszerint ő is a kisebbségben 
maradott véleményt előterjeszthesse , ugy hiszem, 
az iránt nem lehet észrevétel, hogy ez hétfőn an
nak idejében a szabályok szerint szintén megtör
ténhessék. (Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : Megvallom, e részben nem 
tudom elég világosan a dolgot ; azért teszem a 
kérdést: van-e a központi bizottságnak kisebbségi 
előadója ? {Nincs !) Ki hát a kisebbség előadója ? De 
akárki legyen az, én a kifejezést nem értem: mert a 
központi bizottság előadója előadja a központi bi
zottság véleményét; az egyes osztályok előadójá
nak szintén van joga véleményét előadni; de ebből 
nem következik, hogy ő a kisebbség előadója, 
hanem az egyes osztálynak előadója. Nem csak 
az egyiknek, hanem valamennyinek van joga vé
leményét előadni, de nem mint a kisebbség, ha
nem mint az egyes osztály előadójának. (Helyeslés.) 

R á d a y Lász ló gr . : Hivatkozva a házszabá
lyoknak 3-dik szakaszában foglalt 26-dik sza
kaszra, én, mint a ki a ÍX-dik osztály részéről a 
központi biz >ttságban előadónak voltam megvá
lasztva, ott a IX-dik osztály véleményét előter
jesztettem, de miután az kisebbségben maradt, és 
most Csengery Antal t. előadó úr azt mondotta, 
hogy a központi választmánynak nincs eltérő né
zete : én tehát erre vonatkozólag bátor vagyok 
kijelenteni, hogy a IX-dik osztály véleményét a 
hétfőn tartandó ülésben bátor leszek előadni. (Föl
kiáltások: Ugy mint a IX-dik osztály előadója és nem 
int a kUihbiígi!) 

24 



186 CXXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Május 25. 1867.) 

E l n ö k : A hétfői napot méltóztatnak elfo
gadni ? (Elfogadjuk!) 

A miniszterelnök úr kivan szólani. 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 

ház! A minisztérium meg van győződve arról, 
hogy nem csak saját kötelességét teljesiti, hanem 
a nemzet hő óhajtásának is megfelel, midőn siet
tetni kívánja azon nagyfontosságú napot, midőn ő 
felsége a király Sz. István koronájával Magyaror
szág királyává, ő felsége a királyné pedig szoká
sos módon Magyarország királynéjává fog föl
avattatni. Annál inkább meg van erről győződve a 
minisztérium , minthogy a magyar alkotmányos 
fogalmak szerint a koronázás, mely más orszá
gokban csak egyszerű szertartás szokott lenni, 
Magyarországban egyszersmind a nemzet és koro
na jogainak szentesítését foglalja magában. A 
mennyiben pedig a koronázás előtti teendőknek 
legfontosabbika és leglényegesebbike, az inaugu
rale diploma megállapítása mindig ugy tekinte
tett, mint nem a kormánynak, hanem a nemzet
nek, és igy a törvényhozás két házának teendője: 
bátor vagyok a tisztelt ház elé azon inditvány-
nyal lépni, méltóztatnék küldöttségről intézkedni, 
mely az inaugurale diploma megállapítása iránt 
a ház elé minél előbb javaslatot terjeszszen ugy, 
hogy ezt azután ő felségéhez helybenhagyás és 
illetőleg elfogadás végett föl lehessen terjeszteni. 
Az eddigi eljárás szerint e tárgyban mindig regni-
colaris deputatio szokott eljárni, és azt hiszem, a 
ház most sem fog e gyakorlattól eltérni. (Helyes
lés.) Ha tehát a t. ház ebbe beleegyezni méltózta
tik, a választás eszközlésére talán a hétfői napot 
lehetne kitűzni, (Helyeslés) a mely napon a főrendi 
ház is megválaszthatná tagjait. Ha indítványomat 
elfogadni méltóztatnak, (Elfogadjuk!) a tagok szá
ma iránt kellene még határozni. 

Zsedényi Ede : Miniszterelnök úr indítvá
nya folytán kénytelen vagyok figyelmeztetni a t. 
házat, hogy ezen koronázási hitlevél megállapítása 
a legszorosabb kapcsolatban van az ország területi 
épségével ; s miután a horvát ügyet illető or
szággyűlési határozat a terület kérdése iránti jo
gainkhoz világosan és szorosan ragaszkodik, az
óta azonban azt tapasztaltuk, hogy Horvátország 
tartományi gyűlése nem csak a nemzetközi, de a 
területi kérdésekben is jogtalan követeléseit foly
tatja: azt hiszem, okvetlenül szükséges, hogy ezen 
területi kérdés iránt is valahára tisztába jöjjünk, s 
főleg Fiume iránt, melynek állapota némi zavarba 
ejtetett azon kegyelmes királyi kézirat által, mely 
miniszterelnökünkkel tudatja, hogy Fiume Zág
rábba és Pestre is követeket küldjön. Látjuk pedig, 
hogy Fiume lelkes városának képviselői épen Ma
gyarország iránti ragaszkodásuk miatt Zágrábban 

I csak gúnyt aratnak. Azt hiszem, hogy ezen inga
dozó állapotnak, melynek az én vélekedésem sze
rint még ennyi tért sem kellett volna engedni, va
lahára véget kell vetni; azért meg fogják engedni, 
hogy miniszterelnökünk indítványa folytán azon 
két kérdést intézhessem a t. miniszterelnök rirhoz ; 
vajon Fiume város királyi meghivó levél által 
meg vau-e már híva az országgyűlésre, úgy hogy 
az inaugurale diploma megállapításánál is részt 
vehessen? másodszor, vajon a t. miniszterelnök 
úr nem tartja-e tanácsosnak, hogy területi jogaink 
tekintetében Horvát- és Tótországoknak azon me
gyéi és városai, melyek az 1848. V-ik t. ez. sze
rint meghívandók az országgyűlésre, már most, 
miután maga Horvátország követeket nem küldött, 
ugyanazon jogaink fentartása tekintetéből nem 
tartja-e szükségesnek, hogy ezen megyék királyi 
meghívó levél által meghivassanak, hogy így 
ezeknek tér nyittassák arra, hogy ha törvényes 
jogaikkal élni akarnak, ezekkel élhessenek? 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : 
Jogomban volna ugyan ezen interpellatióra bő
vebb megfontolást kérni és arra írásban történen
dő beadása után válaszolni; azonban nem látván 
okot arra, miért ne válaszoljak mindjárt: ha mél
tóztatnak megengedni, feleletemet a következők
ben vonom össze. (Halljuk! Halljuk!) 

A mi azt illeti, hogy ezen kérdés mily össze
köttetésben van az inaugurale diploma megállapí
tásával : azt hiszem, hogy ha az inaugurale dip
loma meg fog állapíttatni, és abban a Horvátor
szágra és a korona integritására vonatkozó kérdés 
a küldöttség által a ház elé fog terjesztetni, akkor 
lesz helyén e felett a háznak érdemleg nyilatkozni; 
akkor fog a felett határozni, hogy mi módosítás 
vagy eljárás szükséges e tekintetben az inaugurale 
diploma megállapításánál. 

A mi a kérdés másik részét illeti, azt t. i. 'hogy 
meg van-e Fiume városa híva a magyar országgyű
lésre , az inaugurale diploma megállapítására és a 
koronázásnál való részvételre nézve : erre nézve 
azon megnyugtató választ adhatom a t. háznakjiogy 
igenis meg van híva, a meghívás már el is küldetett 
(Élénk helyeslés), és remélem, hogy képviselői meg 
fognak körünkben jelenni. 

A harmadik kérdést illetőleg, vajon tanácsos
nak tartanám-e azt, mit a t. képviselő úr mintegy 
javaslatképen méltóztatott ezen tárgyhoz kötni, 
mi azonban nem tartozik se e tárgyhoz, se a jelen
legi inditványnyal szoros összeköttetésben nincs: 
erre nézve határozott véleményem az, hogy nem 
csak tanácsosnak nem tartom, sőt épen ellenkező
jének, és hogy a kormány a maga részéről ezen 
politikát, mely az országgyűlés igen ildomos, igen 
méltányos, tán ennél is több, de szerintem helyes 
eljárásától eltér, soha és semmi esetre magáévá 



CXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Május 27. 1867.) is: 
nem teheti. Ez nézetem e részben, és ezt óhajtot
tam válaszolni. (Helyeslés.) 

Zsedényi Ede : Szót kérek. 
Somss ich P á l : Mellőzve ezen incidens kér

dést, én magára a miniszterelnök úr előadására 
nézve kivánok nyilatkozni. Én azt, mint az eddigi 
gyakorlattal teljesen öszhangzásban levőt, pár
tolom, és hogy kivitelét minél inkább gyorsítsuk, 
bátor vagyok indítványozni, hogy kebelünkből 
számra nézve pl. 24 tagú bizottságot válaszszunk 
meg, és ezekre a szavazatokat jövő hétfőn adjuk 
be. Egyszersmind a főrendeket kellene értesíteni, 
hogy ők is a szokott arányban válaszszák meg az 
illető tagokat Az általam ajánlott szám, azt hi
szem, elég nagy, hogy az ily főfontosságú, eddig 
is mindig országos bizottság által kidolgozott nagy 
munkához fogjon, és a király és az ország közti 
főfontosságií oklevelet kidolgozza, mely azután 6' 
felsége elé terjesztethessék. 

Zsedényi Ede : T. miniszterelnök úr beszé
dének első részére vagyok bátor felelni. Azt mél
tóztatott mondani, hogy az ország integritása a 
koronázási hitlevél megállapításával nincsen össze
köttetésben. (Fölkiáltások : Azt nem mondta!) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : 
Igenis öszszeköttetésben van, hanem akkor lesz 

erről szó, midőn az inaugurale diploma a ház elé 
kerülvén , az integritás kérdése is szőnyegen 
lesz. 

Zsedényi Ede : Bátor vagyok válaszolni, 
hogy miután az 1807. IV. t. ez, szerint Fiume vá
rosa ezen országgyűlés kiegészítéséhez tartozik, 
én okvetlenül szükségesnek tartottam volna, hogy 
az inaugurale diploma megállapításánál itt képvi
selve legyen. (Folkiáltások : Meg van híva !) 

E l n ö k : Szólásra senki följegyezve nem lé
vén , azon kérdést intézem a t. ház elé, elfogadja-e 
azon indítványt, hogy az inaugurale diploma el
készítésére országos bizottság küldessék ki, mely 
a képviselőház részéről 24 tagból állana? (Elfo
gadjuk!) Azt hiszem ennek folytán, hogy az elnök
ség által a méltóságos főrendek elnöksége fel lesz 
szólítandó, hogy ehhez a számhoz aránylag szintén 
válaszszanak küldöttségi tagokat. 

Szavazataikat a hétfői ülésre méltóztassanak 
behozni. 

A költségvetési bizottság tagjait hónap 10 
órára az elnökségi irodában kéiem megjelenni. 

Egyéb tárgy nem lévén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 

CXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. május 27-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 . 

Tárgyai : Bemutattatnak : Stoll Károly, Eszterházy Kálmán gr. és Fest Imre megbízó levele ; Német-Boly község kér
vénye magyar kisdedóvó s elemi tanoda fölállítása iránt; Leipoldné és társaié ősi vagyonuk visszaadása iránt; Dobsina városé a 
miskolcz-dobsinai vnsut iránt; Gyök község panasza földjei elvétele miatt. Szavazás a koronázási hitlevél szerkesztésével megbízandó 
országos bizottság tagjaira. A költségvetés májusra elfogadtatik. A közös érdekű viszonyokat tárgyazó törvényjavaslat tárgyalása áta-
lánosaágban és részleteniint megtörténik, 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyida gr., Eötvös József ó., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr... Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
Horváth Lajos jegyző nr fogja vezetni, a szólani 
kívánók neveit pedig Ocsvay Ferencz j egyző ur 
fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hi
telesíttetni. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a május 
25-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Bemutatom Nagy-Bánya képviselője 
Stoll Károly, hasonlag a Kolozsvárit képviselővé 
elválasztott Eszterházy Kálmán gr. megbízó leve
lét. Mindkettő az állandó igazoló bizottsághoz té
tetik át. 

Német-Boly mezőváros közönsége német nem
zetiségi ürügy alatt netalán tehető igényeiről tö
kéletesen lemond, és magyar kisdedóvó intézetet 
és négy osztályú elemi tanodát kér felállíttatni. 

SomSSiCh P á l : A német-bolyiak külön le
vélben felkértek engem is, hogy ezen folyamod
ványt pártoljam. Kérném tehát a t. házat, ha leg
alább annyiban figyelemre méltatná ezen szép 
törekvéseiket, hogy azon közönséges és lassú útról, 
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