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E l n ö k : Van szerencsém jelenteni a t. háznak, 
hogy a kérvényi bizottság tagjai fölkéretnek, hogy 
e hó 4-én a képviselőház háznagyi hivatalában meg
jelenni annál inkább szíveskedjenek, mert olyan 
tárgyak vannak, melyeket előzetesen kell tárgyalni. 

KacSkoViCS IgnáCZ: Három tag hiányzik a 
kérvényi bizottságból: Faúr, Miskolczy és Fáy, 
(Közbeszólások: Miskolczy ínég nem mondott le!) 

BÓniS S á m u e l : Erre nézve a legközelebbi 
ülést választás napjául ki lehetne tűzni. 

Kudl ik I s t v á n : A házszabályok szerint min
den hónapban meg kell ujitani a kérvénybizottság 
tagjait, s igy talán valamennyi tagra be kellene 
hozni. 

E l n ö k : Tehát a legközelebbi ülésre a kérvényi 
bizottság tagjaira méltóztassanak szavazati jegyei
ket behozni. 

Az ülés végződik d. u. 6 % órakor. 

CXXXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. június 3-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 : Betiiutattatnak : Farkas Elek, Török Dániel, Gull József megbizó levele ; Peley Lajos és Herteíendy György 
lemondása a képviselőségről; szolnoki választók panasza Fehér Miklós választása ellen ; Magyar-Igen város kérvénye vásári jogok 
iránt; Nemes-Déd, Kisfalud, Szakácsi és Vid lakosaié a nemesi jogok megerősítése iránt; Hajnóczy Sámuelé hivatalába való vissza
helyezése iránt; a haszonsaenvi orvosegyleté a haszonszenvi gyógymód országos fölkarolása iránt; az esztergommegyei honvédegylété 
honvédek s hátrahagyottaik ellátása iránt; Gyéres városáé jogai visszaállítása iránt. A főrendek üzenik, hogy a képviselőház ha táró 
zatát a trónról történt lemondások ügyében elfogadták. A koronázási hitlevél, esküminta s a lemondásokra vonatkozó törvenyjavaslat-
elöterjesztetik s napirendre tűzetik. Zárt ülés. 

A kormány részéről jelen vannak: JEötvÖs József ; 
b., Festetics György grn Gorove István, Horvát Bol
dizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az illés kezdődik d. e. 11 V, ora kor. 

Elnök: Áz illés megnyílt. Az ülés jegyző
könyvét Ocsvay Ferencz jegyző, a szólók neveit 
Csengery Imre jegyző ur fogja jegyezni. A múlt j 
ülés jegyzőkönyve hitelesítve levén, a beérkezett j 
irományokat fogom bemutatni. j 

Farkas Elek, Biharmegye ugrai választó ke- j 
rületének képviselője, Török Dániel. Károly-Fehér-
vár képviselője, Gull József, Segesvár város és 
kerület képviselője megbizó leveleiket beadták. 
Mind három az állandó igazoló bizottsághoz fog 
áttétetni. 

Peley Lajos, Közép-Szolnokmegye zsibói vál. 
kerületének képviselője első alispánnak levén el
választva, képviselői állásáról lemond. Közép-Szol
nokmegye központi bizottsága uj választás elren
delése végett meg fog kerestetni. 

Herteíendy György, Zalamegye gróti kerü
letének képviselője hosszas betegeskedése miatt 
képviselői állásáról szintén lemond. Zalamegye 
központi bizottsága fölszólittatik uj választás esz
közlésére. 

Hevesmegye szolnoki választó kerületének 
több választója Fehér Miklós képviselői választását 

sérelmesnek panaszolván, az iránt vizsgálatot té
tetni és a választást megsemmisíttetni kéri. Az 
állandó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Magyar-Igen királyhágóntuli mezőváros kö
zönsége a vásári jogok gyakorlatába visszahelyez-
tetését kéri eszközöltetni. 

Somogymegyébe kebelezett Nemes-Déd. Kis
falud, Szakácsi és Vid községek lakosai a még fen-
álló nemesi jogokat törvénybe igtatni és megerő
síttetni kérik. 

Hajnóczy Sámuel, Bácsmegyebeli Kiskér köz
ség evang. lelkésze, elmozdítását panaszolván, 
visszahelyeztetését kéri eszközöltetni. 

A hasonszenvi magyar orvosegylet elnöke 
Balogh Pál és az egylet titkára Szontagh Ábrahám 
az egylet nevében a hasonszenvi gyógymód orszá
gos intézkedés általi fölkarolását és előmozdítását 
kérik eszközöltetni. 

Az esztergommegyei volt honvédek egylete a 
létszám táblás kimutatásának beküldése mellett tag
jainak képesség szerint alkalmazását, a tehetetlenek 
és özvegyek nyugdíjaztatását és az árvák ellátását, 
kéri eszközöltetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

A roélt. főrendi ház jegyzője üzenetet hozott 
át a mélt. főrendek részéről. 

Apor Sándor b. főrendi jegyző (a ház-
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nagy által bevezetve, az elnöki szék elé áll): Mélt. 
elnök! t. képviselőház S A koronozási hitlevéléi-
készítésére kiküldött országos választmánynak V. 
Ferdinánd ő felsége és Ferencz Károly főherezeg 
őfenségének a trónról s illetőleg örökösödési jogról 
lemondására vonatkozólag beadott előleges jelen
tése és a t. háznak erre vonatkozó határozata kö
zöltetvén a főrendi házzal s az ott a mai napon 
tárgyaltatván: van szerencsém a főrendi ház hatá
rozatát és az erre vonatkozó 
natot a ház asztalára letenni. (Éljenzés.) 

OCSvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a főrendi 
ház határozatát.) 

E l n ö k : Ezen üzenetet az e tárgyban kikül
dött országos választmánynyal kell közölni, mely 
is azt azonnal tárgyalás alá fogván venni, szük
séges lesz az ülést egy fél órára fölfüggeszteni. 
Mielőtt azonban ez megtörténnék, Lónyay pénz
ügyminiszter ur szólani kivan. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! Van szerencsém a minisztérium nevében 
azon kérést intézni a t. házhoz, hogy ha az újra meg
kezdendő ülés bevégeztetett, még mai na]3 zárt 
ülést tartani méltóztassanak, miután egy tárgyban 
előterjesztést lesz szerencsénk a házhoz beadni. | 

Elnök: Ennélfogva miután a mai teendők 
be lesznek fejezve, zárt ülés fog következni. 

Most az ülést felfüggesztem. (Félórai szünet 
> múlva): A koronázási hitlevél tárgyában kiküldött 

országos választmány előadója fog jelentést tenni. 
JoannOViCS György e lőadó (olvassa a ko

ronázási hitlevél tárgyában kiküldött országos választ
mány jelentését, a koronázási hitlevél tervezetét, az 
eskümintát és ö cs. s apóst. kir. fölségének V. Fer
dinándnak a trónról és fenséges cs. k. föherczeg 
Ferencz Károlynak a trónöröklésröl még 1848-ban 
történt lemondásával szóló törvényjavaslatot 1j. 

E l n ö k : A kihirdetett országos bizottsági je
lentés a hozzá csatolt mellékletekkel, a hitlevéllel, 
eskümintával és törvényjavaslattal együtt nyom
tatásban a t. ház tagjai közt ki fog osztatni. Mél
tóztassék a t. ház arra nézve rendelkezni, hogy a 
most kihirdetett diploma, esküminta és törvény
javaslat mikor vétessek tárgyalás alá ? (Jobb felöl: 
Holnap! Bal felöl: Szerdán! Némelyek: Ma!) 

Madarász József : T. ház! Azon kívánal
mak következtében, melyek holnap óhajtják a 
nagy fontosságú tárgyat tárgyalni , emelkedtek 
hangok, melyek szerdára kérték, sőt néhány han
got hallottam még, hogy ma. Én ugy hiszem, t. ház, 
hogy ezen tárgy az ország méltóságához, alkot
mányunk föntartásához képest oly nevezetes tárgy, 
hogy méltán hivatkozhatom, és kérhetem az ország
gyűlési többséget, sőt magát az egész képviselő-

') hksd az Irományok 99-dik számát. 

házat, hogy — abban, ha egy nap esik közbe, ugy 
sem levén a tárgyra nézve valami nagy veszélyez
tetés — ne holnap, hanem szerdán méltóztassék azt 
tárgyalni. (Zaj. Fölkiáltások: Holnap!) Nem fejez
tem még be előadásomat. Szabadságában áll a 
képviselőháznak holnapra is kitűzni. 

Tisztában vagyok én önmagammal arra nézve, 
mit fogok e tekintetben előadni • de nem lehetek 
tisztában indokolásaimmal, nem lehetek tisztában 

jegyzőkönyvi kivo- J még az összehasonlításokkal sem egy pár óra alatt, 
vajon az itt előirt hitlevél összeegyezik-e azon 
hitlevelek pontjaival, melyek az 1723-diki t. ez. 
szerint kötelezik a fejedelmet s melyekkel utódaik 
is köteleztetnek a hitlevél kiadására. Már maga 
ezen összehasonlítás időt kivan. Nem hívom föl 
a t. ház figyelmét arra , hogy midőn, nem épen 
hasonló, de mégis némileg hasonló eset fordult elő 
Mátyás és Rudolf idejében, már akkor az ország
gyűlés által 1608 okt. 26-kára volt kitűzve a ko
ronázási nap és mégis csak nov. 16-kán bírtak meg
egyezni a koronázásra nézve, és akkor is a választás 
16-kán megtörtént ugyan, de a koronázás csak 
19-kén vitetett véghez az országgyűlés által, miután 
már a közbeeső napon a nádorválasztás is meg
történt, 

A képviselőházé a jog , határozni alkotmá
nyunk ily nevezetes kérdésének áterőtetésére 
nézve. Én a magam részéről már ma határozottan 
nyilvánítom, hogyha még egyetlen nap gondolko
dási időt sem fog engedni a képviselőház, áterőte-
tésnek veszem a magam részéről (Közbeszólások: Sza
bad! Zaj), és igy kérem a képviselőházat, hogy 
tekintetbe vévén a tárgy fontosságát, és hogy egy 
napi időköz nem veszélyeztet semmit, legyenek 
szívesek a tárgyalásra szerdát határozni. (Holnap !) 

E l n ö k ; Keddről és szerdáról lévén a szó, 
méltóztassanak azok, kik holnap, az az kedden kí
vánják a tárgyalást, fölkelni. (Megtörténik.) A több
ség a holnapi nap mellett van: ennélfogva a hol
nap 10 órakor kezdendő ülésben fog az országos 
választmány jelentése tárgy altatni. Most azon kér
dést bátorkodom a t. ház elé a tárgy siettetése 
végett terjeszteni, vajon belegyezik-e a t. ház abba, 
hogy az országos választmány fölolvasott jelentése 
tudomásul vétel s kihirdetés végett még ma közöl
tessék, illetőleg a mostani ülésből a főrendi házba 
átvitessék ? (Zaj. Helyeslés. Ellenmondás.) 

G h y c z y Ká l l l lá l i: T .ház ! Árra nézve, hogy 
az országos választmánynak jelentései mikor kül
dessenek át a főrendekhez, ellenkező gyakorlat 
divatozott ezen országgyűlés alatt. Szükséges te
hát e részben bizonyos szabályokban megálla
podni. A legutolsó alkalommal, midőn ugyanazon 
országos választmány jelentését először beadta, az 
volt mondva, hogy ezen jelentés akkor küldessék 
át a főrendi házhoz, midőn majd a képviselőház 
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határozataival együtt átküldethetik. A legelső al
kalommal, midőn országos választmány e kép
viselőháznál jelentést tett, midőn t. i. a horvát 
ügyben kiküldött országos bizottság jelentését 
beadta, a ház — mint idő közben meg is néztem— 
LXX-dik ülésében azt határozta, hogy a beadott 
jelentés közöltessék a főrendekkel és azután nyo
massák ki és osztassék szét a ház tagjai közt. Azt 
hiszem ennélfogva, miután hajdan is mindig az 
országos választmányok jelentései közös ülésekben 
szoktak beadatni, most közös ülések nem tartatván, 
a dolog rendje szerint lesz, ha a főrendi tagok is, 
kik az országos bizottságban részt vettek, jelen
téseket egyszerre beadják. Természetesen önként 
követketkezik ebből, hogy a főrendek e jelentést 
tanácskozás alá nem vehetik, hanem be fogj ák 
várni, mig abban a képviselőház határozott. (Ata-
lános helyeslés.) 

E l n ö k : U g y veszem észre, a t. ház bele
egyezik abba, hogy ez csupán kihirdetés végett 
{Fölkiáltások: Tudomás végeit!) átküldessék. Kí
vánja a t. ház, hogy ez jegyzőkönyvi kivonat 
mellett történjék, vagy a nélkül ? (A nélkül!) Tehát 
Joannovics jegyző ur át fogja vinni a jelentést. 

Tisza Lászó képviselő egy folyamodványt 
kivan a t. ház elé terjeszteni. 

Tisza Lász ló : T. ház ! Van szerencsém szab. 
Gyéres város folyamodását a t. ház asztalára letenni, 

melyben a város némi tekintetben megszorított 
autonóm jogainak visszaállítását kér i , azon sza
badságlevélnél fogva, melyet eredetileg 1610-ben 
Báthory Gábor fejedelemtől nyert, mely szabad
ságlevelét 1627-ben megerősitette Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem és később I. Lipót magyar király 
is. Midőn ezt a kérvényi bizottsághoz leendő áttétel 
végett van szerencsém a ház asztalára letenni, az 
alkotmány iránti hűségben, ahhoz való tántorit-
hatlan ragaszkodásban mindig kitűnt város e kér
vényét különösen ajánlom a t. ház figyelmébe. 

E l n ö k : A kérvénybizottsághoz fog áttétetni. 
A tegnapelőtti ülésben a t. ház határozatilag 

méltóztatott kimondani— miként utólag értesültem 
— hogy a kérvényi bizottságba választandó tagok 
névsora a mai ülésre hozassék be. Ez meg nem 
történt. Kívánja a t. ház a szavazást a legközelebb, 
ülésben eszközölni? (Koronázás után!) Azt hiszem, 
először a most működő kérvényi bizottságnak 
kell befejezni munkálkodását, ezután le kell mon
dania, ás csak ezután volna nézetem szerint leg-
czélszerübb a kérvény bizottságot újból alakítani 

Más tárgy nem levén, következik a zárt ülé-
Fölszólitom tehát a közönséget a karzatok elha. 
gyására. 

Az ülés végződik d. u. 121/2 órakor. 

CXXXIII. ORSZÁGOS ULES 
1867. június 4-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 : Keglevith Béla gr. kétheti szabadságot kap. A főrendek üzenik, hogy a nádorságra, a minisztérium alakítá
sára, a nemzetőrségre s a költségvetésre vonatkozó törvényjavaslatokat, úgy szintén a határőrvidék képviseletét felfüggesztő határo
zati javaslatot elfogadták. Elegyes ülés. 

A kormány részéről jelen vannak •' Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Miké Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10i/i órakor. 

MllÖk : A mai jegyzőkönyvet Horváth La
jos szerkeszti, a szólókat jegyzi Csengery Imre. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitelesít
tetni. 

ÖCSVay FerenCZ j e g y z ő [kezdi olvasni ajim. 
3-dikai ülés jegyzökönyvét). 

BÓniS S á m u e l : A jegyzőkönyv azt mondja., 
hogy a főrendek üzenete a választmányhoz mun
kálkodásának további folytatása végett küldetik 
át. Ez nem jól van; jobb volna használat végett 
átküldeni. (Helyeslés.) 

Ocsvay FereilCZ j e g y z ő : Tehát „használat
ra* fogom kiigazitani. (Folytatja s befejezi a jegyző
könyv olvasását.) 

Elnök I Keglevich Béla gr. kétheti szabad
ságidőt kér magának adatni. Megadatik. 

A mélt. főrendek részéről üzenetek érkeztek. 




