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indítvány elfogadtatott ugyan, ugy a mint tétetett, 
de az indítvány motivatioja a jegyzőkönyvbe so
hasem szokott felvétetni. (Fölkiáltások: A nap
lóba!) Méltóztassanak a korábbi jegyzőkönyveket 
átlapozni, s meg fognak győződni, hogy azokban 
motivatio nem fordul elő, mert ennek csak az or
szágos naplóban lehet helye. 

K á r o l y i Ede gr . : De, kérem aíásan, ez nem 
motivatio. ez alapja az indítványnak, mert egy 
tényt köszönünk meg, e tény pedig az, hogy a 
nemzet jövőjének biztosítékát látjuk a tanúsított 
elvekben. 

Bezerédj L á s z l ó : Tökéletesen igazsága 
volna t. Bónis képviselő úrnak, ha ezen indítvány 
formaszerüleg írásban adatott volna be, és fölol
vastatott volna, mert akkor a jegyzőkönyvbe is 
így vétetett volna föl; de midőn szóval tétetik az 
indítvány, akkor a ház határozatának érdemére 
nézve az elnöki kijelentés lehet csak mérvadó; az 
elnöki kijelentésben pedig a kérdéses motivatio 
nem volt benfogíalva: azért részemről azt gondo
lom, minden esetre különbséget kell tenni a hatá
rozat és indokolás között, mely utóbbi — mint már 
helyesen fölemlíttetett — nem a jegyzőkönyvbe, 
hanem a naplóba való. 

E l n ö k : Méltóztatnak maradni a jegyzőkönyv 
mellett ? (Maradjon! Nem!) A kik tehát azt kíván
ják , hogy a jegyzőkönyv változatlanul megma
radjon, méltóztassanak fölállni. (Megtörténik^) Én 
a többséget a megmaradás mellett látom. (BalfelÖÍ 
ellenmondás.) Próba tekintetéből méltóztassanak 
most azok felkelni, kik a jegyzőkönyvet megvál
toztatni óhajtják. (Megtörténik.) Most is csak azt 
látom, hogy a többség a jegyzőkönyv megváltoz
tatása ellen van, 

Ennélfogva a jegyzőkönyv hitelesittetvén, azt 
Joannovics György jegyző ur át fogja vinni a 
mélt. főrendekhez. 

A küldöttség tagjait fölkérem, ne méltóz
tassanak eltávozni, inig az óra, melyben ő felsé-
gök által fogadtatni fognak, tudtokra nem fog 
adatni. 

Egyéb tárgy nem lévén, az ülést be is zárom 
annak megemlítésével — a mi azonban a jegyző
könyvbe már nem tartozik — hogy a pesti izrae
lita hitközség holnap d. e. 11 órakor ünnepli meg 
a koronázás nagy napját imaházában, mely ünne
pélyre a t. képviselőházat meghívta. 

Holnapután 10 órakor fog ismét ülés tartatni. 
Az ülés végződik d. u. ora kor. 
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Tárgyai: A koronázás leírására országos bizottság kiküldése határoztatik s annak képviselőházi tagjai kineveztetnek. 
Bemutattatnak: Plachy Lajos megbizó levele; nagybányai választók panasza az ottani képviselőválasztás ellen; Szirmay G-éza 
lemondása a képviselőségről; Bezerédj László kérvénye szabadságért; mely megadatik; a esetaeki papirgyártársulat kérvénye rajta 
igaztalanul megvett 8000 ft megtérittetóseórt; Román-Kécsa községé a vegyes gör. kel. egyházközségek elválasztása iránt. Jelentés 
az ö felségüknél járt köszönő küldöttség részéről. 

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay Meny
hért, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e, 11 */4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét Ocsvay Ferencz fogja vezetni, a szólani 
kívánók neveit jegyzi Dimitrievics Milos. 

Mindenek előtt az ő felségök megkoronázta-
tását megelőzött ülés jegyzőkönyvét fogjuk hite
lesíteni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a jimms 
8-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : T. ház! Horváth Lajos jegyző úr 

elkészítette a koronázási ünnepély leírását i s ; de 
minthogy ezen ünnepély leírásának már csak a 
maradék érdekében is tökéletes hűnek kell lenni, 
tökéletes és teljes hivatalos adatok pedig nincsenek 
még egész kiterjedésben; de lehetetlen is volt á t
nézni és jelen lenni a koronázási ünnepély minden 
részletén: ennélfogva bátor vagyok a t. háznak 
ajánlani, hogy három tagból álló bizottság küldes
sék ki, mely elkészítse az ünnepély tökéletes leí
rását. (Helyeslés.) Hogy pedig ez annál tökélete
sebb legyen, a mélt. főrendek is föl lennének ké-
rendők, hogy e bizottságba a magok részéről is 
küldjenek tagokat, kik összeköttetésbe tegyék ma
gokat azon tisztelt egyénekkel, kik a koronázási 
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ünnepélyekben részt vettek. Ezt vagyok bátor a t. 
háznak elfogadás végett ajánlani. (Helyeslés.) En
nélfogva bátor vagyok a t. ház beleegyezésével 
a bizottság tagjaiul következő képviselő urakat 
ajánlani: id. Zichy József grófot, Várady Gábort és 
pápai Szabó Imrét. (Helyeslés. FÖlkiáÜások: Es Hor
váth Lajost!) 

B é r n á t h Z s i g m o n d : Tisztelt ház! Azt tartom, 
senki részletesb adatokat elő nem fog tudni adni e 
tárgyban, mint t. képviselő társunk Almássy 
György gr., mint a ki ezen ünnepélyességeknél 
legtevékenyebben befolyt. Én tehát azt indítvá
nyozom, hogy Almássy György gr. ebbe a választ
mányba bevétessék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát Almássy György gróf, mint 
szintén Horváth Lajos jegyző úr is, a ki ezt Írás
ba fogja tenni, ezen választmányhoz hozzáadatnak. 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Szükséges, hogy 
ez a főrendekkel is közöltessék, hogy ok a magok 
részéről szintén küldjenek tagokat, hogy egyforma 
legyen a leirás, mivel ez mind a két ház naplójához 
hozzá fog esatoltatni. 

E l n ö k : Épen azt akartam kijelenteni, hogy 
Joannovies jegyző úr a főrendek közelebbi ülésébe 
átfogja vinni az e tárgyról szóló jegyzőkönyvi ki
vonatot. 

Most a múlt ülés jegyzőkönyve, amennyiben 
még hitelesítve nem volt, fog hitelesíttetni. 

H o r v á t h Lajos (olvassa ajnnius 12-kei ülés 
jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Zólommegyekorponaiv. kerületében 
megválasztott Plaehy Lajos megbízó levelét muta
tom be. Az állandó igazoló bizottságnak adatik át. 

A nagybányai v. kerületben megválasztott Stoll 
Károly választása ellen több választó kifogást tesz, 
és azt megvizsgáltatni és megsemmisíttetni kéri. 
Szintén oda tétetik át. 

Szírmay Géza, Zemplénmegye n. miháíyi ke
rülete képviselője az ő felsége személye körül levő 
minisztériumban titkárrá neveztetvén ki, képviselői 
állásáról lemond. Zemplénmegye központi választ
mánya új választás megtételére fog- fölszólittatni. 

Bezerédj László képviselő úr egészsége hely
reállítása tekintetéből hatheti szabadságidőt kér. 
(Megadjuk!) 

Szontagh Pál képviselő úr kérvényt kíván 
beadni. 

Szontagh P á l (göm'órí) : E g y kérvényt van 
szerencsém előterjeszteni. A csetneki papírgyár
társulat Gömörmegyében a 49-diki magyar kor
mánynyal Debreczenben pénzjegypapír készítése 
és szállítása iránt szerződött. Ettől magyar álla-
dalmi pénzjegyekben névleges értékben 10,000 
ftnyi kölcsönt kapott. Ezt azonban már nem érté
kesíthette, miután, tudva levőleg, a császári kor
mány a magyar papírpénzjegyek érvénytelensé-
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gét kihirdetvén, a forgalomból kitiltotta és nem 
sokára megsemmisítés végett be is szedette, mely 
alkalommal a kérvényező társulat 11,200 ftot és 
így többet, mint kapott volt, adott át. Mind a mel
let a társulat bepöröltetvén az akkori kormánykö
zegek által, elmarasztaltatott oly bíróságok által, 
melyeket függetleneknek és érdekteleneknek elis-
ni nem lehet; megvétetett rajta a 8000 ft, a még 
fenlevő 2000 ft pedig csak oly erkölcsi kényszer 
alatt kiadott térítvény mellett engedtetett el, a mely
nél fogva az elmarasztaló ítélet jogosultságát elis
meri, az engedményt kegyelemképen hálával fo
gadja és minden lehető viszontkövetélésről lemond. 
Most ezen igazságtalanul rajta megvett 8000 ft 
visszatérítésének lehető kieszközöltetését és esetleg 
a perújítás megengedését kéri. Midőn ezen kér
vényt a ház asztalára leteszem, kérem azt a kérvé-
nyi bizottsághoz utasíttatni szabályszerű tárgya
lás és véleményadás végett. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatik. 

Dósa Elek alelnök úr, mint az ő felségükhöz 
intézett köszönő küldöttség vezetője, jelentést fog 
tenni. 

Dósa E l e k : T. ház ! Azon küldöttség veze
tésével levén megbízva, melynek föladata volt a fő
rendi ház küldöttsége társaságában hálaköszöne
tet tolmácsolni urunk királyunk ő felsége és király
nénk ő felsége által a múlt idők viszályai által 
okozott szenvedések megszüntetésében tanúsított, 
ép oly igazságos, mint kegyelmes nagylelkűségé
ért : ezen hálaköszönetet, melyet ő nagyméltósága 
a prímás ő herczegsége tolmácsolt, a király és ki
rályné ő felségök szokott kegyességgel fogadták. 
(Éljenzés.) 

E l n ö k : Babes Vincze képviselő úr folyamod
ványt kíván beadni. 

" Babes Vincze : T. ház ! Midőn ezelőtt har
madfél évvel ő felsége a gör. kel. román egyház
nak a szerb egyháztól elválását elrendelni és a ré' 
gi román metropolitát visszaállítani méltóztatott, 
ezen elválási kérdésre vonatkozó sok ügy elintézet
len maradt, és későbbi vizsgálatnak és tárgyalás
nak tartatott fen. Ezen ügyek közt fegfontosabb 
a vegyes egyházközségek elválási ügye. Ezen 
ügyek azóta tárgyaltattak és föl is terjesztettek 
a még akkor fönállott magy. kir. udv. kanczellá-
riához, de ott elintézetlenül maradván, most ujabb 
időben áttétettek a magyar kir. vallási minisztéri
umhoz, a hol még mindeddig feküsznek. A vegyes 
községeknek román lakossága minduntalan sür
gette ezen ügyek elintézését, azon oknál fogva, mert 
mindaddig, míg ezen ügyek elintézve, illetőleg ren
dezve nem lesznek, a béke, a csendaközségekben,sőt 
még az oltár előtt is visszaállítva nem lesz.Ugyan
ezért több község között Román-Kécsa torontálme-



262 CXLI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Június 18. 1867.) 

gyei községnek román lakossága folyamodványt 
nyújtván be a magyar vallási minisztériumhoz, e fo
lyamodványban kéri a képviselőházat is, hogy ezen 

tátik. 
E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasít-

Egyéb tárgy nem levén, az ülést bezárom. A 
ügyét a magyar vallási minisztériumnál ajánlólag j legközelebbi ülés napját szokott módon fogom a t. 
sürgesse; és midőn e kérvényt a t. ház asztalára 1 ház tagjaival tudatni, 
leteszem magam részéről is bátorkodom a kérvényt 
ajánlani és annak a kérvényi bizottsághoz leendő' Az ülés végződik d. e. 11% órakor. 
átadását kérni. 

CXJJI. ORSZACXOS U I J E S 
1867. június 18-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: Bemutattatnak : Tanárky Gedeon megbízó levele; Tóth Lőrinci és Trauschenfels Emil lemondása a képvise
lőségről ; jelentés Rónay János és Illéssy János haláláról; Boros Mihály kérvénye vagyonában ejtett kára megtérítéséért; Dindár 
Lajosé hasonlóért; Szász Mózsesé alkalmazásért; Petrováoz községé, Wallach Mihály és társaié, úrbéri ügyben; Bánd községé az 
udvar t elki viszonyok megszüntetése iránt; Szentiványi Gáboré levelei, Lánez Márké útlevelei visszaadása iránt; Újvidék városé a 
nemzetiségi kérdés elintézése iránt; Makláry Istváné s Klein Dávidnéé 1848/B-beli szolgálmányaik megtérítése iránt; Molnár Sándor 
panasza Nedeczky Tiborcznak megyei aliigyészszé történt választása ellen ; Rosen István kérvénye alkalmazásért; Blána Szilárdé 
segélyért; Nagy Józsefé alkalmazásért; Szórád Istváné öröksége elintézése iránt; Terney Györgyé 1848/9-beli kölcsöne visszafize
tése iránt. Jelentés a korona szálliíásáról s visszahelyezéséről. Várady János, Graenzenstein Gusztáv, Bömches Frigyes, Görgei Géza, 
Plachy Lajos föltétesen, Fehér Miklós végleg igazoltatik, s Radies Ákos és Ráth Károly, valamint az ujon igazoltak az osztályokba 
soroltatnak. Tisza Kálmán indítványt ad be a honvédek ügyében, Miletics Szvetozár a szerb ügyben interpellálja a kormányt. A 
kormány I. Ferencz József ö felsége, úgyszintén Erzsébet ő felsége megkoronázásáról, valamint a koronázási díjról szóló törvényja
vaslatokat terjeszt elő, s bejelenti egyszersmind igazságügyi reformokra czélzó törvényjavaslatok beadását, melyek előleges megvizs
gálására külön bizottság kinevezését indítványozza. Az elnök a képviselőket a koronázási érmek átvételére szólítja föl. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b., Horvát Boldizsár, Miké Imre 
Béla b.; később Lónyay Menyhért. 

gr. Wenckheim 

Az ülés kezdődik déli 12 i/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyilt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Dimitrievics Milos jegyző úr fogja ve
zetni, a szólani kívánók neveit Horváth Lajos jegy
ző úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hite
lesíttetni. 

Ocsvay Perencz jegyző (olvassa a június 
14-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.') 

E l n ö k l A hódmező-vásárhelyi választó ke
rület részéről képviselővé megválasztott Tanárky 
Gedeon úr megbizó levelét, az állandó igazoló bi
zottsághoz leendő utasítás végett, bemutatom. 

Tóth Lőrincz képviselő úr kormányi kineve
zéstől függő hivatalba levén kinevezve, képviselői 
állásáról lemond. Trauschenfels Emil képviselő úr 
miniszteri titkárrá levén kinevezve, "képviselői ál
lásáról szintén lemond. Az illető választó kerületek 
új választások elrendelésére fognak fölszólíttatni. 

Fájdalmas érzéssel jelentem a t. háznak egy 
jeles hazafi, tisztelt képviselőtársunk Rónay János 

elhunytát; szintén fájdalommal jelentem Illéssy Já
nos képviselő úr halálát. Az illető választó kerü
letek új választások elrendelésére fognak fölszólít
tatni. 

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

Boros Mihály sopronymegyei Pályi község
beli lakos ingó és ingatlan vagyonának törvényte
len elárvereztetését panaszolván, vizsgálat elrende
lését és kárpótlás eszközöltetését kéri. 

Dindár Lajos M.-Sámsond községbeli lakos 
az erdélyi földtehermentesítési pénztár javára vissza
követelt összeg, méltatlan visszafizettetése alóli föl-
mentetését és okozott költségei megtérítését kéri. 

Szász Mózses, Torda városa tanácsosa és volt 
honvéd őrnagy, a minisztérium valamely osztályá
ban alkalmaztatást kér. 

Petrovácz, Bácsmegyébe kebelezett község 
lakosai az úrbéri maradvány földek megváltásiára 
után követelt tetemes kamatok fizetése alól mago
kat fölmentetni kérik. 

Wallach Mihály és társai, pozsonymegyei 
Nagy-Lévárd községbeli lakosok, úrbéri illetó'sé-
gök kihasítását sérelmesnek panaszolván, vizsgá
lat elrendelését és orvoslás eszközöltetését kérik. 




