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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. 
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Bánd Veszprémmegyébe kebelezett község 
lakosai az udvartelki (curiális) birtokviszonyokat 
országos megváltás alapján megszüntetni kérik. 

Szentiványi Gábor, sepsi-szentiványi birtokos, 
Kálnoky Dénes gr. főkirálybiró által az erdélyi 
főkormányszék rendelete ellenére visszatartóztatott 
leveleinek kiadatását kéri eszközöltetni. 

Láncz Márk pesti orvos uti-leveleinek ható
sági lefoglalását panaszolván, azok kiadatását esz
közöltetni kéri. 

Újvidék városa közönsége az 1861-dik évi 
szerb congressus határozatai alapján kéri a nemze
tiségi kérdések elintéztetését 

Makláry István gömörmegyei Makulcsány 
községbeli lakos az 1848-dik évi hadjáratban ki
szolgáltatott 632 /4 akó szilvapálinkáért járó 2000 
forintnyi követelését kifizettetni kéri. 

Ozv. Klein Davidné szepesmegyi Felső-Rusz-
bach községbeli lakos, szintén a magyar hadsereg 
részére kiszolgáltatott 36 darab göbölért járó 
2457 forintnyi követelését kifizettetni kéri. 

Molnár Sándor Ny erges-Ujfalu községbeli la
kos Nedeczky Tiborcz Esztergommegye alügyé-
szévé történt megválasztatását a közügy tekin
tetéből sérelmesnek panaszolván, a választás meg-
semniisíttetését kéri. 

Rosen István nagykőrösi lakos, volt honvéd 
főhadnagy és német, nyelvtanító, a minisztérium 
valamely osztályánál alkalmaztatást kér. 

Blána Szilárd volt honvéd kapitány bécsi la
kos segedelmezést kér. 

Dr. Vámosi Nagy József oraviczai lakos a 
bányászatnál díjnoki állomást kér. 

Szórád István esztergommegyei Muzsla község
beli lakos atyai örökségének elintéztetését kéri esz
közöltetni. 

Terney György kőrös-ladányi birtokos, 70 éves 
agg,az 1848-diki évben a magyar kincstár részére 
fölhívás utján kölcsön adott tőkéje egy részét, 292 
forintot visszafizettetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

A korona át-és visszavitelével megbízott kül
döttség beadta jelentését, melyet jegyző úr föl fog 
olvasni. 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő {olvasna az or
szágos küldöttség jelentését a szent korona átviteléről 
és visszahelyezéséről. l) 

Várady G á b o r : T. képviselőház ! Ez imént 
hallott jelentésen nem változtathatunk ugyan, ha
nem azt szerény véleményem szerint mégsem lehet 
észrevétel nélkül hagynunk, hogy abban gr . Cren-
neville és gr. Grünne folyvást ugy említtetnek 
mint császári biztosok. Azon meggyőződésben va-

J) Láad az Irományok 109-dik számát. 

gyok, hogy a magyar szent korona átvitelénél csá
szári biztosok nem szerepelhetnek, és ha mint biz
tosnak van ott valakinek teendője, csakis mint 
magyar királyi biztos lehet ott. (Helyeslés.) 

P a p p Zs igmond: Miután a jelentés be van 
adva, azon nem lehet változtatni; hanem azon meg
jegyzés, melyet Váradyképjviselő társunk tett. csak
is a naplóba, vagy a jegyzőkönyvbe való. 

BÓnis S á m u e l : Azt kimondta Várady Gá
bor képviselő is, hogy a beadott jelentésen változ
tatni nem lehet; nem is ez volt a czélja; hanem 
czélja volt fölszólalni azon kifejezés ellen. Hogy 
pedig ennek a naplóban és jegyzőkönyvben nyo
ma legyen, szerintem igen nagyon szükséges. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a beadott jelentés tudo
másul vétetik, Várady Gábor észrevétele pedig 
nem csak a naplóba, hanem a jegyzőkönyvbe is 
bevitetik. 

Zichy Antal fog az állandó ig'azoló bizottság 
részéről jelentést tenni. 

Zichy Anta l e l őadó (olvassa az állandó igazo
ló bizottság jelentését Várady János, Barsmegye lévai vá
lasztó kerületében megválasztott képviselőt illetőleg, kit 
a szabályszerű 30 nap fentartásával igazolandónak 
vél. Helyeslés) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni az állandó iga
zoló bizottság javaslatát ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
Várady János föltételesen igazoltatik. 

Zichy Anta l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését Graenzenstein Gusztáv, Krassó-
megye oraviczai kerületében képviselőnek történt megvá
lasztásáról, kit is a szabályszerű 30 nap fentartásá
val igazolandónak véleményez. Helyeslés) 

' Elnök: Méltóztatnak elfogadni ? [Elfogadjuk!) 
Ennélfogva Graenzenstein Gusztáv föltételesen iga
zoltatik. 

Zichy Ál l ta i e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését Bömches Frigyes, a brassói vá
lasztó kerületben ujolag megválasztott képviselő tárgyá
ban, kit a 30 napi határidő föntartásávál igazolan
dónak véleményez. Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva Bömches Frigyes képviselő a szabály
szerű 30 nap fentartásával igazoltatik. 

ZiChy Anta l e lőadó (olvassa Görgei Géza, 
Szepesmegye lőcsei kerületében megválasztott képviselő 
választására vonatkozólag a bizottság véleményét, mely 
Gorgei Gézát a 30 napi határidő föntartásávál iga
zoltatni javasolja. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva Görgei Géza képviselő a szabályszerű 
30 napi határidő fentartása mellett igazoltatik. 

ZiChy Anta l e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság vélemenyétPlachy Lajos, Zólyommegye korponai 
választó kerületében megválasztott képviselő választása 
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tárgyában, kit is a szabályszerű 30 napi határidő főn
tartása mellett igazoltatni véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva Plachy Lajos képviselő a szabályszerű 
30 napi határidő fentartása mellett igazoltatik. 

Még Lázár Dénes képviselő úr tesz jelentést, 
szintén az állandó igazoló bizottság részéről. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság véleményét a Fehér Miklós, Hevesmegye szolnoki 
kerületében megválasztott és feltételesen igazolt képvi
selő ellen beadott és v'zsgálat elrendelését és ennek alap
ján a választás megsemmisítését kérő folyamodvány 
tárgyában. A bizottság a fölhozott állttásokat nem ta
lálván okadatoltaknak, a nevezett képviselőt végleg 
igazoltatni véleményezi. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizottság véle
ményét? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Fehér Miklós 
végleg igazoltatik. 

Tisza Kálmán képviselő úr kíván szólani. 
Tisza K á l m á n : T . h á z ! Midőn az ország is

mét alkotmánya birtokában van, megteheti, sőt 
ugy hiszem, helyesen is teszi, hogy megfeledkez
zék azokról, kik ellene vétkeztek, mert az ily vét
kezések folytán támadt üldözések rendesen ujabb 
viszály és visszatorlás magvát hintik el. De meg
győződésem szerint nem teheti azt, hogy megfe
ledkezzék azokról, kik alkotmányáért és szabad
ságáért küzdöttek. Ezen meggyó'zó'désből indulva 
ki, tekintetbe véve egyszersmind a helyzet nehéz
ségeit épen ugy, mint az ország anyagi helyze
tét : készítettem a jelen határozati indítványt, me
lyet azon kéréssel teszek le a t. ház asztalára, 
hogy azt kinyomatván, e hét valamely napjára 
napi rendre kitűzni méltóztassék, midőn is föntar-
tom magamnak annak bővebb indokolását. 

Dimitrievics Milos jegyző (fölolvassa az in
dítványt. lj 

E l n ö k : Az indítvány ki fog nyomatni, szét 
osztatni, s tárgyalása iránt a t. ház talán pénteken 
határozhatna ? (Helyeslés.) 

Csiky S á n d o r : Ez érdemben egy törvény
javaslat is van már régebb idő óta beadva. Fölké
rem a tisztelt házat, méltóztassék elhatározni, hogy 
ezen inditvány fölvétele alkalmával ama törvény
javaslat ügye is tárgyalás alá kerüljön. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A ház kivánata szerint az érintett 
törvényjavaslat is fölvétetik. 

Most Miletics képviselő úr akar interpellá
tiót intézni a minisztériumhoz. 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (olvassa a Mi
letics Szvetozár interpellatióját): „Interpellatió az 
összes minisztériumhoz a szerb nemzeti kérdés 
ügyében. Újvidék város képviselője a miniszte-

*) Lásd az Irományok 110-dik számát. 

riumhoz azon interpellátiót intézte volt, vajon a 
minisztérium az 1861-dik évi szerb congressus ha-
tározmányait szándékszik-e kormányi javaslatké
pen a háznak benyújtani ? Ekkor az összes mi
nisztérium nevében a belügyminiszter úr azt vá
laszolta, hogy az interpellátió hosszadalmassága 
tekintetéből nem képes azonnal határozott választ 
adni, azonban erre közelebb válaszolni fog. Mint
hogy azonban azóta huzamosb idő eltelt, és az 
országgyűlés azon helyzetben van, hogy törvé
nyeket optima forma hozhat: ennek folytán bátor 
vagyok a minisztériumhoz kérdést intézni, kész-e 
az Újvidék város képviselője interpellatiojára, me
lyet én részemről magamévá teszek, ma vagy a 
legközelebbi ülésben válaszolni ? Pesten június 
18-án 1867. Dr. Miletics, óbecseí képviselő." 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
A választ nem én, hanem a miniszterelnök úr adá, 
a válasz pedig az vala, hogy e tárgyban annak 
idejében törvényjavaslatot fog a kormány előter
jeszteni. E tárgyra vonatkozólag se a magam, se 
a minisztérium nevében nem szólottam. Egyéb
iránt most azt válaszolhatom, hogy igenis a kor
mány e tárgyban fog törvényjavaslatot előterjesz
teni, hanem az idő rövidsége miatt ezt eddig nem 
tehette, s alig hiszem, hogy ez ülésszak alat" elő
terjeszthetné, miután e tárgy fölötte fontos levén, 
komoly megfontolást kíván. Ennélfogva csak ak
kor fog ez iránt törvényjavaslat előterjesztetni, 
midőn az országgyűlés ismét összeül. Szemé
lyemre vonatkozólag ismétlem, hogy nem én vol
tam szerencsés e tárgyban válaszolni, hanem a 
miniszterelnök úr adta a választ. 

MiletiCS Szvetozár: E felelettel nem levén 
megelégedve, fentartom magamnak, hogy a köze
lebbi élésben erre vonatkozó törvényjavaslatot 
terjeszthessek elő. 

E l n ö k : Az ujabban igazolt képviselő urak 
besorsolása van hátra- A múlt alkalommal ketten 
a képviselő urak közül elmaradtak, t. i. Radics 
Ákos és Eáth Károly urak; ezek is most lesznek 
beosztandók. A beosztás múltkor a III-dik osztályig 
berekesztőleg történt, ennélfogva most a IV dik 
osztály következik. Ráth Károly képviselő úr jön 
a IV-dik osztályba, Radics Ákos képviselő úr az 
V-dikbe, Görgei Géza képviselő úr a Vl-dikba, 
Plachy Lajos képviselő úr aVII-dikbe. Graenzen-
stein Gusztáv képviselő úr a VHI-dikba, Várady 
János képviselő úr a IX-dikbe, s végre Bömches 
Frigyes képviselő úr az első osztályba. 

Horvát igazságügyminiszter xírnak lesznek 
előterjesztései. (Halljuk!) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Miután a koronázás véghez ment, kell, hogy a t. 
képviselőház gondoskodjék arról, hogy ezen nagy 
fontosságú alkotmányos tény a- törvénykönyvbe 
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beczikkelyeztessék. Ugy szintén alkotmányos szo
kásaink hozzák magokkal, hogy azon dijak is, 
melyeket az országgyűlés ő felségöknek fölaján
lott, a törvénykönyvbe igtattassanak. Mindezekről 
törvényjavaslatokat a kormány jnevében van sze
rencsém letenni a ház asztalára, kérvén a t, képvi
selő házat, hogy ezeket tárgyalás végett az osztá
lyokhoz utasítani és azután napi rendre kitűzni 
méltóztassék. 

Ezenkivül van a kormánynak még egy ké
rése a t. képviselőházhoz. (HaUjuk!) 

A közigazgatás egyik ágában sem érezhető 
annyira a reform szüksége, mint az igazságki
szolgáltatás terén. Törvénykezésünk hiányai áta-
lánosan ismeretesek. E hiányoknak megvolt ed
dig azon mentségök, hogy az alkotmány nem volt 
helyreállítva, hogy az országgyűlés nem élhetett 
törvényhozási jogával. Midőn azonban az alkot
mány visszaállíttatott, midőn a nemzeti kormány 
megalakult és az országgyűlés törvényhozói jo
gába, visszahelyeztetett : e pillanattól fogva min
den mulasztás saját erkölcsi reputationk rovására 
esnék. Tudva ezt, az igazságügyi minisztérium 
nem késett a legsürgetősebb és legszükségesebb 
reformmunkálatokat megindítani; és van szeren
csém a t. háznak jelenteni, hogy némely törvény
javaslatok részint már készen vannak, részint pe
dig a befejezés küszöbén állanak. Ilyenek különö
sen a törvénykezési rendtartás, a bírói felelősség, [ 
a büntető' törvény és eljárás, ugy szintén az irói 
és művészi tulajdon védelmére vonatkozó törvény
javaslatok. Miután azonban a legmegfeszitettebb 
munkásság mellett sem voltam képes ezeket ugy 
egybeállítani, hogy ma már a törvényhozó testü
let asztalára letetetném, és e czélra 10—12 napi 
időközre volna szükségem, midőn a ház valószí
nűleg már el lesz napolva: ennélfogva méltányol
va egy részről azon okokat, melyek a ház elnapo
lása mellett szólanak, de másrészt nem akarhatva 
azt, hogy az igazságügy terén szükséges és igen 
sürgetős reformok e miatt halasztást szenvedjenek, 
azon kérést bátorkodom a kormány nevében a t. 
képviselőházhoz intézni: méltóztassék egy 15 tagú 
bizottságot megválasztani oly utasítással, hogy 
az igazságügyi minisztérium által előterjesztendő, 
kinyomatandó és a ház tagjai közt kiosztandó 
törvényjavaslatokat az országgyűlés szünetelése 
alatt revisió alá vegye, ugy, hogy midőn az or
szággyűlés üléseinek folytatása végett ismét ösz-
sze fog gyűlni, már nem csak ezen törvényjavas
latok, hanem a bizottság véleménye is a ház asz
talára tehető legyen. {Helyeslés.) 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa az I. 

Ferencz József őfelsége, az Erzsébet ö felsége megko
ronázására, s a koronázási dijra vonatkozó törvény
javaslatokat '). 

G h y c z y K á l m á n : A királyi hitlevelet is 
be szokás czikkelyezni, erre nézve pedig nem hal
lottam törvényjavaslatot előadatni. Nem tudom. 
szándéka-e ezt a minisztériumnak előterjesztem? 
Különben a háznak kellene arról intézkedni, hogy 
a királyi hitlevél beczikkelyezése iránt külön tör-
vényczikkely alkottassék. Bátor vagyok tehát ez 
iránt a tisztelt minisztériumhoz kérdést intézni. 

Mikó I m r e gr . : ü g y tudom, a fölolvasott 
első törvényjavaslatban a kir. hitlevél is benfog-
laltatik. 

Elnök: Je gyző úr még egyszer föl fogja 
olvasni. 

Dimitrievics Milos jegyző (fölolvasna az 
I. Ferencz József ö felsége megkoronázása ól szóló 
törvényjavaslatot.) 

G h y c z y K á l m á n : Itt csak az e skümintáról 
van szó; tehát a királyi hitlevelet pótlólag be kell 
igtatni. (Helyeslés.) 

Elnök : Ezen törvényjavaslatok ki fognak 
nyomatni, a képviselő urak közt szétosztatni s 
mindenek előtt az osztályokban tárgyaltatni. Egy
úttal a hitlevél beczikkelyezésére nézve is meg 
fognak az intézkedések tétetni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvas sa az 
igazságügyminiszter részéről a törvénykezési rendtar
tás, birői felelősség, büntető törvény és eljárás, végre 
az irói és művészi tulajdonra nézve készítendő tör
vényjavaslatok iráni beadott indítványt. 2) 

E l n ö k : Ez indítvány ki fog nyomatni s a 
ház tagjai közt ki fog osztatni. Tárgyalási nap
jául talán pénteket tüzhetnők ki'? (Helyeslés.) 

O felsége kegyesen meghagyni méltóztatott, 
hogy a koronázási ünnepély emlékéül minden 
képviselő úrnak egy arany, egy nagyobb és egy 
kisebb ezüst érem adassék. Ezen érmek már itt 
vannak: méltóztassanak tehát a t. képviselő urak 
átvételük iránt intézkedni. Az átvételi nyugták az 
elnökségnél, az érmek pedig a pénztárnál vehe
tők át. 

Egyszersmind kérem a kérvényi bizottság' 
tagjait, hogy ülés után itt maradni, a költségve
tési bizottság tagjait pedig, hogy holnap d. e. 10 
órakor az elnöki szobában megjelenni méltóztas-

! sanak. 
Az ülés végződik d. u. 1 l/i órakor. 

1) Lásd az Irományok 111—113-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 114-dik számát. 
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