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6., Popovics-Desseanu János. Popovics Zsigmond, 
Prönay József, Petkó Lázár, Román Sándor, 
Rónay Mihály, ifj. Rudics József b., Siklósy Ká
roly, Siskovics József, Somsdch Imre gr., Szabadfy 
Sándor, Szabó Imre, Szakái Lajos, Szemző Má
tyás, Széchenyi Béla gr., Széchenyi Imre gr., Szé
kely Gergely, Szilágyi István, Szirmay Fái, Szluha 
Benedek, Szolga Miklós, Sztratimirovics György , 
Szelestey László, Tidbás János. Varga Flórián, Vállyi 
János, Vietorisz János, Vitolay József, Vay Sándor 
b., Zerdahelyi Incze, Zichy Jenő gr., Zichy Nándor 
gr., Zsitvay József.) 

Ráday Lász ló gr . j e g y z ő : A szavazás ered
ménye: két képviselő úr nem akart szavazni; 79 
igennel szavazott; 202 nemmel szavazott, az elnök 
nem szavazott; 99 jelen nem volt. 

Elnök : Ennélfogva a ház Tisza Kálmán 
képviselő úr inditványát el nem fogadja. i 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József \ 
b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Wenckheim\ 
Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 V4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
fogja vezetni Horváth Lajos jegyző úr, a szólam 
kivánókat Csengery Imre. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a június | 
21-kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Ditrich János, Pásztor Dániel, Zerge 
Bálint a nagybányavárosi képviselő Stoll Károly 
választása ellen beadott kérvényre vonatkozó ész
revételeiket benyújtják. Az állandó igazoló bizott
sághoz tétetik át. 

Még Bernáth Zsigmond képviselő úr jelen
tette be, hogy indtiványt kivan tenni; miután 
azonban a képviselő urak közül már igen sokan 
eltávoztak, ugy hiszem, a képviselő úr is megnyug
szik abban, ha ez holnapra marad. (Helyeslés.) 

Borsos és Doctor fényképész urak a képvi
selő urak albumát küldöttek át, mely a t. képvi
selőház elismerésének nyilvánítása mellett a levél
tárba fog tétetni. 

Még egy kérésem van. Kérem az osztályokat, 
méltóztassanak holnap reggel 9 órakor összejönni 
az igen tisztelt minisztérium által bemutatott tör
vény czikkelyek tárgyalása végett. Az osztályülés 
ennélfogva holnap d. e. 9 órakor, az országos ülés 
pedig 11 órakor fog megtartatni. 

Az ülés végződik d. u. 3 T/2 órakor. 
i 

| Emberger Károly , nógrádmegyebeli Szé-
i csény mezővárosában lakó ezipész az 1848 — 49. 

évi hadjárat alkalmával a honvédlábbelikért járó 
követelését kielégíttetni kéri. 

Mérey István, a Mérey-család nevében, az 
eberhardi aradalom ellen indított s a császári pá
tens által megszüntetni rendelt ősiségi pör folytatá
sát megengedtetni kéri. 

Hergesheimer András ó-verbászi ref. egyházi 
tanitó a tanítóságtól elmozdíttatása által okozott 
kár megtérítését kéri. 

Iglay András, zemplénmegyei sátoraljaújhe
lyi ezipész és társai az 1848—49-diki évben a 
honvédsereg részére készített lábbelik árát kifizet
tetni kérik. 

Somogymegyei Csurgó-Újváros lakosai úrbéri 

CXLIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. junius 22-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 : nagybányai választók ellenkérvénye az ottani képviselőválasztás ügyében ; Emberger Károlyé 
1848/9-beli követelése kielégítéséért; Mérey István ősiségi per folytathatása iránt; Hergesheimer Andrásé kára megtérítéséért; Iglay 
András és társaié 1848/9-beli követelésük teljesítéséért; csurgó-újvárosi lakosoké úrbéri ügyben ; Balázs Ferenczé segélyért. A kérvé-
nyi bizottság jelentésének tárgyalása napirendre tűzetik s a bizottság megújítása elhatároztatik. Bernáth Zzigmond javaslatokat nyújt 
be a zsidók egyenjogositása, az 1847/8. XXII. t. ez. helyetesitése, a Ludoviceum, a concordatum s a hazai hajókázás iránt. Tanárky 
Gedeon föltételesen igazoltatik s beosztatik. A költségvetés junius havára elfogadtatik, a gyorsírók fizetése a szünidőre megállapítta
tik, Tassy Károly Írnoknak 100 ft jutalom határoztatik. Az igazságügyminiszter által előterjesztendő törvényjavaslatok előleges meg
vizsgálására bizottság kiküldése határoztatik. A koronázás leírása beadatik. A ház kimondja abbeli várakozását, hogy ezentúl orszá
gos ünnepélyeknél a képviselőház elnökének az ország fő méltóságai közt adassék hely. 
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természetű álíapotjokra s a vele járó javadalmakra 
az 1848. IX. t. ez. értelmében határozatot kérnek. 

Balázs Ferencz, pesti lakos, volt honvéd főhad
nagy hazájába visszatérhetésre útiköltséget kér. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottságnak 
fognak átadatni. 

Csiky Sándor : T. ház ! Az ország különféle 
részeiből egyesek ugy, mint testületek részéről alig 
van országos ülés, a melyben kérvények ne ter
jesztetnének be. Ezen kérvények közül igen kevés 
volt még olyan, mely a ház által óhajtott siker
rel intéztetett volna e l ; hogy mégis egyeseknek 
ugy, mint testületeknek nem csökkent a ház iránt 
bizalmok, mutatja az a körülmény, hogy napon
kint terjesztetnek elő kérvények. Ezekről intéz
kedni szükséges; hogy pedig intézkedni lehessen 
rólok, kell, hogy olyan kérvényi bizottság legyen, 
mely a szabályok 80 és 81-dik pontja szerint jár
hasson el. Ily kérvényi bizottság most hiányzik: 
én tehát bátor vagyok felkérni a házat, hogy a 
kérvényi bizottságról, melynek tagjai annyira hiá-
nyoznak, hogy üléseket is alig tarthatnak, méltóz
tassék intézkedni. (Helyeslés.) 

B á n ó JÓZSef: T. ház! E tárgyban nekem is 
szándékom volt fölszólalni, és igenis helyeslem 
előttem szóló képviselő úr véleményét. Mert a kér
vényi bizottság oly alakban, mint legutoljára volt 
választva, még mai nap is fenáll; hanem miután 
azon határozat lőn kimondva, hogy az csak azon 
tárgyakat fogja referálni, melyek kezében vannak, 
és azontúl új kérvény bizottság fog választatni: 
most, úgy látszik, senki a jelen tagok közül a kér
vénybizottság tagjának nem tartja magát, és igy 
történik, hogy ámbár a beadott tárgyak már rég 
készen vannak, de tárgyalás alá nem jöhetvén, a 
munkát folytatni nem lehet; miért is szükséges 
volna, ha a t. ház az új kérvénybizottságot meg
alakítaná. (Helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatik kivánni a t. ház, hogy 
új választás történjék? A szabályok értelmében 
annak ugy is meg kell történnie. 

BÓniS S á m u e l : E tárgyban bátor vagyok 
figyelmébe ajánlani a háznak, hogy, miután a sza
bályokban arról is van rendelkezés, hogy a kér
vényi bizottság-, működéséről, hónaponkint jelen
tést tegyen, méltóztassék sürgetni e jelentés be
adását, mert a bizottság elé terjesztettek közt van
nak oly tárgyak, melyekről a ház azt határozta, 
hogy előzetesen tárgyaltassanak. 

Bánó JÓZSef: Legyen szabad erre azt felel
nem, hogy a kérvényi bizottság tárgyai régen föl 
vannak véve s a tárgyalás is bevégezve; hanem 
azokat, melyek előzetesen lettek volna elintézen-
dők, a jelen kérvényi bizottság nem tárgyalta, 
mert a ház határozata szerint azok az ujonan vá
lasztandó bizottság teendői közé tartoznak. 

KÉPVISELŐ H. NAPLÓ 186%. ív. 

I E l n ö k : Á ház szabályai azt rendelik, hogy 
j a kérvényi bizottsághoz átteendök lajstroma három 

nappal elébb a ház asztalára le legyen téve, és e 
lajstrom már a ház asztalán is van. Most csak az 

j van hátra, hogy a bizottság azokról, a mikkel el
készült, jelentését megtegye. Méltóztassék tehát a 
ház a tárgyalásra napot határozni, s akkor egyszers
mind behozni az uj bizottság megválasztására a 
szavazó czédulákat. {Felkiáltás: Hétfőn!) Hétfőn 
tehát mind a tárgyalás, mind a szavazás meg fog 
történni. 

Bernáth Zsigmond: T. ház! E hét folytán, 
jelesen kedden, mely e hónap 18. napjára esett, 
a t. igazságügyminiszter előterjesztéséből elég vi
lágosan lehetett sejtenünk, hogy e tanácskozások 
szünetelése fog bekövetkezni; ez annyival inkább 
hihető előttem, mert az 1847/8-diki azon törvény, 
mely az országgyűlés tanácskozásáról szól, szin
tén azt tartalmazza, hogy az országgyűlési tanács-
kozmányok szakai, a mennyire lehet, a téli hóna-

I pókban tartassanak meg, most pedig Istenn-k hála 
nyáriak vannak. Remélhetőleg be fog tehát követ
kezni a tanácskozmányoknak szünetelése. Hogy 
pedig e szünetelést a t. minisztérium felhasznál
hassa azon tárgyakra nézve, melyeket az úgyne
vezett közvélemény szintén óhajt mentül előbb 
életbe léptetve látni: bátor vagyok interpellá-

! tióimat a ház asztalára letenni, alázatosan kérvén-
| méltóztassanak azokat fölolvastatni, annak ideié, 

ben a minisztériumnak kiadni, hogy a törvényja-
i vasiatokat elénk terjeszsze és akkoron a ház a tár-
! gyalás iránt rendelkezhessék. Én pedig azon alka

lomra fentartom azon jogomat, melyet a ház szabá
lyai minden indítványozónak adnak, hogv a tárgv 
iránt kifejezhessem nézeteimet, a tárgyalásnak mind 
kezdetekor, mind bevégzésekor. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a leadott 
I javaslatokat: a zsidók polgári egyenjogositása, a f'ól-
| függesztett 1847/8. XXII. t. cz.-et helyettesítő törvény-
\ javaslat, a. Ludoviceiim katonai intézet életbeié, tetése 
j és működése megkezdése, a concordatum minden kö-
I vetkezményének végképi megszüntetése és idegen hata-
! lomnak az államügyekbe nem avatkozásának biztod-
I fása, és végre az iránt, hogy a honfiak és honfit 'r-
| sulatok gőzhajózási versenye ide gen lársidatokkaí a 
| haza hajókázható vizein könnyittessék.) 

E l n ö k : Mindezek ki fognak nyomatni s a 
ház tagjai közt szétosztatni. l) 

Dedinszky képviselő úr igazolási esetet fog 
bejelenteni. 

Dedinszky József e lőadó (olvassa az ál
landó igazoló bizoit ág véleményét Tanárky Gedeon, 
H6d-Mezö-Vásárhely városában megválasztott képvi
selő választása tárgyában, ki is a bizottság véleménye 

') LA-á az Irományok 119—123-dil; számát. 
37 
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szerint a szabályszerű 30 nap f'óntartása mellett föl-
tételesen igazolandó. Éljenzés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizottság véle
ményét ? (Elfogadjibk!) Ennélfogva Tanárky Ge
deon a 30 nap föntartása mellett igazoltatik. Csak 
Tanárky Gedeon képviselő úr igazoltatván ma, 
utolsó alkalommal pedig az első osztályba történ
vén a beosztás, Tanárky Gedeon a második osz
tályba soroltatik. 

Beniczky Gyula képviselő úr, mint a költség
vető bizottság előadója, jelentést fog tenni. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a költ-
ségvetö bizottság javaslatát a jimius havi költségve
tésre, továbbá arra nézve, hogy a gyorsirodának az 
elnapolás idejére a szerződésileg kikötött első hónapon 
kivül az elnapolás további idejére havonkint 1500 fi. 
adassék, végre, hogy Tassy Károly írnoknak azutóbbi 
időben teljesített nagyobb fáradozásai jutalmaid 100 
fi. fizettessék ki. Helyeslés.) 

P a p p Z s i g m o n d : U g y emlékezem, hogy 
rövid idővel ezelőtt három irnok kérelemmel járult 
a ház elé, javíttassék fizetésök, és a ház mindegyi
kük fizetését 40 fttal fölemelte. Azt vélem, Tassyra 
nézve se kellene kivételt tenni, s neki is csak 40 
forintot juttatni. 

E l n ö k : Nem arról volt és van szó, hogy az 
illetők fizetése fölemeltessék, hanem arról, hogy a 
különös fáradozásért egyszer mindenkorra jutal
mat adjon a ház. Méltóztassanak arra tekintettel 
lenni, hogy a szóban levő egyén utolsó időben 
annyira túl volt terhelve munkával, hogy nem csak 
éjjel, hanem már korán reggel volt kénytelen dol
gozni. Én részemről a jutalmazást nagyon is he
lyén látom. (Helyeslés. Maradjon a bizottság véle
ménye !) 

Méltóztatnak a bizottság véleményét egyéb 
pontjaiban is elfogadni ? (Elfogadjuk!) Az elnök
ség tehát ez értelemben fog intézkedni. 

Az igazságügyi miniszter előterjesztése van 
napirenden. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az igazság
ügyminiszternek június 18-kán előterjesztett javas
latát. a) 

Várady G á b o r : T. ház! Elismerem, hogy 
az igazságügyminiszteri javaslatban jelzett törvény
javaslatok nagyfontosságúak. Magam is hőn óhaj
tom — s mint jól tudom, a képviselőház minden 
tagja — vajha ezen törvényjavaslatok mielőbb 
törvényekké alkottatnának. De azt mégsem látom 
kellően indokolhatónak, hogy eddigi gyakorla
tunk és átalában minden parlamenti eljárás elle
nében — csupán néhány napi idő meggazdálko-
dása végett — oly javaslatok megbirálására kül
dessék ki bizottság, melyek a képviselőház elé 

J) Lásd az Irományok 114-dik számát. 

nem is terjesztettek. Én legalább részemről csak 
akkor volnék képes meghatározni, hogy ezen tör
vényjavaslatok megbirálása és átalában tárgyalása 
körül minő eljárás követtessék, midőn ezen tör
vényjavaslatok a képviselőház asztalára le fognak 
tétetni. Azért, t. ház, elvtársaim nevében is kérem, 
méltóztassék a t. képviselőház az igazságügymi
niszteri javaslat feletti határozathozatalt a jelzett 
törvényjavaslatok beadása idejére halasztani. Kü
lönben is a t. igazságügyminiszter úr által igé
nyelt 10 napból 4 nap már letelt, és a 6 napi időkü
lönbség nem jogosíthat bennünket arra, hogy e 
néhány nap meggazdálkodása végett egy, a par
lamenti eljárással homlokegyenest ellenkező, és, 
nem mondom, a jelen esetben, de igen sok esetben 
veszélyessé válható praecedenst állítsunk föl. Azon 
esetben azonban, ha a t. ház eorrectnek találná, 
hogy bizottság küldessék ki oly javaslatok meg
birálására, melyek nem is terjesztettek a ház elé, 
fentartom az iránti jogomat, hogy a beadott mi
niszteri előterjesztés érdemére nézve észrevételei
met előadhassam. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Z m e s k a l l Mór : T. ház ! En, megvallo m, nem 
látok semmi praejudiciumot abban, ha a t. igaz
ságügyminiszter úr által előterjesztendő törvény
javaslatok megbirálására most választjuk meg a 
bizottságot, és a t. miniszter úr törvényjavaslatait 
egyenesen ezen bizottságnak terjeszti elő: mert 
ugy veszem föl a dolgot, mintha a t. miniszter úr 
a törvényjavaslatokat symbolice már most letette 
volna s ezen törvényjavaslatokat a képviselőház 
adná át a bizottságnak. Ezen bizottság tárgyalni 
fogja a javaslatokat, és maga idejében előterjeszti 
saját véleményével együtt a képviselőháznak; 
midőn ez megtörténik, a képviselőház mindig él
het jogával, és tudni fogja törvényhozási köteles
ségét teljesíteni. Én tehát abban egyátalában nem 
látok semmi praejudiciumot, hogy a miniszter 
úr a törvényjavaslatokat egyenesen a bizottságnak 
adja át. 

H o r v á t Bo ld iz sár i g a z s á g ü g y m i n i s z 
t e r : T. képviselőház! Magam sem szeretem, hogy 
a ház szabályai betűjétől eltérés történjék; azon
ban ezt a kormány csak a t. ház tagjai iránti mél
tányosságból hozta indítványba. A kormány előtt 
ugyanis nem titok az országgyűlés tagjainak azon 
átalános óhajtása, hogy az országgyűlés elnapol-
tassék • más részről azonban a kormány nem akar
hatja, hogy e miatt a legszükségesebb reformja
vaslatok életbe léptetése halasztást szenvedjen. 
Hogy tehát a kormány a két czélt elérhesse, nem 
talált egyéb módot, mint azt, hogy a ház szabályai
nak betűjétől ezen rendkívüli esetben — de minden 
praecedens fölállítása nélkül — eltérés történjék, és 
előre küldessék ki bizottság, mely az országgyű
lés szünetelése alatt ezen törvényjavaslatokat át-
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vizsgálja, és azután véleményével együtt a tör
vényjavaslatokat is annak idején, ha majd az or
szággyűlés ismét összejön, a ház asztalára lete
gye. A mi egyébiránt a dolog lényegét illeti, az 
ezen eljárás által sértve nincs, mert a kormány 
maga sem indítványozta, hogy ezen törvényjavasla
tok a ház tagjaival ne közöltessenek, hanem indít
ványában azt mondotta, hogy e törvényjavaslatok, 
mihelyt egybe lesznek állítva, azonnal adassanak 
át a ház elnökének, ki azok kinyomatásáról és 
szétküldéséről gondoskodni fog. Erre nézve van 
már egy praecedens. Méltóztatnak ugyanis em
lékezni, hogy a múlt april hóban is, midőn az or
szággyűlés üléseit elnapolta, gondoskodott a ház 
arról, hogy a háznak idő közben lemondott tagjai 
lemondásukat a ház elnökének beadhassák, a ház 
elnöke azokat elfogadhassa, és intézkedhessek 
újabb választások eszközlése iránt. Ezen tény is 
tagadhatatlanul a ház elé tartoznék; azonban a 
ház, a rendkívüli körülményeket tekintetbe véve, 
megnyugodott benne. A kormány kivánalma nem 
terjed tovább, mint oda. hogy a rendkívüli körül
ményeket méltóztassanak tekintetbe venni, és ezen 
küldöttség kiküldése által lehetővé tenni azt, hogy 
az országgyűlés elnapolása a legszükségesebb tör
vénykezési reformok életbe léptetését ne akadá
lyoztassa. Kérném tehát a t. házat, ne méltóz
tassék ezt praecedensül, hanem rendkívüli esetül 
venni. Ismételve ajánlom indítványomat a t. ház 
figyelmébe. (Helyeslés a középen) 

Bobory k á r o l y : T. h á z ! Megengedem, 
hogy igen sürgetősek azon reformok, melyek a t. 
igazságyügyminiszter úr által eszközöltetni kíván
tatnak; de a házszabályok 32-dik §-a azt mondja: 
„Ha az indítványnak czélja törvény alkotása, azt 
törvényjavaslatképen szerkesztve kell bejelentés
kor benyújtani, és e törvényjavaslatok, ha a ház 
tárgyalni kívánja, kinyomatva, és minden esetben 
osztályülési és központi bizottsági tárgyalásra uta-
sítandók." Kérem alásan, egyszerre mind a négy 
törvényjavaslat úgy sem tárgyalható, hanem egy
más után; de ha sürgősek ezen reformok, egyszer
smind oly nagy fontosságúak is, hogy minden 
egyes képviselőnek és nem csak ezen tizenötös vá
lasztmány tagjainak mélyen tanulmányozni kell 
ezen javaslatokat; ezen tanulmányozásra azonban 
mindenesetre idő kívántatik; erre pedig legjobb 
alkalom nyujtatik épen az osztályonkinti tár
gyalások által. A házszabályok azért nem ok nél
kül kívánják azt, hogy a törvényjavaslatok az 
osztályülések elé terjesztessenek. Míg az egyik 
törvényjavaslat az osztályülések által előkészítte
tik, a másik az országgyűlés által már tárgyal
ható, és igy semmiesetre sem lesz nagy idővesz
teség. Azért kívánom megtartatni a ház szabályait. 

Horváth Lajos jegyző: Az igazságügyi 

! miniszter előterjesztése egyátalában nem zárja ki 
| az osztályonkinti tárgyalást. Az igazságügyi mi

niszter nem akar egyebet, csak előkészíttetni kí
vánja a tárgyat, a mi pedig a házszabályok 27-dik 
§-a szerint megengedhető. Ez így szól : „Ha a 

háznak ugy tetszik, az osztályülési tárgyalás elke
rülésével egyenesen is bizhat meg külön bizottsá
got valamely tárgy előkészítésére." 

Tisza K á l m á n : T. ház! Ú g y gondolom, 
mielőtt tovább mennénk és vitába bocsátkoznánk 
a fölött, hogy az osztályonkinti tárgyalás szüksé
ges lesz-e, vagy nem ? legelőször azon kérdés fö
lött kell határozni, melyre nézve indítvány tétetett 
Várady képviselő úr által, jelesen, hogy egyátalá
ban kiván-e a t. ház határozni addig, míg a tör
vényjavaslatok a ház asztalára letéve nincsenek? 

i Úgy gondolom, ezen kérdés fölött kellene leg-
j előbb is határozni, azután lehet majd a miniszteri 
J javaslathoz szólani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A mi a dolog érdemét illeti, ez az, 
hogy az igazságügyi miniszter úr előterjesztését 
elfogadja-e a t. ház. következésképen a tizenötös 
bizottság kiküldetését kivánja-e? (Nem az a 
kérdés) 

B o b o r y K á r o l y : A ház szabálya azt mondja: 
í n o g y ha az indítvány czélja . . . (Felkiál'dsok: Nem 

orról van a szó!) 
Horvát Boldizsár igazságügyér : Ha már 

egyszer a házszabályok betűjéhez akarunk ragasz
kodni, akkor méltóztassanak a 33-dik §-t is elol
vasni, mely igy szól: „A minisztérium által elő
terjesztett törvényjavaslatoktól a bizottsági tárgya
lást megtagadni nem lehet." Az azután más kér
dés, vajon a bizottság által előterjesztendő véle
ményt kivánja-e a ház tárgyalás végett az osztályok
hoz utasítani. Ezen kérdés feldöntése akkor lesz 
helyén, ha majd a bizottság véleménye a ház asz
talán lesz. Most a kérdést csak úgy kívánom föl
tétetni, akar-e a ház a bizottság választásába be
lebocsátkozni addig is, mig a törvényjavaslatok a 
ház asztalára letéve nem lesznek ? (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a szavazati kérdés az, 
hogy akar-e a t. ház a választásba bebocsátkozni 
addig is, mig a törvényjavaslatok a ház asztalára 
le lesznek téve ? (Ellenmo?i''ások, zaj.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Engedelmet kérek, én 
úgy fogtam fel a dolgot, hogy a kérdés jelenleg 
az lehet, akar-e a ház határozni a miniszteri elő
terjesztés fölött most, vagy nem? (Ellenmondás.) 

Elnök : Ez volt az első kérdés, hogy t. i. 
elfogadja-e a ház, vagy nem ? (Nem helyes! Zaj.) 

BÓniS S á m u e l : Azt akarom megjegyezni, 
hogy a kérdést ugy kell föltenni, mintáz igazság
ügyminiszter úr elmondotta. (Helyeslés) 

E l n ö k : Ennélfogva a kérdés az: (Halljuk!) 
akar-e a ház a bizottság megválasztásába bocsát-

37* 
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kőzni, mielőtt még a miniszter úr a ház asztalára . 
leteendi a törvényjavaslatokat? (Helyes! Ügy van!) j 
Ennélfogva méltóztassanak fölkelni azok, kik a 
választásba most kivannak bebocsátkozni. (Meg
történik.) A többség a választásba be akar bocsát
kozni, mielőtt még a törvényjavaslatok a ház asz
talára letétetnek. 

Most következik a részletes tárgyalás. 
H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa az igazság

ügyi, miniszter előterjesztését) 
Várady Gábor: T. ház! A bizottság kikül

dése ellen elvileg semmi észrevételem nincs, mert 
tagadhatatlan, hogy az ily bizottság csak köny-
nyiteni fogja azon nagyfontosságú törvényjavas
latoknak mielőbb törvényekké alkotását; de nem 
tartanám czélszertínek, hogy a bizottság kiküldése 
által az osztályos tárgyalásnak útja metszessék. 
(Közbeszólások a jobb oldalról: Nem lesz elmetszve!) 
Igaz, t. ház, hogy a házszabályok 33-dik szakasza 
szerint a minisztérium által előterjesztett törvény
javaslatoktól a bizottsági tárgyalást megtagadni 
nem lehet; de ez nem zárja ki a képviselőháznak 
azon jogát, hogy e bizottsági javaslatokat a mi
niszteri törvényjavaslatokkal együtt az osztályok
hoz utasíthassa, főleg miután a 32-dik § világo
san mondja, hogy a törvényjavaslatok mindig 
osztályok útján tárgyalandók. (Helyeslés.) T . kép
viselőház! A törvénykezési rendtartás, a büntető 

•törvény és eljárás, a birói felelősség, az irói és mű
vészi tulajdonra vonatkozó törvényjavaslatok mind 
oly nagy fontosságúak nézetem szerint, hogy ezen 
törvények alkotásánál eléggé szigorúak és óvato
sak alig lehetünk. Ezért a jelzett törvényjavasla
tok megbirálására a 15 tagú bizottságot kielégítő
nek nem látom, s igy szükségesnek tartom, hogy 
a bizottsági munkálatnak beérkeztekor azon mun
kálat és véleményes javaslat az osztályokhoz utasít
tassák, mert nem csak óhajtandó, de sőt szüksé
ges is, ho^yezen törvényjavaslatokhoz a képvise
lőháznak minden tagja higgadtan és concertative 
hozzá szólhasson; ez pedig csak az osztályokban 
lehetséges. (Helyeslés.) Nézetem szerint az osztályos 
tárgyalás ellen csak egy ok szólhatna: az időkí
mélés; de azon néhány hét idő, mennyit az osztá
lyos tárgyallás igénybefogna venni, semmi tekin
tetbe nem jöhet szemben azon előnyökkel, melyek 
az osztályos rnegbirálásból azon törvényjavasla
tokra nézve származnának, és szemben azon meg
nyugtatással, mely az ily úton teljesített munká
latnak természetes következménye. Kérem tehát a 
t. házat, méltóztassék már most kimondani, hogy, 
a bizottság véleményének beérkezte után, ugy azon 
vélemény, mint a miniszteri törvényjavaslatok az 
osztályokhoz fognak utasíttatni. (Helyeslés.) Erre 
nézve kérem a t. képviselőházat, hogy a minisz
teri előterjesztésnek végső passusát, mely igy szól: 

„hogy, a mint az országgyűlés üléseinek folytatá
sa végett ismét összegyűl, az igazságügyminiszteri-
um javaslataival együtt a bizottság véleménye is az 
összes ház tárgyalásaalá legyen terjeszthető,"követ
kezőképen méltóztassék megváltoztatni: „hogy a 
mint az országgyűlés üléseinek folytatása végett is
mét összegyűl, az igazságügy minisztérium javaslata
ival együtt a bizottság véleménye is, az osztályok 
általi tárgyalás megtörténte után, az összes ház tár
gyalása alá legyen terjeszthető." (Atalános helyelsés.) 

LÓnyay G á b o r : Ha Várady Gábor képvi
selő társunk indítványa elfogadtatik, nem kívánok 
szólani. (Felkiáltások: Elfogadjuk !) Az előterjeszt-
vény szavai szerint, melyeknél fogva a törvény
javaslatokkal együtt a bizottság véleménye is az 
összes ház elé terjesztetnék, ki van zárva, nézetem 
szerint, az osztályok általi tárgyalás. Azért óhajta
nám, hogy Várady képviselő úr indítványa elfo
gadtassák. (Helyeslés) 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter: 
Én nem gondoltam arra, hogy az osztályok sze, 
rinti tárgyalás itt mellőztessék, hanem azt véltem, 
hogy ezen kérdésnek eldöntése akkor fog napi 
rendre kerülni, midőn a kiküldendő bizottság je
lentést fog tenni: a ház bölcseségétől fog függni 
azután a házszabályokhoz ragaszkodni, vagy pe
dig tőlök eltérni. Előre nem akartam megkötni a 
ház véleményét; ha azonban a t. ház e kérdés fö
lött most akar határozni, az ellen a kormánynak 
semmi kifogása sincs. A kormánynak nem volt 
szándéka, ezen törvényjavaslatok tüzetes vitatását 
valami módon kikerülni; hanem a bizottság kikül
dését csak azért kérte, mert a bizottsági tárgyalás 
minden esetre megkönnyíti az osztályok szerinti 
tárgyalást, és mintegy irányt nyújt, és kiemeli 
azon fő elveket, melyekre a törvényhozó testület
nek a tüzetes vitatás alkalmával különösen figye
lemmel kell lennie. Teljesen a t. ház bölcseségétől 
függ ezen kérdés iránt most határozni, vagy pe
dig később. 

E l n ö k : Azt kívánja tehát a t. ház, hogy a 
bizottság munkálata az osztályok elé jővén, akkor 
tárgyaltassék. (FÖlkiáltások: Fogadjuk el Várady 
indítványát!) 

Várady Gábor: Indítványom abból áll, 
hogy a határozat vég szavai igy szóljanak : „a bi
zottság véleménye, is az osztályok általi tárgyalás 
megtörténte után" stb. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház tehát a határozati indít
ványt ezen módosítással elfogadja, s e szerint fog 
a jegyzőkönyv szerkesztetni. 

Most nincs egyéb hátra, mint napirendre ki
tűzni a 15 bizottsági tag megválasztását. (Hétfőn!) 
Ennélfogva a 15-ös bizottságra hétfőn fognak a 
szavazatok beadatni. 
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Jelentem a t. háznak, hogy az osztályok a be
adott törvényjavaslatokra vonatkozó munkájokat 
befejezték : ennélfogva kérem a központi bízottság 
előadóit, méltóztassanak holnap 10 órakor itt a te
endők végett megjelenni. 

A t. ház határozatilag kimondotta, hogy a 
koronázási szertartások lehető hű leírása bizassék 
egy országgyűlési küldöttségre; ennek következ
tében a mélt. főrendek fölkérettek, hogy magok 
részéről is e czélra tagokat küldjenek ; a mélt. fő
rendek választottak is tagokat; s a munkálat már 
készen van. A leirás beadatott: jegyző urfel fogja 
olvasni. {Zaj. Fölolvasottnak tekintjük!) 

Bernáth Zsigmond: T. ház! Az országos 
küldöttség a rá bizott kötelességet teljesítette, le-
irta a kororonázási ünnepélyt, s jelentését beadta. 
U g y hiszem, nekünk ehhez legkisebb szavunk 
sincs; legfölebb ha valahol azt mondanók: ez 
nem igy történt, ők azt fognák mondani, így tör
tént. Én tehát azt tartom, hogy azt fölolvasni 
nem kell, hanem előbb kinyomatni és kiosztatni. 
(Helyeslés.) 

Ghyczy Kálmán: T. ház! Nekem arra nézve, 
hogy ?,a. olvastassák föl ezen jelentés most, hanem 
utóbb, most t. i. felolvasottnak vétetvén, nyomás- | 
sék ki, nincs észrevételem; hanem azért mégis a 
koronázási szertartásoknál követett eljárásra lévén 
észrevételem, azt hiszem, ehhez a tárgyhoz most 
hozzá szólhatok. (Halljuk.') Ez előtt más alkalmak
kal, t. ház, a koronázási szertartás rendje, az úgy
nevezett directorium, az országgyűléssel mindig 
előzőleg közöltetett, s van rá példa, h^gy arra a 
rendek észrevételeket is tettek. Ezen alkalommal ez 
— nem tudom, mi okból — a bevett szokás ellenére 
nem történt meg, s nézetem szerint csak ennek 
lehet tulajdonítani, hogy megtörtént az, a mi nem 
váratott, s előre látható nem volt, hogy ezen ko
ronázási szertartásoknál, nézetem szerint legalább, 
a képviselőház méltósága tekintetbe nem vétetett 
(Helyeslés) [s nem vétettek figyelembe azon állás 
igényei, melyet a képviselőház a törvényhozásban 
elfoglal. (Helyeslés.) Én nem akarom panaszképen 
fölemlíteni, hogy már magánál a koronázásnál, 
ott a budai templomban, a képviselőház tagjainak 
oly helyek tartattak fen, melyekről épen azt, a 
miért jöttek, a koronázást nem láthatták: mert ezen 
rendelkezés hiányos voltát mentik a hely szűke s az 
oszlopsorok, melyek a templomban vannak és a 
látást nehezítik, gátolják ; de az ellen fölkeli szó
lalnom, hogy magának a képviselőház elnökének 
is ott, a koronázásnál, azon hely nem tartatott 
fen, mely őt. mint a ház képviselőjét, az országos 
főméltóságok és tisztviselők között a király kör
nyezetében, nézetem szerint megilleti. (Helyeslés.) 
En azon véleményben vagyok, ha van valaki, a 
kit az országban megillet az, hogy a király eskü

tételénél annak legközelebb könyezetében legyen, 
az a képviselőház elnöke; (Helyeslés) pedig épen az 
ő számára ott az állványon az eskü letételénél hely 
nem tartatott fen. Hogy ez nem történt, ennek 
mentségéül nem szolgálhat az, hogy az ünnepély 
rendezői a régi szertartásokat vévén tekintetbe, az 
emelvényre csak azokat hivták meg, a kiknek elő
dei, a directorium szerint, az előtt is ott állottak : 
mert alkotmányos átalakulásunk folytán ott állott 
az emelvényen, a miniszterelnökön, mint nádor
helyettesen kivül, az összes minisztérium, ez pedig 
a régi directoriumban bizonyosan nem szerepelt; 
és ha ott állhatott a minisztérium, ha ott állhatott 
az országbíró, mint a felsőház elnöke, nézetem 
szerint ott lehetett s kellett volna állani a képvi
selőház elnökének is. (Helyeslés.) Nem akarom állí
tani, nem is állítom, hogy azon hiányok, melyeket 
megrovtam készakarva, a ház méltósága iránti 
ellenszenvből történtek volna. Meg vagyok győ
ződve, hogy csak ugy történtek, mint közönsége
sen megesik, midőn régi dolgok újból rendeztet
nek, az illetőknek elnézéséből, történetesen; de 
azért ellene mégis részemről fölszólalni kötelessé
gemnek tartottam, két okból: először, mert ily ünne
pélyes szertartásoknál a ceremoniális rendtar
tások nem oly közönyösek és csekély tekintetűek, 
mint első pillanatra látszik, minthogy a tömegek
ben összegyűlt nép csak a szerint ítélhet, a mit lát, 
és a szerint méri és becsli a tényezők befolyását és 
tekintélyét, a mint azok szemei előtt föltűnnek ; má
sodszor pedig, mert a t. ház kezdeményezésére a 
koronázási szertartás ily ünnepélyes alakban, hi
telesen a két ház által egyetértőleg leíratott, ezen 
leirás mindaddig, mig a koronázási szertartások 
netán a kor nézleteihez alkalmazva meg nem vál
toztatnak, például fog szolgálni, és ha a megrovott 
hiányok ellen föl nem szólalunk, azok magok is 
jövőben, midőn Istennek akaratja szerint megint 
koronázás történik, úgy fognak föltűnni, mint ezen 
képviselőház által elfogadott és helyeselt előzetes 
esetek. 

Ennélfogva, tekintettel az imént történtekre, 
de tekintettel általában minden lehető hasonló ese
tekre is, bátor volnék a t. házat megkérni, hogy 
ezen koronázási szertartások leirása után körül-
belől a következőket méltóztatnék jegyzőkönyvébe 
bejegyeztetni : 

„Magára vonta a ház figyelmét, hogy a ko
ronázási szertartásoknál, melyeknek rendje ez út
tal az országgyűléssel a bevett szokás ellenére 
előzőleg nem közöltetett, a képviselőház elnöké
nek nem tartatott fön azon hely, mely őt mint a 
háznak képviselőjét az első országos méltóságok 
és tisztviselők között a király környezetében meg
illeti. Határozatilag kimondja ennélfogva a ház, 
hogy jövőre elvárja, hogy minden alkalommal, 
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jelesül pedig hasonló országos, ünnepélyeknél, min
den részről figyelemben tartassanak azon állásnak 
igényei, melyet a képviselőház, mint a nemzetnek 
képviselője, a törvényhozásban elfoglal.a (He
lyeslés.) 

Ezt kivánnám körülbelül a jegyzőkönyvbe 
bevezetve látni. (Helyeslés.) 

Wenckehim Béla b. belügyminiszter: 
Arra nézve, hogy a ház elnöke nem foglalta el 
azon helyet, mely számára kivolt jelölve, azon 
fölvilágosítást vagyok bátor tenni, h o g y tán nem 
értesíttetett azok által, kik erre hivatva valának, 
arról, hogy számára hely van kijelölve. Midőn a 
koronázási templomban az előleges rendezés tör
tént, magam is részt vettem abban, és látva, hogy 
ő fölsége trónja mellett csak a felső ház tagjai szá
mára volt hely kijelölve, nyilvánítani, hogy itt 
nem lehet különbséget tenni, hanem azon hely az 
összes törvényhozás tagjai számára tartassák fen, 
hogy ott mindkét ház előkelőbb tagjai helyet fog
lalhassanak : mert hisz az egész képviselőház ugy 
sem fért volna oda. E czélra jobbról, épen ő föl
sége trónja mellett, az oszlopon innen levő térség 
vala kijelölve, s ugy állapítok meg, hogy itt a 
törvényhozás mindkét házának tagjai, kik oda fér
nek, minden különbség nélkül foglaljanak helyet. 

BÓniS S á m u e l : Az én véleményem szerint 
itt az egyik kérdés az, hogy a képviselőház elnöke 
jövőre az ország dignitáriusai közt foglaljon he
lyet, midőn az esküt a fejedelem leteszi; (Felkiál

tások: Minden ünnepélyes alkalommal!) a másik kér
dés pedig az, hogy a directoriuma szokott módon 
előleg közöltessék a képviselőházzal. E két indok
ból adta be indítványát Ghyczy, s azt nézetem 
szerint el lehet fogadni. 

I v á n k a I m r e : Nekem a belügyminiszter 
úrnak tán véletlenül ejtett egy szavára van ész
revételem, hogy a naplóban nyoma legyen. Azt 
hiszem, a képviselőháznak, mint olyannak, nincse
nek különböző tagjai, hanem mindnyája egyenlő-

E l n ö k : Ennélfogva a ház elfogadja Ghyczy 
Kálmán igen érdemes képviselő lírnak azon indít
ványát, hogy a directorium mindig előleg közöl
tessék a képviselőházzal, és hogy a képviselőház 
elnökének az ország méltóságai közt legyen a ko
ronázási szertartásnál helye. {Felkiáltások: Minden 
alkalommal!) Tehát minden ünnepélyes alkalom
mal. Ez a mai ülés jegyzőkönyvébe beigtattatik. 

A mi Bernáth Zsigmond érdemes képviselő 
úr előterjesztését illeti, méltóztatnak-e azt elfo
gadni? (Elfogadjuk!) Tehát a koronázási ünnepé
lyek leirása most fölolvasottnak tekintetik, s ki
nyomatván, a ház tagjai közt ki fog osztatni. ') 

Még egy tárgy lenne, ez azonban szoros ösz-
szefüggésben levén a beadott jelentéssel, e jelentés 
tárgyalása alkalmára halasztóm. 

Az ülés végződik d. u. 12 /2 órakor. 

') Lásd az Irományok 124-dik számét. 
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CXLIV. ORSZÁGOS ULES 
1867. június 24-dikéD 

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 : oraviezai választók panasza az ottani képviselőválasztás ellen ; meghívás az eperjesi eollegium 
kétszázadon ünnepélyére; hajdu-böszörményi birtokosok kérvénye a birtokviszonyok rendezése iránt; Kis-Körös városáé úrbéri papi
rosai kiadása iránt; Hodosiu József javaslata a nemzetiségi kérdésben ; Neumayer Gáspár és tanitótársai kérvénye a tanítói fizetések 
rendezése s országos tanítói nyugdíjintézet fölállítása iránt. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílik. A mai ülés jegy
zőkönyvét vezeti Horváth Lajos jegyző; a szólni 
kivánókat jegyzi Csengery Imre. A múlt ülés jegy
zőkönyve lesz hitelesítendő. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a jun. 22-
dikei ülés jegyzökönyvét az igazságügyminiszter elő
terjesztésére vonatkozó pontig.') 

B ó n i s S á m u e l : A jegyzőkönyv ezen pont
jára azon észrevételem van, hogy nem fejezi ki, 
miért történt az első szavazás. Az első szavazás 
annak folytán történt, mivel indítvány tétetett az 
iránt, hogy tárgyalás alá ne vétessék a határozat, 
mielőtt az illető törvényjavaslatok a háznak be-




