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Most egy pár perezre felfüggesztem az ülést, 
hogy a jegyző úr a mai ülés jegyzőkönyvét elké
szíthesse s az mindjárt hitelesíttethessék. (Ot percz-
nyi szünet.) 

Majláth G y ö r g y f ő r e n d i e l n ö k : Méltóz
tassanak az országosan egybegyűlt főrendek és 
képviselők a mai ülés jegyzőkönyvét meghall
gatni. 

Horváth Lajos képviselőházi jegyző 
(olvassa a inai elegyes ülés jegyzökönyvét). 

Szentiványi Károly képviselőházi el
nök: Nincs észrevétel a jegyzőkönyv ellen? 
(Nincs!) Ennélfogva hitelesíttetik. 

Több tárgya a vegyes ülésnek nem levén, 
azt eloszlatom. 

Az ülés végződik d. e. lll/4 órakor. 

FOLYTATOTT 

LXJJIV. ORSZAlxOS UIjEb 
1867. június 24-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 : Ivánka Imre kérdést intéz a kormányhoz a bécsi hadügyminiszter által a bécsi reiehsratli elé terjesztett védn-iidszeri 
törvényjavaslat iránt, mely czime szerint Magyarországra is kiterjed. Stoll Károly végleg igazoltatik. Szavazás a kérvényi s az igaz
ságügyi törvényjavaslatokat megvizsgálandó bizottság tagjaira. Miletics Szvetozár javasla tának tárgyalása a jövő ülésszakra halaszta-
tik. A kervényi, ngy szintén a központi bizottság jelentésének tárgyalása napirendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen varrnak: Gorove István, j 
Horvát Boldizsár, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla h., j 
később Eötvös József b. 

Az ülés folytatása kezdődik d. e. 111/i órakor. 
I 

E l n ö k : A felfüggesztett ülést újra megnyi
tom; méltóztassanak helyeiket, elfoglalni. 

Ivánka Imre ké pviselő úr interpellátiot kivan 
a minisztérium elé terjeszteni. 

Ivánka Imre: T. ház! A helyzet positió-
ját tisztán látni, ugy hiszem, legszükségesebb ak
kor, midőn egészen uj alapokra fektettetik az ál
lamélet. Ezért vagyok bátor a t. minisztériumhoz 
következő kérdést intézni. 

(Olvassa); A magyar kir. honvédelmi minisz
ter úr beleegyezésével történt-e az. hogy a bécsi 
hadügyérség az ottani reiehsratli elé egy törvény
javaslatot terjesztett, melynek czime : „ Védtörvény, 
érvényes az osztrák császárság minden korona 
országaira, kivévén a katonai határőrvidéket" ? 

S mivel hinni akarom, hogy az ekként 
czimzett törvényjavaslat előterjesztése a magyar 
felelős minisztérium tudta s akarata nélkül tör-
tént,igy : 

a) Mi lépéseket szándékozik a minisztérium 

tenni, hogy ily jogtalan, a legújabb alaptörvé
nyekbe ütköző eljárás ezentúl el ne követtessék'? 

b) Mi indézkedéseket fog tenni az őszes mi
nisztérium, hogy majdan a közös miniszterek ré
széről, mint a milyennek a jelen hadügyminisz
tert még el nem ismerhetjük, Magyarországnak 
ilyen, politikai állásához nem illő czimzése többé 
ne használtassák? {Halljuk még egyszer! Halljuk!) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő {fölolvassa az inter
pellátiot.) 

Horvát Boldizsár igazságügy ér: T. 
ház! Arról, a m i t az interpellatio mint történt 
dolgot állit föl, hogy t. i. bécsi reiehsratli elé a 
védrtndszer tárgyában oly t örvényjavaslat terjesz
tetett volna, mely a magyar korona országaira is 
kötelező lenne, erről,mondom, a kormánynak semmi 
tudomása sincs. 

Ha ily lépés csakugyan történt volna, legyen 
meggyőződve a t. ház arról, hogy a kormány 
megteendi mindazt, mit e tekintetben a magyar 
korona érdekei követelnek, és a kormány e téren 
eljárása zsinórmértékéül csak az ország törvényeit 
ismeri el. (Helyeslés) 

Eg}Tébiránt remélem, hogy egy pár nap 
múlva a kormány e kérdésre kimeritő és megnyug
tató választ fog a ház elé terjeszthetni. (Tetszés.) 
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E l n ö k : Hosszú József, mint az állandó iga
zoló bizottság előadója, fog jelentést tenni. 

Hosszú József előadó (olva ssa az igazoló 
bizottság véleményes jelentését azon kérvény tárgyában, 
mely Sloll Károly, Nagy-Bánya várocának már fülteté
sen igazolt képviselője választása ellen beadatott. 
A bizottság véleménye szerint, a kérvény nem lévé a 
okadatolt, nevezett képviselő végleg igazolandó. He

lyeslés) 
P a p p Z s i g m o n d : T . ház! Néhány okot 

hallottam fölhozni, mely okok mindenkit meggyőz
nek arról, hogy a választásnál zavarok történtek. 
Azonban fölhozatik az is, hogy 900 aláíró van. 
Én az ottani körülményeket ismerem ; tudom, hogy 
több, mint 3000 szavazó van; hogy tehát 900-an 
irják magokat alá Stoll mellett, az is a mellett 
szól, hogy a többiek ki voltak zárva. Azt mondják 
a panaszlevélben, hogy a jegyzőkönyv hitelesen 
van szerkesztve; de panaszoltatik és igazoltatik 
bizonyítványokkal, hogy az csakugyan nincs a 
maga rendjén. Erre nézve az állandó igazoló bi
zottság azt mondja, hogy ezek nem törvényes alapú 
bizonyitékok ; de tudjuk, t. ház, hogy midőn ily pa
naszok vannak, nagyon bajos a bizonyítékokat egy
szerre törvényes alakban megszerezni. Én tehát oda 
szavaznék és indítványozom,hogy e tekintetben vizs
gáló bíróságot küldjünk ki. Ezt pedig azért isindit-
ványozom, mert Nagy-Bányán három választást tu
dok: tudom, hogy 1848. szintén verekedés történt; 
tudom az 1865-kit, a midőn mind visszavonultak, 
mert verekedni akartak ; most szintén verekedésről 
van szó; —ha tehát vizsgálatot nem küldünk, a több
ség el lesz nyomva néhány verekedő által. Küld
jünk vizsgáló birót; a költségeket úgyis az fogja 
födözni, ki el fog bukni. Ennyit kívántam a vá
lasztók megnyugtatására mondani. (Fölkiáltások: 
Maradjon a bizottság véleménye!) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Én a dolog érde
méhez nem szólok, a választást érvényesnek tar
tom; hanem megengedi a t. ház, ha az okoskodás 
egy részére véleményemet megmondom. Ha mi 
elfogadjuk a központi bizottság véleményét, a 
ház azt magáévá teszi, és akkor magunkévá teszszük 
azon okoskodást is, melyet én részemről el nem fo
gadhatok. A jelentés t. i. azt mondja, hogy tekint
ve, hogy három jogosultnak szavazata - - amint 
előadatott — be nem vétetett, ez is azt mutatja, 
hogy szakadatlanul, zavarás nélkül ment végbe a 
szavazás. Bírónak ily okoskodással élni nem sza
bad, mert ha bebizonyosodnék, hogy valamelyik 
jogosultnak szavazata be nem vétetett, ez a vá
lasztás ellen szólana. Én tehát ezen érvet kiha
gyatni kívánom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Szólásra senki sem levén fölírva, 
méltóztassanak azok, kik az igazoló bizottság vé
leményét, azzal a módosítássá], melyet Bónis kép
viselő úr tett, pártolják, fölkelni. {Megtörténik.) A 
többség az igazoló bizottság véleményét elfogadja 
azzal a módosítással, melyet Bónis képviselő xir 
indítványozott. 

Most méltóztassanak a kérvényi és codifica-
tionalis bizottság tagjaira szavazataikat beadni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (fölolvassa a képvi
selők névsorát, kik egyenkint beadják szavazati jegyei
ket a két bizottságra.) 

Elnök: A jegyző urak össze fogják számí
tani a szavazatokat, és a szavazás eredménye a 
legközelebbi ülésben tudatni fog a házzal. 

Miletics képviselő úr kivan szólani. 
MiletiCS SzvetOZár: Miután indítványom 

kinyomatván, a t. ház tagjai közt szétosztatott, 
méltóztassanak azt napirendre kitűzni. (Fölkiáltások : 
A jövő ülésszakban l) 

E l n ö k : Miletics képviselő úr tárgyalási nap 
kitűzését kívánja azon javaslatra nézve, melyet 
beadott. 

Zsedényi EŰe: Miután az igazságügyini-
niszter ur indítványa folytán azt határoztuk, hogy 
elfogadjak az ő indítványát, hogy 15-ös bizott
ság küldessék ki azért, mert az országgyűlés el 
fogja magái napolni, azt hiszem, hogy Miletics 
tagtársunk indítványát a jövő ülésszakban vehet
jük csak elő. (Helyeslés.) 

MiletiCS SzvetOZár: Én azt indítványozom, 
hogy az elnapolás előtt vétessék föl e tárgy. 

E l n ö k : Most kivánja-e a t. ház Miletics kép
viselő úr indítványát tárgyalni, ez ülésszak alatt, 
vagy az elnapolás után ? (Azután!) Ennélfogva 
Miletics képviselő úr határozati javaslata az elna
polás utáni szakban fog tárgyaltatni. 

A kérvényi bizottság jelentése kész, a ház 
szabályai értelmében a lajstrom a ház asztalára le 
van téve, s hátra van tárgyalási napjának kitű
zése. Mikorra kívánja a t. ház a tárgyalási napot 
kitűzni? (Holnap!) Ennélfogva a holnapi napi
rend közé fog bejönni a kérvényi bizottság jelen
tésének tárgyalása. 

A központi bizottság munkálata készen van: 
bátorkodom at . házat kérdezni, kivánja-e, hogy fel
olvasás nélkül kinyomassák és a holnapi ülés"V> en 
bemutattassék? (Helyeslés.)Ennélfogva ki fog nyo
matni és a holnapi ülés napirendjére tűzetik. (He
lyeslés.) 

Holnap 12 órakor ülés lesz. 

.4; ülés végződik déli 121/á órakor. 
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