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volt-e a ház vagy nem. Miért ? Mert épen a ház
szabályok nyitva hagyták a tért azoknak, kik je
len vannak, de szavazni nem akarnak, arra, hogy 
ne jelenkezzenek — a mint hogy én magam is, 
ötöd vagy hatod magammal, jelen valék, de föl
hivattunk először, másodszor, s még sem jelentünk 
meg szavazni, és ezért ugy jegyeztek be, mintha 
jelen nem voltunk volna. Tehát ezen okból nem 
lehet következtetést vonni a szavazásból arra, ha
tározatképes volt-e a ház ? Én tehát nem tartom 
kérdés alattinak a tárgyat, s a szavazás szükségét 
el nem ismerhetem. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Azt tartom, hogy miután a dolog 
kérdés alá jött, mindenesetre szavazni kell. Ennél
fogva a kérdés az lenne, hogy a tegnapelőtti hatá
rozat következtében tegnap végbement szavazást 
érvényesnek ismeri-e a ház vagy nem? A kik ér
vényesnek ismerik, méltóztassanak fölkelni. (Meg
történik.) A többség a szavazást érvényesnek is
meri el. 

A legközelebbi ülés a szokott módon fog köz
zé tétetni. 

Az ülés végződik d. e. 115/t órakor. 

CLVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 5-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: A miniszterelnök jelenti, hogy ö fölsége a ház szerencsekivánatait köszönettel fogadta. Bemutattatnak : Maj
thényi József b„ Sztojacskovics Sándor, Pap Máté s Papfalvi Konstantin megbizó levele; panasz Trifunácz Pál választása ellen. Kihir
dettetnek a szentesített törvényczikkek : fölséges I. Perenez József megkoronázásáról; királyi hitleveléről s esküjéről; a neki aján
lott koronázási tiszteletdíjról; fölséges Erzsébet megkoronázásáról s tiszteletdíjáról; a koronaőrökről. Benyujtatnak : a hányad ügyében 
megbízott országos küldöttség jelentése ; törvényjavaslat a hányadról; törvényjavaslat az államadósságokról; a vám- és kereskedelmi 
szövetség javaslata; Madarász József indítványa az államadósságok iránt. Eötvös Tamás halála bejelentetik. A félegyházi választás
ról szóló vizsgálati jelentés beadására uj vég határnap tűzetik ki. Perczel Mór, Stefanidesz Henrik, Trifunácz Pál, Török Sándor, 
Kazinczy István, Majthényi Dezső, Boross Bálint, Csernátoni Lajos, Édes Albert, Tóth Lörincz, Joannovics György, Szabó Imre, 
Hertelendy Kálmán, Dániel János, Eannicher Jakab, Kéthelyi József, Trauschenfels Emil, Hosszú József, Antalffy Károly, Courad 
Mór, Szász Károly, Urházy György és Tinku Ábrahám igazoltatnak s az osztályokba goroztatnak. Hosszú József ujolag bevalasztatik 
az igazoló bizottságba. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
•Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/% órakor. 

Elnök: Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Radies Ákos jegyző ur fogja vezetni, 
& szólani kívánók neveit Csengery Imre jegyző 
ur fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az október 
2-án tartott ülés jegyzökönyvét), 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház! A t. ház utolsó ülésének meghagyásából 
azon felette megtisztelő hivatásban részesültem, 
hogy ő felsége előtt legmagasb nevenapja alkal
mából a t. ház üdvözletének tolmácsolója legyek. 
Ezen megbízatásban eljárván, van szerencsém a t. 
háznak jelenteni, hogy ő felsége legkegyelmeseb

ben meghagyá, hogy a t. ház szerencsekivánatáért 
legőszintébb köszönetét nyilvánítsam. (Éljenzés.) 

E l n ö k : Majthényi József báró , Baranya
megye mágocsi választó kerületének képviselőjévé 
választatván, beadja megbizó levelét; nem külön
ben Sztojacskovics Sándor mint Zombor városa, 
Pap Máté mint Fogarasvidék felső-kerületének, 
Papfalvi Konstantin mint Alsó-Fehérmegye vin-
gárdi választó kerületének képviselője. Mindezen 
megbizó levelek az állandó igazoló bizottsághoz 
tétetnek át. 

Torontálmegye basahidi választó kerületé
nek képviselője Trifunácz Pál választása ellen 
folyamodás adatott be, mely szintén az állandó 
igazoló bizottsághoz tétetik át. 

0 felsége a szünetelés ideje alatt, július hó 
28-án, öt törvényczikket szentesített; e szentesi
tett törvényczikkek ezennel ki fognak hirdettetni. 

Radics Ákos jegyző (olvassa a szentesített 
törvényczikkeket: 
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1) Fölséges I. Ferencz József úr Magyarország 
és társországaikirályáváavattatíkés koronáztatik' 

2) Az ö királyi föhége által,' szerencsés fölava
tása és rnegkoronáztatása előtt, az íorszáo részére ki
adott kir. hitlevél, és koronáztatásakor letett kir. eskü 
az ország törvényei közé igtattatnak • 

3) A koronázott felségnek tiszteletdíj ajánltatik; 
4) Felséges Erzsébet királyné megkoronáztatván, 

részére tiszteletdíj ajánltatik • 
5)*-Az ország szent koronája őreinek megvá

lasztásáról. *) 
E l n ö k : A most fölolvasott szentesitett tör-

vényczikkeket Gajzágo Salamon jegyző ur fogja 
kihirdetés végett a méltóságos főrendekhez átvinni. 

A miniszterelnök ur kíván szólani 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 

T. ház! Mielőtt az országgyűlés bizonytalan időre 
elnapolta magát, a kormány kijelenté, hogy a mint 
az országgyűlés összehivatik, mindenekelőtt a nem
zetiségi kérdés, a vallásügy és az erdélyi unió 
iránt fognak törvényjavaslatok a t. ház elé terjesz
tetni. A mennyiben a kormány jelenleg kénytelen 
eltérni ezen sorozattól: azt gondolom, némi felvi
lágosítással tartozik a t. háznak, nehogy a sorozat 
változtatása azon magyarázatra adjon alkalmat 
mintha a kormány ezen nagyfontosságú kérdések 
tárgyalását halasztani akarná. Annak oka, miért 
kénytelen a kormány ezen sorozattól eltérni. nem 
egyéb mint az, hogy — mint mindnyájan tudjuk 
— nem volt s nem is lehetett szándoka a kormány
nak, sőt a háznak sem, rendes üléseit körülbelül 
november közepe vagy vége előtt megkezdeni, a 
mennyiben sok nagyfontosságú tárgy volt kitűz
ve, melyeknek végleges előkészítését előbbre Ígér
ni nem is lehetett. 

Az országgyűlés július 1-éró'l kelt határozata 
azonban kötelességévé tette a kormánynak , hogy 
a mint a kormánynak sikerül a vasúti hálózat ki
építésére kölcsönt eszközölni, rögtön híja össze az 
országgyűlést; a háznak egy másik határozata pe
dig meghagyta, hogy a mint azon küldöttség, 
mely a quota és az államadósság kérdésében ki
küldetett, bevégzi munkálatát , azt azonnal a ház 
elé terjeszsze, hogy igy az alkotmányos budget 
még ez évben kerüljön a ház elé. Ezek voltak az 
okok, a miért rögtönözve kellett összehíni az or
szággyűlést. 

A kormány kérése már most az : méltóztas
sanak ezen jelenlegi összehívást némileg mint 
ad hoc történtet tekinteni, és mindenek előtt azon 
ügyeket tárgyalni , melyeknek sürgős elintézése 
tette szükségessé az országgyűlés jelen összehívá
sát. Koránsem szándékszik a kormány ez által a 
t. ház tevékenységének korlátokat szabni: mert 

*) Lásd az Irományok 128—132-dik számait. 

hiszen a t. háztól fog függni rendelkezni a felett, 
mit kivan ezen tárgyak befejezése után cselekedni, 
és hogy kivánja-e addig, mig mindazon tárgyak 
elkészülnek, melyek az országgyűlés rendes és 
szakadatlan elfoglalására szükségesek, osztályok
ban tárgyalni azon kérdéseket, a melyek már ta
nácskozás alá elkészültek', vagy egyátalában ho
gyan kíván rendelkezni. Á kormány ekkor min
denesetre a már kitűzött sorrendhez fog- ragasz-
kodni. 

Ezeket előre bocsátván, van szerencsém a t. 
ház asztalára mindenek előtt letenni a küldöttség 
jelentését, mely az 186 7: 12-ik t. ez. értelmében a 
minisztérium által a t. háznak benyújtandó; ösz-
szeköttetésben evvel egyszersmind a törvényjavas
latot a quota kérdésére nézve a kormány részéről; 
továbbá a küldöttség jelentését az • államadósság 
iránt folytatott értekezletre nézve, egyszersmind pe
dig a kormány megállapodását ő felsége többi orszá
gai és tartományai kormányával e kérdésben léte
sült egyezmény felett; úgyszintén a kormánynak 
a vám- és kereskedelmi szövetségre vonatkozó 
egyezményét, azon kéréssel, méltóztassanak a tör
vényjavaslatok s a küldöttség jelentésének kivona
ta felolvastatása után mindezeknek rögtöni kinyo-
matását elrendelni, és tárgyalásukra mentül előbb 
határnapot kitűzni. 

Elnök : A törvényjavaslatok föl fognak ol
vastatni, és kinyomatván, a ház tagjai közt szét fog
nak osztatni. 

Radics Ákos jegyző (oh ássa : 
1. a törvényjavaslatot azon arányról, mely sze

rint ezentúl a magyar korona országai a sanctioprag-
matica folytán közöseknek ismeri államügyek terheit 
és költséget viselendik; 

2. a törvényjavaslatot az államadósságok és já
rulékai egy részének a magyar korona országai által el
vállalásáról^) 

Madarász József : E tárgyra nézve ellenin-
ditványt bátorkodom a tisztelt ház elé terjeszteni. 
(Fölkiáltások: Valamennyi irat fölolvasása után !) 
Ha előbb valamennyi irat fölolvasását méltóztat
nak kívánni, azután fogok szót kérni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslatot a magyar korona országai és ö felsége többi 
királyságai és országai közt kötendő vám- és kereske
delmi szövetségről.) 

Madarász József : Mélyen tisztelt képvise
lőház : A fölolvasott törvényjavaslatok következté
ben, nem kívánok a már az országgyűlés által 
elfogadott közös ügyek költsége ellenében indit-
ványnyal fellépni, mert jól tudom, hogy az ország
gyűlés többsége és pedig nevezetes többsége fo
gadván azt el, majdnem következetes kötelessége 
annak az eszközök meghatározása általi keresztül
vitele is. Azonban miként e részben önmagában 
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n o h a ellenvéleménynyel voltam — tisztelettel 
viseltetem e törvény iránt is, mint minden törvény 
iránt azon korlátok között, melyeket egy alkot
mányos országban mindenkitől követelhetni és 
várhatni is; vagyis, miként a képviselőház előtt 
már nyílvánitám, hogy akkor, midőn annak ide
jét látom, annak alapos megváltoztatására fogom 
indítványomat beadni, most ennek nem látván 
szükségét csak azért sem, hogy önmagában ér
lelődjék meg ennek azon alapja, melyet én hiszek: 
következésképen tisztán csak az államadósságra 
nézve, mely törvényjavaslatként! tárgyalásra még 
csak ezután leszen kitűzve a tisztelt képviselőház 
bölcs elhatározása alá, következetes elveimnél fog
va, habár előre jól tudom, hogy elveim e képvi
selőház többségeivel nem ugyanazonosak, mégis 
kötelességemnek tartottam ez indítványomat be
adni, s kérem a t. képviselőházat, habár határo
zott is az, mint eddig vallott elveim, méltóztassa
nak azt meggyőződésem szilárd következéséül ven
ni. Indítványomat felolvasandó, kérem a t. ház 
figyelmét. (Fölolvassa indítványát az osztrák kor
mány által tett osztrák államadósság tárgyában.) 
Kérem a tisztelt házat, méltóztassék indítványom 
kinyomatását elrendelni, hogy azt e kérdés tár
gyalásánál indokolhassam. 

Ghyczy Ká lmán: T. ház! A házszabályok 
szerint a ház asztalára letett beadványok tárgyá
ból természetesen a mai napon csak arról lehet 
tanácskozni, és azt lehet határozni, hogy nyomas
sanak ki. Én tehát egyedül csak ezen kérdéshez 
kívánván szólni, a dolog érdemét egyátalában 
érinteni nem kivánom. Midőn az utolsó ülésszak 
vége felé a t. ház a közösügyi költségek arányá
nak tervezése és az államadósság iránti előleges 
értekezés végett országos küldöttséget nevezett ki, 
egyszersmind határozatilag kijelentette azon kí
vánságát, hogy ezen országos küldöttség jegyző
könyvei szintén elébe terjesztessenek. Ez megtör
tént ; de a ház ezt kétségen kivül nem csupán 
azért rendelte el, hogy a küldöttség jegyzőköny
vei a ház asztalára egyszerűen letétessenek, hanem 
azért, hogy a folytatott tanácskozások folyamáról, 
részleteiről és-azon okmányokról, melyeknek alap
ján a tárgyalások folytattattak, a t. háznak min
den tagja értesülhessen (Helyeslés) s így a dolog 
állásáról magának kimerítő tudomást szerez
hessen. De kívánja a dolognak fontossága is, 
hogy az megtörténjék: és ennélfogva bátor vagyok 
azon óhajtásomat és kérésemet előterjeszteni, hogy, 
a fölolvasott beadványokkal egyetemben, az or
szágos küldöttségnek jegyzőkönyvei és az azok
hoz csatolt mellékletek is nyomassanak ki. (He
lyeslés.) Kívánja ezt az országos szokás, mely 
minden országos küldöttség jelentésének beadá
sával eddigelé ugy,'"inint a régibb országgyűlési 

, alkalmakkor követtetett. Nem fogja hátráltatni ez 
a dolognak tárgyalását, mert nagy része az okmá
nyoknak, különösen a melyeknek nyomatása hosz-
szú időt kívánhatna, u. m. a számlák és tábláza
tok, a mint értesülve vagyok, már elegendő pél
dányban ki vannak nyomatva, a többiek nyoma
tása pedig nem sok időt kivan, a pesti nyomdák 
e nyomatást igen hamar végrehajthatják. Ennél
fogva bátor vagyok ismételni azon kérésemet, 
hogy ezen fölolvasott beadványokkal egyetemben a 
jegyzőkönyvek és minden mellékleteik minél előbb 
kinyomassanak és szétosztassanak. (Helyeslés.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Részemről igen szivesen elfogadom azt, a mit a t. 
képviselőtársunk Ghyezy Kálmán kivan, de azon 
megjegyzéssel, hogy ugyanezen véleményt fejez
tem ki én is a t. ház előtt, midőn a t. ház asztalára 
nem csak a minisztérium jelentését és törvényja
vaslatait, hanem a küldöttség jelentését és javasla
tát is letettem. Tehát alkalmasint nem méltóztatott 
a t. képviselő ur előadásomat megérteni. 

Elnök: Tehát mind a quota-küldöttség jelenté
se, mellékleteivel együtt, mind a fölolvasott törvény
javaslatok ki fognak nyomatni és a t. ház tagjai 
közt szét fognak osztatni J) ; ugy szintén Madarász 
képviselő ur indítványa 2). 

Zsedényi E d e : Minthogy a ház asztalára le
tett törvényjavaslatok az osztályokban fognak tár
gyaltatni, tehát az osztályok össze fognak ülni: 
kérdem, vajon az újonnan megválasztott képvise
lők be vannak-e már sorozva az osztályokba ? 
Mert ha nem, most kellene besorozni őket. 

E l n ö k : A kik igazolva vannak, mind be 
vannak sorozva. Ezeken kivül még ma 23 képvi
selőre fog az állandó igazoló bizottság véleménye 
tárgyaltatni: midőn ezek igazolva lesznek, ezek is 
be fognak osztatni az osztályokba. 

Szomorúan jelentem a t. ház előtt, hogy je
lentést vettem egy érdemes követtársunk, Eötvös 
Tamás beregmegyei képviselő haláláról. Ennek 
következtében Beregmegye középponti bizottsága 
fel fog szólittatni ujabb választás eszközlésére. 

Még egy sajnos jelentést kell a t. ház elé 
terjesztenem ; de kötelességemnek tartom megtenni. 
A t. ház előtt tudva van, hogy a Félegyházán 
1865-ben képviselővé választott Hrabovszky Zsig
mond ur választása ellen az igazoló bizottság je
lentése következtében a t. ház vizsgálatot rendelt 
és ki is küldött egy tagot a vizsgálat megtétele 
végett. Mielőtt azonban ezen vizsgálatról szóló 
jelentés beadatott volna, Hrabovszky Zsigmond 
ur képviselői állomásáról lemondott, minek foly
tán a vizsgálati jelentés nem terjesztetett a ház elé. 

') Lásd az Irományok 137—140-dik számait. 
a) Lásd az Irományok 141-dik számát. 
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Azonban Hrabovszky ur ujabban ismét meg-
választatotfc Félegyháza részérói képviselőnek. 
Az állandó igazoló bizottság ezen ujabb vá
lasztás következtében beadta jelentését, és azt 
javasolta, hogy Hrabovszky Zsigmond ur igazol
tassák ; de a t. ház akkor azt rendelte, hogy az 
állandó igazoló bizottság az előbbi választásról 
szóló jelentést is tárgyalja, és ugy tegyen jelen
tést. Én ennek következtében a vizsgálatra ki
küldött képviselő urat igen, igen sokszor, szóval 
és Írásban, fölszólítottam, hogy jelentését adja b e ; 
fölszólitásomnak azonban sikere nem volt; kény
telen voltam tehát a félegyházi választók folyamo
dását a tisztelt ház elé terjeszteni, melyben kérik, 
méltóztassék a t. ház képviseltetésökró'l rendelkez
ni. Ennek következtében a t. ház elrendelte, hogy 
a vizsgálati jelentés adassék be ; határnapot is 
méltóztatott erre kitűzni; a határnap régen elmúlt; 
de a vizsgálatról szóló jelentés most sem adatott 
be. Kénytelen vagyok tehát ezen esetet a t. ház
nak ujabban bejelenteni, és fölkérni, méltóztassék 
rendelkezni, hogy most mi történjék: vajon még 
egyszer és utoljára szólittassék-e fel az illető kép
viselő' ur a vizsgálati jelentés beadására ? vagy 
pedig más vizsgáló küldessék ki ? (Zaj. Fölkiáltá
sok : Mást kell kiküldeni! Mások: Nem lehet!) 

BeSZe JánOS : Egynehány nap múlva két 
esztendeje lesz, hogy Félegyháza kerülete nincs 
képviselve. Ok megválasztották a követet, s kép
viselőjük nem vehet részt a tanácskozmányokban. 
Ki hanyagságának tulajdonitható ez, mint a ki
küldött vizsgáló képviselőének'? (Helyeslés.) Ezen 
képviselő, a mint mindnyájan tudjuk , Böszörmé
nyi László. O, a ki az országgyűlés indemnitását 
elvileg mindig annyira szokta védeni, és minden 
törvényes kellékei fölött olyannyira őrködik, e 
tettével épen alkalmat nyu/t, hogy legnagyobb 
jogával egy képviseló'választő testület nem élhe
tett, és igy meg volt fosztva jogától, részt venni 
a törvényhozásban. Ez oly hanyagság, melyet az 
országgyűlésnek megróni kötelessége. (Helyeslés.) 
Meg kell tehát hagyni a kiküldött képviselőnek, 
hogy rögtön, még ma adja be eljárásáról szóló 
minden okmányait ; és akár beadja, akár nem ad
ja, a bizottságnak rögtön intézkednie kell az ujabb 
választási okmányok nyomán, hogy azon kerület 
képviselet nélkül tovább egy napig se maradjon. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltőztatik-e a tisztelt ház elfogadni, 
hogy még egyszer és utoljára szólittassék föl erre 
a képviselő ur ? és hogy azon esetben, ha még 
sem adná be jelentését, az igazoló bizottságnak a 
második választás folytán beadott jelentése vétes
sék tárgyalás alá ? 

Várady Gábor: Ez utóbbi nem lehetséges, 
mert a t. ház előtt volt már egy ízben az igazolási 
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bizottság egy jelentése. Az ebben előterjesztett 
vélemény megváltoztatásával a t. ház azt határoz
ta, hogy az igazoló bizottság az előbbi választásra 
vonatkozó iratokat is vegye tárgyalás a lá ; mig 
tehát ezen iratok az igazoló bizottság kezénél nem 
lesznek, addig az e tárgyban nem folytathatja 
munkálkodását, a képviselőház pedig hozott határo
zatától el nem állhat, és nem mehet oda vissza, hol 
ez ügy a bizottság jelentésének beadása alkalmá
val állott. Nincs tehát egyéb hátra, mint a képvi
selőház határozatát foganatosítani. 

S o m s s i c h P á l ; Óhajtottam volna, ha a tisz
telt előttem szóló képviselő ur megmondotta volna 
az espedienst is, mert különben az következik be
lőle, hogy ha a vizsgálati jelentés nem adatik be, 
soha sem lehet e tárgyban határozni, és a szóban 
levő választási kerület az egész országgyűlés alatt 
képviselő nélkül marad. Véleményem szerint két 

j expediens lehetséges: az egyik az. hogy fői kell 
I venni az igazoló bizottság jelentését és azttárgyal-
i n i ; vagy ha ezt azon okoknál fogva nem lehet 

tenni, mely okok az országgyűlési testületet a múlt 
alkalommal arra határozták, hogy szólítsa föl az 
igazoló bizottságot az első választásra vonatkozó 
vizsgálat figyelembe vételére: akkor uj egyént 
kell kiküldeni. Mert végre is, ha Böszörményi ur 
nem akarja beadni a jelentést — mit igen sajná-

' lok, mert elfogadni vagy el nem fogadni a kiktil-
j detést, mindsnkinek jogában áll, hol törvény vagy 

határozat szerinti kötelezettség nem forog fön, de 
ha egyszer elfogadta, abban eljárni tartozó köte
lesség (Élénk helyeslés) — nincs más hátra nézetem 
szerint, mint vagy a bizottság jelentését, ugy a mint 
van, újból fölvenni, vagy uj vizsgáló bírót kiküldeni. 

BÓniS S á m u e l : Véleményem szerint, t. ház, 
az első módról szó sem lehet. Bíráskodásról van 
szó. A bíróság — mert mint bíróság mondottaki a 
ház, hogy azon okmányokra a tárgy megbirálá-
sánál mulhatlanul szüksége van — ha Ítéletet 
akar mondani, ez iratok nélkül ítéletet nem hoz
hat. Ennélfogva arról kell gondoskodni a háznak, 
hogy bírjon azon iratokkal, melyek nélkül a tár
gyat megítélni nem képes; s az én véleményem 
szerint erre egy mód van: kimondani, hogy bizo
nyos záridő alatt azon képviselő ur azon iratokat 
adja be ; ellenkező esetben — egyedül e képvise
lő ur hanyagsága miatt nem intéztethetvén el e 
tárgy — azon képviselő ur erszényére uj vizsgáló 
fog kiküldetni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ez indítványt elfogad
ni ? (Elfogadjuk!) Nem tudom, kíván-e még valaki 
szólni ? 

HaláSZ B o l d i z s á r : Két indítvány tétetett, 
t. ház: egyik szerint a ház roszalását fejezné ki, 
a másik pedig bizonyos esetre az illető képviselő 
ur költségén uj tagot kíván kiküldeni. É n se az 
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egyiket, se a másikat nem pártolom. Az elsőt nem, 
mert kihallgatlanul ítéletet hozni nem szabad, nem 
lehet. A háznak roszalása ítélet, még pedig igen 
erős, s igy arról szó sem lehet. Hanem van a ket
tő közt egy középút, ez ugyanis az, a melyet az 
elnök ur hozott szóba: fölszólítani ujolag az illető 
képviselő urat, adja be bizonyos idő alatt jelenté
sét, (Fölkiáltások: Már egyszer megtörtént siker nél
kül !) és ha ekkor sem adná be, akkor következik 
be a háznak ez esetben további intézkedése. Ez az 
én véleményem. (Fölkiáltások : Elfogadjuk Bónis 
indítványát.') 

E l n ö k : Méltóztatnak Bónis képviselő ur in
dítványát elfogadni ? (Elfogadjuk !) Tehát az illető 
képviselő ur újonnan föl fog szólittatni, hogy a 
vizsgálat fölötti jelentését adja be. Azt hiszem, 
hogy 5 nap levén első alkalommal is erre kiszab
va, most is ugyanannyi elegendő, azon hozzáadás
sal azonban, hogy ha 5 nap alatt be nem adja a 
jelentést, akkor az ő költségén más képviselő 
ur fog kiküldetni. (Helyeslés.) 

Most Csengery Imre képviselő ur fog az ál
landó igazoló bizottság részéről jelentést tenni. 

Csengery Imre előadó (olvassa az állandó 
iyazoló bizottság jelentését, mely szerint Perczel Mór 
Zalamegye zalaegerszegi kerülete képviselője (Elénk 
éljenzés), Stefanidesz Henrik Arvamegye bobról ke
rülete képviselője, Trifunácz Pál Torontálrnegye ba-
sahidi kerülete képviselője, Török Sándor Gömör-
megye rimaszécsi kerülete képviselője, Kazinczy Ist
ván Zemplénmegye nagymihályi kerülete képviselője, 
Majthényi Dezső Borsodmegye mezőkövesdi kerülete 
képviselője, Boross Bálint Szatmár-Németi szab. kir. 
város képviselője, végre Csernátoni Lajos Pest Jó
zsefvárosa képviselője végleg igazolandók.) 

Elnök: Méltóztatik a t. ház az állandó iga
zoló bizottság jelentésében megnyugodni ? (Helyes
lés. Elfogadjuk!) Ennélfogva Perczel Mór, Stefa
nidesz Henrik, Trifunácz Pál, Török Sándor, Maj
thényi Dezső, Boross Bálint és Csernátoni Lajos 
végleg igazolt képviselőknek jelentetnek ki. 

Király i P á l előadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését, mely szerint Édes Albert Borsod
megye mezőcsáti, Tóth Lörincz Fehérmegye csákvári, 
Joannovics György Krassómegye lugosi kerülete, 
Szabó Imre Pápa varosa, Hertelendy Kálmán Zala
megye szentgróti, Dániel János Torontálrnegye nagy
szentmiklósi kerülete, Rannicher Jakab Szebenszék és 
város, Réthelyi József Dobokamegye pánczélcsehi ke
rülete, Trauschenfels Emil Brassó város és vidék, 
Hosszú József Kohsm.egye alsó, Antalffy Károly Csik-
Gyergyő szentmiklósi kerülete, és Conrád Mór Köha-
lomszék képviselői igazolandók, Antalffy Károly és 
Rannicher Jakab kivételével mind végleg.) 

Elnök: Méltóztatnak az igazoló bízottság 
véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 

Édes Albert, Tóth Lőrinez, Joannovics György, 
Szabó Imre , Hertelendy Kálmán, Dániel János, 
Rannicher Jakab, Réthelyi József, Trauschenfels 
Emil, Hosszú József, Antalffy Károly és Conrád 
Mór igazolt képviselőknek nyilváníttatnak. 

Kirá ly i P á l e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését, mely szerint a Szász Károly, Fülöp-
szállás részéről megválasztott képviselő ellen intézett 
folyamodvány, minthogy 80 nappal későbben adatott 
be, figyelembe nem veendő, s ö maga végleg igazolandó.) 

Bóni s S á m u e l : Nem ugyan különösen a 
tárgyhoz akarok szólani, hanem a házszabályok 
értelmezéséhez. Midőn a szabályok azt rendelik, 
hogy a képviselő választása ellenében 30 nap alatt 
adassanak be a panaszok, mindig azt az esetet 
vette a ház, mikor a képviselőház [együtt ülésez. 
Már most ha a képviselőház együtt nem ül, hogy 
akkor is vegyük tekintetbe a 30 napot: vagy vi
lágosan ki kell mondani a szabályokban, hogy ez 
esetben az elnökséghez küldendők a panaszok; vagy 
a szabályokat ide kiterjeszteni nem lehet, mert a 
panaszkodó nem tudhatja, vajon a szünetelés alatt 
a képviselőház elnöke jelen van-e. Tehát a szabá
lyoknak ezen értelmezése ellen szólalok föl. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a házsza
bályok 14-ik szakaszát.) 

E l n ö k : Kérem azokat, kik az igazoló bizott
ság véleményét elfogadják, méltóztassanak föl
kelni. (MegtörténikJ Most méltóztassanak fölkelni 
azok, kik el nem fogadják. (Megtörténik.) A több
ség az igazoló bizottság véleményét elfogadja. 

BÓniS Sámuel: Illő volna az említettem körül
ményre figyelni a házszabályok kidolgozásánál. 

E l n ö k : Azon körülmény, melyet Bónis Sá
muel képviselő ur előtérj esztett, a házszabályok 
tárgyalása alkalmával figyelembe veendő. 

Kirá ly i P á l előadó(olvassa az igazoló bizottság 
jelentését, mely szerint Urházy György Közép-Szolnok
megye zsibói kerülete, s Tinku Ábrahám Szászsebes kép
viselői végleg igazolandók, megjegyeztetvén, hogy 
Tinkv, Ábrahám 1866. márcziusbantörtént megválasz
tása óta még az országgyűlésen meg nem jelent s igy 
választóit teljes 18 hónapon át képviselet nélkül hagyta.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az igazoló bizottság 
véleményét elfogadni ? (Elfogadjuk !) Tehát Urházy 
György és Tinku Ábrahám urak végleg igazoltatnak. 

E l n ö k : Következik az igazolt képviselőknek 
osztályokba sorolása. Mielőtt azonban ehhez fog
nánk, bátor vagyok a t. ház figyelmét egy körül
ményre felhíni. A lemondások nem egyformán tör
téntek az egyes osztályokból: némely osztályból 
több, másikból kevesebb képviselő mondott le. Ha 
tehát a t. ház kívánja, hogy minden osztályban 
egyenlő számú képviselő legyen, akkor a követ
kező módozat szerint kellene a beosztásnak történ
nie : az első osztályba jönne egy, a másodikba kettő, 
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a harmadikba négy, a negyedikbe három, az ötö
dikbe hét, a hatodikba egy sem, a hetedikbe kettó', j 
a nyolezadikba három, a kilenczedikbe egy. Ha J 
a t. ház ezt elfogadja, minden osztályban 42 kép- I 
viselő lesz. (Helyeslés.) Ennélfogva az első osz
tályba jön (Kihúzza a czédulákaf) Török Sándor ; 
a II-dik osztályba Perczel Mór, Majthényi Dezső; 
a III-dikba Tóth Ló'ríncz, Hosszá József, Urházy 
György, Szász Károly ; a IV-dikbe Stefanidesz 
Henrik, Kéthelyi József, Szabó Imre ; az V-dikbe 
Kazinczy Is tván, Boross Bálint, Dániel János, 
Trifunáez Pál, Conrád Mór, Tinku Ábrahám és 
Trausehenfels Emil; a VH-dikbe Csernátoni Lajos, 
Rannieber Jakab ; a VHI-dikba Hertelendy Kál
mán, Édes Albert, Joannovics G y ö r g y ; a IX-dik 
osztályba Antalífy Károly. 

Várady G á b o r : Tisztelt képviselőház ! Hosz-
szu József képviselő úr a kormány kinevezésétől 
függő hivatalba lépvén, képviselői állomásáról 
lemondott; utóbb ujabban képviselővé választat
ván, a mai nap igazoltatott. Miután azonban neve
zett képviselő úr az állandó igazolási bizottság 

tagja is volt, vagyok bátor, mint az igazoló bizottság 
elnöke, kérdést intézni a t. házhoz, szükségesnek lát
ja-e a t. ház, hogy ezen hely uj választás utján töl
tessék be ? vagy pedig helybenhagyja, hogy Hosszú 
József képviselő úr folytassa ebbeli működését is ? 
(Fölkiáltások: Maradjon !) 

E l n ö k : Méltóztatnak tehát elfogadni, hogy 
Hosszú képviselő úr az igazoló bizottságnak to
vábbra is tagja maradjon ? (Maradjon!) 

G h y c z y K á l m á n ; A jegyzőkönyvbe nézetem 
szerint ezt ugy kell bevezetni, hogy újonnan meg
választatott, mert képviselői állomásáról lemond
ván, megszűnt a bizottság tagja lenni, és most újra 
megválasztatott. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Hosszú képviselő úr 
igazolása alkalmával egyszersmind az igazolási 
bizottság tagjává is újonnan meg választatott. 

Több tárgy nem levén, az ülést bezárom. A 
legközelebbi ülés határnapja szokott módon fog 
kihirdettetni. 

Az ülés végződik d. u. 12'/, órakor. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemutattatik : Rerde Mózses megbízó levele. Előterjesztetik a vasúti kölcsön ügyében kiküldött bizottság jelen
tése, úgyszintén az ez ügybeli törvényjavaslat, és tárgyalása napirendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr,, Gorove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 Vt órakor. 

Elnök: T.ház ! Elnök ur egészségi gyengélke
dése által akadályozva levén, kötelességem szerint őt 
helyettesítve, az elnöki széket elfoglalom s az ülést 
megnyitom. A jegyzőkönyvet Gajzágó Salamon 
jegyző ur fogja vezetni, a szólani kívánók neveit 
Radics Ákos jegyző ur fogja jegyezni. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

RádíCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa az október 5-
Mn tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Berde Mózses Sepsi- és Miklósvárszék 
választó kerülete országos képviselője eredeti meg
bízó levelét bemutatja. Az állandó igazoló bizott
sághoz utasítandó. 

T. ház ! Azon 15 tagú bizottság, melyet f. hó 
2-án méltóztattak kiküldeni, működését befejezte ; 
és a pénzügyminiszter urnák egy országos köl
csönre vonatkozó előterjesztését a hozzá mellékelt 
törvényjavaslattal együtt megbírálván, az iránt 
véleményes jelentését, előadója által, ezennel be
mutatja. 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa a vasúti 
kölcsön tárgyában kiküldött bizottság jelentését ) . 

G h y c z y K á l m á n : Nekem nem ezen jelen
tésre, hanem formájára van megjegyzésem. Ezen 
jelentés alatt a küldöttségi tagok mint aláirtak je
lennek meg; én pedig ugy tudom, hogy ez eddig
elé nem történt, s nem történt azért, mert nem 
szokás, hogy ily küldöttségi jelentések alá minden 
tag aláírja magát, hanem azokat csakis a bizottság 

>) Lásd az Irományok 142-dik számát. 




