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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. 

CLVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 8-dikán 

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. 
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elnöke és előadója vagy jegyzője írják alá. (He
lyeslés.) Bátor vagyok tehát fölkérni a tisztelt el
nök urat, ki ezen bizottságnak is elnöke volt, mél
tóztassék a szóban forgó jelentést az eddigi szo
káshoz képest kiigazittatni. írja alá ezen jelentést 
a tisztelt elnök ur , mint a küldöttség elnöke, és 
előadója vagy jegyzője: s akkor nem lesz ellene 
észre vételem. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A megjegyzés helyes; egyébiránt a 
beadvány különben isugy fog a levéltárban letétetni. 

Lónyay Menyhért pénzügy é r : Van sze
rencsém azon törvényjavaslatot, melyet a t. ház 
által kiküldött bizottsággal azon alkalommal kö
zöltem, midőn ennek a vasúti kölcsönre vonatkozó 
minden adatot, és magát a kötést tárgyalása alá 
bocsátottam, a ház asztalára azon kéréssel letenni, 
hogy azt, miután e kérdés tárgyalása sürgős, mi
nél előbb napi rendre kitűzni méltóztassanak, mi 
annyival inkább lehetséges, mivel az már kinyo
matván , a ház minden tagjának kezében van. 

GajzágÓ Salamon jegyző (olvassa a be
nyújtott törvényjavaslatot l). 

Elnök: Méltóztassanak a napi rendre tűzés 
iránt határozni. (Fölkiáltások: Holnap ! Csütörtö
kön!) Méltóztatnak elfogadni csütörtököt? (Elfo
gadjuk!) Ennélfogva a beadott törvényjavaslat 
tárgyalása a csütörtökön tartandó ülés napirendjé
re tűzetik ki. 

Perczel Mór: Szabad legyen mindenekelőtt 
a t. miniszter úrtól kérdenem, kivel fog e kölcsön 
megköttetni ? 

Lónyay Menyhért pénzügy ér : A ma be
adott törvényjavaslat tárgyalása alkalmával lesz 
szerencsém a minisztérium részéről az egész köl
csönre nézve részletes előterjesztést tenni. 

Perczel Mór: De én ezen tárgy fontosságát 
tekintve ; szeretném magamat informáltatni arra 
nézve is, kivel lesz ezen kölcsön kötendő. Ha 
ugyanis nekem az ezen kölcsönt adó társaság vagy 
bankár irányában nem volna teljes bizalmam, ak
kor mindenesetre szükségesnek tartanám , hogy e 
tárgy legkomolyabb tanácskozás alá vétessék és 
előleges tárgyalás végett az osztályokhoz utasit-
tassék. 

Lónyay Menyhért pénzügyéi - : Bátor va
gyok erre nézve megjegyezni, hogy minden te
kintetben megfelelni igyekeztem a szükséges föl-
világositás-adás tekintetében azon küldöttség irá
nyában, melyet a t. ház kérésem folytán kiküldött. 
Igen természetes, hogy a minisztériumnak minden 
kölcsön tárgyalásánál kötelességében áll az arra 
vonatkozó adatokat, a kölcsönkötést, magát a szer
ződést, és ennek minden egyes pontját közölni 
azon bizottsággal, mely erre nézve kiküldetik. Ez 

*) Lásd az Iromáuyok 143-dik számát. 

megtörtént; és midőn majd e tárgy tanácskozás alá 
kerül, lesz szerencsém minden bővebb részletet 
előterjeszteni. Alkotmányos országokban minde
nütt azon eljárást szokták követni, hogy valahány
szor kölcsönt szándékolnak kötni, a minisztérium
nak fölhatalmazás adatik arra nézve, hogy a köl
csön kötése iránt intézkedjék: ez tehát a végrehaj
tás föladata. A minisztérium azután a kölcsön föl
tételeit, körülményeit, minden részletével együtt, 
azon bizottsággal közli, melyet a törvényhozó test 
erre nézve kiküld. Ez mindenesetre szükséges a 
végből, hogy ezen bizottság minden körülmény
nyel megismerkedvén, a kölcsön iránt javaslatot 
terjeszthessen elő. Miután a kölcsön csak e törvény
javaslat szentesítése után fog nyilvános aláirás vé
gett kitétetni, és lehetnek oly körülmények, me
lyeket nyilvános aláirás előtt minden részletükben 
a közönséggel tudatni tán nem volna czélirányos: 
ennélfogva választotta a minisztérium ezen utat, 
és kérte föl a házat arra, méltóztassék bizottságot 
kiküldeni, melylyel a kölcsönre vonatkozó minden 
adatot részletesen közölhessünk. Ez megtörténvén, 
e kérdés tárgyalása alkalmával lesz szerencsém 
a minisztérium nézeteit magáról a kölcsönről, ter
mészetéről és részleteiről előadni. (Helyeslés.) 

Percze l Mór: Nem akarok a tárgy érdemé
be bocsátkozni; de a tárgy fontosságánál fogva, 
miután ez magával azon igen lényeges kérdéssel, 
mely nem sokára tanácskozás alá kerül, t. i. az 
osztrák államadósságok egy részének átvételével 
némileg összeköttetésben áll, és ez egész pénzügyi 
rendszerünkre befolyással lesz : szükségesnek tar-
tom. hogy ezen tárgy az osztásokhoz utasittassék, 
(Zaj.) 

Zsedényi Ede: Azt hi szem, fölösleges most 
ezen ügyben tanácskozni. A ház elfogadta az el
nök ural tál föltett azon kérdést, hogy csütörtökön 
akarja-e tárgyalás alá venni ezen ügyet. 

Percze l MÓr: Elfogadta már a ház? (Fölki
áltások: Elfogadta!) Bocsánat! Ezt nem tudtam. 

Zsedényi E d e : Igenis, ki van mondva a ha
tározat, és akkor, ha egyik vagy másik tagnak 
nehézsége vagy észrevételei vannak, azokat elő 
fogja adni, és akkor meglátjuk, vajon a pénzügy
miniszter felelhet-e arra vagy nem; ha pedig nem 
felelhet, vajon fogjuk-e aztán azt mondani, hogy 
tovább megyünk, és kérjük, hogy még nagyobb 
fölvilágositásokat adjon. Igaz ugyanis, hogy ez az 
első alkalom, midőn Magyarország mint független 
állam a kölcsönvételek terére lép. Ez igen-igen si
kamlós tér, melyen nem csak a kormánynak van 
szüksége az ország képviselőinek egyetértésére, ha
nem az ország képviselőinek is szükségök van 
az ország közvéleményének, az ország közérzüle
tének támogatására. Magam is azt hiszem, hogy 
parlamentális szabad országban kölcsönöket nem 
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lehet már ugy fölvenni, mint láttuk, hogy az 60 
év óta Bécsben történt Metternich tői Becke mi
nisztériumáig. Titokban tehát nem lehet már köl
csönöket kötni; hanem a mostani pénzpiacz kö
rülményeinél fogva mégis lehetnek oly körülmé
nyek, melyeket itt nem lehet nyilvánossá tenni. 
Csütörtökön majd meglátjuk, mit és miként fog 
a miniszter ur fölhozandó nehézségeinkre felelni; 
de azt hiszem, mindezt egyenesen csütörtökre kell 
halasztani. (Helyes!) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Perczel 
Mór t. képviselő társunk ujabb előadására azon 
megjegyzést bátorkodom tenni, hogy ezen kérdést 
semmi tekintetben sem tartom összefüggésben ál
lónak az államadósság évi járulékainak elvállalá
sával. A múlt ülésszak alatt ugyanis július 2-án 
azzal méltóztattak a minisztériumot megbízni, gon

doskodjék a vasutak építése tekintetéből a szüksé
ges pénzerő megszerzéséről. E megbízás alapján 
és folytán történt mind az, mit a minisztérium a 
kölcsönre vonatkozólag teljesített, és ennek követ
keztében terjesztett a ház elé javaslatot. Ennél
fogva ugy méltóztassanak e kérdést tekinteni, hogy 
a minisztérium egyedül a július 2-án nyert megbí
zás folytán járt el, és a minisztérium ezt olyan 
tárgynak tekinti, mely semmi tekintetben sem 
függ össze az államadósság évi járulékainak elvál
lalásával, átalában az államadósság kérdésével. 

Elnök: A mai ülésnek egyéb tárgya nem 
levén, még csak azt jelentem be, hogy a hányad
küldöttség irományai holnapután elkészülvén, ren
delkeztem, hogy azokat a képviselő urak szállá
saikon megkapják. Ezzel az ülést eloszlatom-

Az ülés végződik d. e. 11 y\ órakor. 

CLVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 10-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: Szentiványi Adolf, Macellariu Illés és Kandó Kálmán megbizó levelei; panasz az utóbbinak 
választása ellen, s védirat mellette; Kállay Ödön lemondása a képviselőségről; Erős Lajos kérelme szabadságért, mely megadatik-
Abaujmegye kérvénye a vasúti hálózat iránt; Debreczen városé a bűnvádi pörbe fogott Hlaváes János fizetése megszüntetése iránt • 
Beregmegyéé a szerencs-szigeti, Temesvár városé a debreezen-szatmár-szigeti vasútvonal ügyében ; czeglédi lakosoké kárpótlás iránt 
a magyar bankjegyekért ; Pyrker Máriáé örökösödési ügyében; a szegedi csizmadiaezéhé 1849-beli szolgálólányok megtérítéséért • 
Torda városé vasút iránt; Czifra Jánosé 1849-beli költségei megtérítéséért: Kemse községé úrbéri pöre megujithatása va"? eny
hébb itélet kieszközlése iránt; Török Józsefé adóhátraléka elengedéseért. A vasutkölcsöni törvényjavaslat mind átalánossá^ban miiíd 
1 észletenkint elfogadtatik. Besze János indítványt nyújt be a tanácskozások szakadatlan folytatása iránt. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért, Miké Imre gr., Wenckheim 
Béla h. • később Andrássy Gyula gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/, órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Gajzágó Salamon jegyző ur fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Eadics Ákos jegy
ző ur fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Gajzágó S a l a m o n j e g y z ő (olvassa az októ
ber 8-án tartott ülés jegyzökönyvét) 

E l n ö k : Szentiványi Adolf Liptómegye szent
miklósiválasztókerülete által újból megválasztott or
szágos képviselő beadta eredeti megbizó levelét; 
úgyszintén Macellariu IHés, Szerdahely szék máso
dik választókerületében újból megválasztott orszá
gos képviselő; s Kandó Kálmán, Ungmegye ung
vári kerületében újból megválasztotfképviselő.Mind-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . V. 

ezen megbizó levelek az állandó igazoló bizottság
hoz tétetnek át. 

Az ungvári kerület választói egy része pa
naszt adott be az ottani választás ellen ; egy másik 
rész a választás igazoltatását kéri. Mind a két fo
lyamodvány szintén az igazoló bizottsághoz uta-
sittatik. 

Kállay Ödön képviselő ur ezen állásáról le
mondott. Szabolcsmegye középponti választmánya 
az illető kerületben uj képviselőválasztás megtar
tásának eszközlésére fölhivatik. 

Erős Lajos képviselő ur hat hétre szabadsági 
időt kér adatni. (Megadatik.) 

Abaujmegye közönsége a vasúti hálózatra 
tett észrevételeit figyelembe vétetni kéri. 

Debreczen városa a sárosmegyei jegyzőkönyv 
meghamisítása s részben megsemmisítése miatt 

j bűnvádi pörbe fogott Hlavács János fizetését a pör 
befejezéséig is kéri megszüntetni. 




