
CLX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Október 15. 1867.) 27 

elkészülvén, azok a ház tagjai közt folyó hó 11-di-
kén fognak kiosztatni. (Felkiáltások: Nem tör
tént!) Az ezen irományok szétosztásától legalább 
is három nap múlva tartandó ülésben fog a képvi
selőház határozni a fölött, hogy az osztályokban 
az érintett törvényjavaslatok tárgyalása mikor kez
dődjék meg.a (Ugy van!) 

E l n ö k : A most fölolvasott határozat követ
keztében tán hétfőn határozhatna e fölött a ház ? 
(Fölkiáltások: Kedden!) Ha a t. ház ugy kívánja, a 
kedden 11 órakor tartandó ülésben fogé fölött ha
tározat hozatni. (Helyeslés.) 

Az ülés végződik déli 12 órákor. 

CLX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 15-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 : Olgyay Lajos megbizó levele; panasz Ormos Sándor választása ellen; Abaujmegye kérvénye 
a megyék jogkörének rendezése iránt; Biharmegyéé a debreczen-szatmár-szigeti, Barsmegyéé a pest-oderbergi vasútvonal ügyében ; 
Szatmár-Németi városé a nemzetiségi kérdésben ; Temesvár és Nagy-Várad városoké fötörvéuyszéki osztálynak kebelükbe áttétele 
iránt; Kupuszina községé a kincstári földeknek nyilvános árverés utján kiadása iránt; Neudorf községé 1863-beli váltsági szerződé
se megszüntetése iránt ; Neutra Kataliné magyar bankjegyei megtérítése iránt; Baraez Pál panasza a baranyamegyei törvénysz ék 
ellen; Szilágyi Bertalané Óri Jenő volt prov. szgbiró ellen; Waekerné s társaié a torontáímegyei törvényszék ellen; Kulifay János 
kérvénye gyámsági s végrendeleti ügyében; Lebkanies Vazul és társaié munkadíjok kifizetése iránt; Jelen Pálé 1849-beli szolgáí-
mánya megtérítéséért; a turócz-szentmártoni szláv társulaté országos segélyezésért; a "szegszárdi czéheké a czéhbeli szabadalmak 
föntartása iránt; Philimon Miklósé községi elöljárók visszahelyezése iránt. A főrendek üzenik, hogy a vasutkölcsöni törvényjavaslatot 
elfogadták. A hányad, államadósságok s vám- és kereskedelmi szövetség iránt előterjesztett kormányi javaslatok osztályos tárgyalá
sára nap tűzetik ki. Graenzenstein Gusztáv választása vizsgálat alá bocsáttatik. Papp Mór és Szentiványi Adolf végleg, Maeellariu 
Illés föltételesen igazoltatnak s az osztályokba soroltatnak. A debreczen-szatmár-szigeti vasútvonal ügyében beadott határozati ja
vaslat tárgyalása napirendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József &., HorvátBoldizsár, IJ>nyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. líl/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni • a 
szólani kivánók neveit Gajzágó Salamon jegyző 
úr 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 12-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Olgyay Lajos Pozsony megye so-
morjai választó kerületében megválasztott képvi
selő bemutatja eredeti megbizó levelét. 

Aradmegye pécskai választó kerületének több 
választója Ormos Sándor képviselő megválasztása 
ellen ujabban kérvényt nyújtott be. 

U g y a megbizó levél, mind a panasz az ál
landó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Abaujvármegye közönsége a megyék jogkö
rének rendezését törvényhozásilag elintéztetni kéri. 

Biharmegye közönsége a debreczen-szatmár-
szigeti vasutvonalat, mint országos érdekűt, a sze-
rencs-szigeti vasútvonal előtt kéri kiépíttetni. 

Barsmegye közönsége a pest-oderbergi vasút
vonalra benyújtott észrevételeit figyelembe vétet
ni kéri. 

Szab. kir. Szatmár-Németi város közönsége a 
nemzetiségi kérdésben beadott észrevételeit kéri 
figyelembe vétetni. 

Temesvár város közönsége a királyi tábla 
rendezését, és ily főtörvényszék osztályának ke
belébe áttételét eszközöltetni kéri. 

Nagy-Várad város közönsége szintén a kirá
lyi tábla egyik osztályának kebelébe áthelyezését 
kéri elrendelni. 

Kupuszina Bácsmegyébe keblezett község la
kosai a határukbeli kincstári földeknek felette ká
ros csekély bérletét megszüntetni, és a földeket 
nyilvános árverés utján kiadatni kérik. 

Neudorf Sopronmegyébe keblezett község la
kói az 1863-ban, a többség akarata ellen kierősza
kolt váltságiszerződést az irtványföldekre nézve, 
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megszüntetni és az 1848: IX. törvényczikk ked
vezményeit magokra kiterjesztetni kérik. 

Neutra Katalin pesti lakos 10,000 írt értékű 
Kossuth-jegyekről szóló téritvényét benyújtván, 
kárpótlást kér eszközöltetni. 

, Baraez Pál munkácsi lakos Baksa József vá-
rosbirája és Haas Károly ügyvéd ellen intézett 
bünpörben hamis okiratok használása miatt Bara
nyamegye törvényszéke ellen vizsgálatot rendel
tetni és elégtételt kér eszközöltetni. 

Szilágyi Bertalan ungmegyei palini község-
beli lakos Őri Jenő volt provisorius alispán vég
hetetlen üldözéseit panaszolván, igazságszolgálta
tásért folyamodik. 

Özvegy Wackerné, szül. Ráez Erzsébet, to
vábbá Wacker Hermán és Franciska lugosi lako
sok Wacker J . M. hagyatéki ügyében Torontál-
megye árvatörvényszéke sérelmes eljárását orvo
soltatni kérik. 

Kulifay János bécsi lakos gyámsági és vég
rendeleti ügyét elintéztetni kéri. 

A lyuta-csernoholovai kincstári utépitéssel 
foglalkozott Lebkanics Vazul és társai munkadi
jaik kifizetését kérik elrendeltetni. 

Jelen Pál kolozsvári lakos a magyar hadse
reg részére fölhasznált ökrei áráért kárpótlást kér. 

A Turócz-Sz.-Mártonban székelő tudományos 
szláv társulat évenkint országos segélyezést kér. 

Szegszárd város összes czéhbeli elöljárói régi 
czéh-rendszeren alapuló szabadalmaikat életbe lép
tetni kérik. (Ellenmondás,) 

Philimon Miklós aradi ügyvéd a pécskai 
kerületben történt képviselőválasztás alkalmával 
hivataluktól fölfüggesztett és részben elmozdított 
községi bírákat és egyéneket előbbi állásukba 
visszahelyeztetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz fognak áttétetni. 

A mélt. főrendek részéről Majthényi László 
b. Hontmegye főispánja üzenetet hozott át. 

Majthényi László b. főrendi jegyző (az 
elnöki szék elé állj: Mélt. elnök! tisztelt képviselő
ház! Azon törvényjavaslatot, mely az országos 
vasutak és csatornák építése végett létesítendő or
szágos kölcsönre vonatkozik, a mélt. főrendek tár
gyalás alá vették, s megbíztak engem, hogy ez 
érdemben hozott határozatukat méltóságodnak át
adjam ; a minek van szerencsém szokott tisztelet
tel megfelelni. (Éljen!) 

Radics Ákos jegyző (olvassa a felsőház jegy
zőkönyvi kivonatát) 

E l n ö k : Örvendetes tudomásul vétetik, 
A tisztelt ház a mai napot méltóztatott kitűz

ni annak megállapítására, hogy mikor vétessenek 
tárgyalás alá az osztályokban a minisztérium által 

| előterjesztett törvényjavaslatok. Ennélfogva mél-
| tóztassanak ez iránt határozni. 

Ghyczy K á l m á n : Tisztelt ház! A házsza
bályok határozottan mondják, hogy a minisztérium 
által előterjesztett törvényjavaslatoktól a bizott
sági tárgyalás meg nem tagadtathatik. Nem szán
dékom ennélfogve ellenezni azt, hogy a miniszté
rium által legközelebb előterjesztett törvényjavas
latok osztályülési s ennek folytán központi bizott
sági tárgyalásra utasíttassanak. De azt tartom, 
hogy ezen törvényjavaslatoknak az osztályok elé 
utasitása se az osztályokat nem korlátozhatja véle-
ményöknek teljesen szabad nyilvánításában, se 
bármely képviselőt nem gátolhat meg abban, hogy 
ezen törvényjavaslatokra nézve annak idejében — 
és igy akkor is, mikor azok a központi bizottság 
jelentésével együtt határozathozatal végett a tisz
telt ház elé fognak terjesztetni — oly indítványt ter
jeszthessen elő, milyet előterjeszteni jónak vél. 

Én ugyan részemről azon véleményben vagyok, 
hogya t. ház ezen törvényjavaslatoknak tárgyai, 
u. m. a közösügyi költségek aránya, az államadós
ságok után elvállalandó évi járulék és a vám- és 
kereskedelmi szövetség iránt, s igy magok ezen 
törvényjavaslatok iránt is érdemleges országos 
határozat hozatalába jelenleg még nem bocsátkoz-
hatik. De miután a ház határozott szabályának el
lenére semmi esetre sem gátolhatnám, hogy ezen 
törvényjavaslatok az osztályok tanácskozása alá 
bocsáttassanak : nem tartanám se helyén, se ide
jén lenni azt, hogy az iránt most valamely kérdést 
vagy vitát támaszszak ; hanem, a mint alkalmam 
lesz ez iránt nézetemet illető osztályomban is elő
adhatni, föntartom magamnak ez iránt, ha szükség 
lesz, akkor tenni indítványt, midőn ezen törvény
javaslatok érdemleges határozathozatal végett is
mét annak idejében a ház elé fognak terjesztetni. 
Ezúttal ezt csak jelezni, csak kijelenteni kívántam. 

A mi egyébiránt azon kérdést illeti, hogy 
mikor kezdessék meg az osztályokban a tárgyalás, 
én részemről a szombati napot vagyok bátor aján
lani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a szombati napot elfo
gadni? (Elfogadjuk!) 

SomSSich P á l : Én a szombati napra nézve 
semmi ellenészrevételt nem teszek, sőt a tárgy 
fontosságánál fogva óhajtanám, hogy még ezen 
egy-két nap megfontolás végett adassék a képvise
lőknek ; de a tisztelt képviselő úr előadásának első 
részét nem értettem. Kérem a tisztelt képviselő urat, 
legyen szíves azt megmagyarázni, hogy tudjuk, 
vajon kell-e ellene észrevételt tenni. 

Ghyczy K á l m á n : Azt hiszem, elég világo
san szólottam. 

Somss ich P á l : Bocsánat! de én nem értet-
1 tem. 
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Ghyczy Kálmán: Ha a tisztelt képviselő 
úr nem értett meg, nem vélem, hogy ez az én 
hibám. 

Somss ich P á l : Meglehet! 
G h y c z y K á l m á n : Előadásom röviden csak 

abból állt, hogy annak idejében ezen tárgy 
iránt indítványt akarok tenni, és midőn azt elő fo
gom terjeszteni, akkor méltóztassék hozzászólni. 

Somss i ch P á l : Ez igen természetesen min
den képviselő jogában áll. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök; T. 
ház! Kénytelen vagyok azon véleményhez csat
lakozni, melyet tisztelt barátom Somssich Pál úr 
előadott, hogy t. i. mostanig sem vagyok képes 
Ghyczy Kálmán igen tisztelt képviselő társunk 
indítványa értelmét egészen fölfogni, és pedig 
azért, mert azt méltóztatott mondani, hogy azon 
meggyőződésben van, miszerint a ház e tárgyban 
határozatot hozni egyátalában nem képes — {Föl-
Máltás a baloldalon: Nem ezt mondotta!) Én igy 
értettem — és hogy azért majd elleninditványt 
fog későbben a ház elé terjeszteni. En igenis'meg
foghatom, ha valaki akkor mondja ki véleményét, 
midőn a kérdés tárgyaltatik, és ha ekkor azt mond
ja : „Nézetem az, hogy a ház egyátalában nincs föl
jogosítva arra, hogy ezen kérdések fölött jelenleg 
határozzon;" hanem ezt mindenesetre csak akkor 
tartom helyén levőnek, ha a kérdés tárgyalás alatt 
van és az illető indítványát a ház elé terjeszti. 
Jelenleg azonban, midőn a ház a kérdés érdemét 
nem tárgyalhatja, nem is lehet mondani, hogy a 
ház az emiitett kérdésekben nem" képes határoza
tott hozni. 

BÓnis S á m u e l : A mint Ghyczy Kálmán 
képviselő társunk kijelentését fülfoghattam, az nem 
az volt, hogy a ház nem határozatképes, hanem, 
hogy Ghyczy Kálmán képviselő urnák annak ide
jében joga lesz arra — a mint hogy kétségtelenül 
joga van — hogy egy vagy más indítványt te
hessen arra nézve, hogy a kérdés tárgyaltas-
sék-e vagy ne? Nézetem szerint kétségtelenül 
joga van most is kijelenteni, hogy annak idejében, 
midőn ezen tárgy érdemleges határozathozatal 
végett a ház elé kerül, fentartja magának ezen 
tárgyban indítványt tenni. Ez kétségtelen joga, 
ez ennélfogva vélekedésem szerint semmit sem vál
toztat a dolgon, és azért ezt vita tárgyává tenni 
fölösleges. 

E l n ö k : Ennélfogva a t. ház megnyugszik 
abban, hogy az osztályok szombaton fogják tár
gyalás alá venni az előterjesztett törvényjavasla
tokat. (Helyeslés J 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! Minthogy e tárgy szombaton az osztályok 
áltál tárgyalás alá fog vétetni, bátor vagyok meg
jegyezni, hogy a nyomtatásban — és valószinüleg 

a leírásban is — azon törvényjavaslatba, mely az 
államadósság évi járadékáról szól, egy hiba csú
szott b e : t . i. a4-dik szakaszban, mégpedig az első 
kikezdésben, kimai-adt a törvényjavaslatból néhány 
szó. Erre nézve kérném a t. ház tagjait, méltóztas
sanak a törvényjavaslat szövegébe pótlólag beje
gyezni ugyanazon szavakat, melyek a hányadügyi 
küldöttségnek, ha nem csalódom, 19-dik ülése 
jegyzőkönyvében vannak, s azon 1,150,000 fo
rintra vonatkoznak, mely az államadósságok tör
lesztési összegéhez Magyarország részéről teljesí
tendő lesz. 

B ó n i s S á m u e l : Jónak látnám, a mennyiben 
az irományok nincsenek nálunk, ha a miniszter úr 
az illető osztályok elnökeit erre figyelmeztetné, 
hogy az osztályokban a kijavítás megtörténhes
sék. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Nézetem szerint legczélsze-
rübb lenne, ha minden osztálv számára az osztá-
lyok elnökeinél egy kijavított példány tétetnék le. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Jelentem a t. háznak, hogy a négy 
első osztály az országházban fog összejönni, a töb
bi pedig itt az akadémiában. 

Most Zichy Antal, mint az állandó igazoló 
bizottság előadója, jelentést fog tenni. 

Zichy Antal előadó (ol vassá az állandó 
igazoló bizottság véleményét a már föltételesen igazol
va volt Graenczenstein Gusztáv ómoravíczai képviselő 
ellen utólag bejelentett folyamodásra vonatkozólag. A 
bizottság vizsgálat elrendelését indítván >j ózza. He
lyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak az állandó igazoló bi
zottság véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) En
nélfogva vizsgálat van elrendelve. A t. ház bele
egyezésével Onossy Mátyás képviselő úr kikülde
tését bátorkodom ajánlani. (Helyeslés.) 

Zichy A n t a l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelintését a jászladányi kerületben meg
választott képviselő Papp Mór választása tárgyúban, 
kit végleg igazoltatni véleményez. Elfogadjuk.') 

E l n ö k : Ennélfogva Papp Mór képviselő úr 
végleg igazoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság véleményét a. liptó-szent-miklósi 
választó kerületben megválasztott képviselő Szentiványi 
Adolf ügyében, kit végleg igazoltatni véleményez. El
fogadjuk !) 

E l n ö k : Ennélfogva Szentiványi Adolf kép
viselő úr végleg igazoltatik. 

Gajzágó S a l a m o n e lőadó (olvassa az állan
dó igazoló bizottság véleményét a Szerdahely szék má
sodik választó kerületében megválasztott Macellariu 
Élés képviselő iránt, kit a szabályszerű 30 napi ha
táridő föntartása mellett igazoltatni véleményez. El
fogadjuk !) 
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E l n ö k : Ennélfogva Macellariu Illés képvi
selő föltételesen igazoltatik. 

Az osztályokba osztások a IX-ik osztálynál 
szakadtak meg. Most tehát az első osztályba jön 
(Kihúzza a czédulákatj Papp Mór; a másodikba 
Macellariu Illés; a harmadikba Szentiványi Adolf. 

Tisza K á l m á n : T . h á z ! ü g y gondolom, 
méltóztatnak emlékezni, hogy a jelen évi július 
1-én tartott ülésben egy több képviselő' társammal 
aláirt határozati javaslatot volt szerencsém a ház 
asztalára letenni a debreczen-szatmár-szigeti va
sút érdekében. A képviselőház indítványom foly
tán méltóztatott elhatározni, hogy a határozati ja
vaslat kinyomatván, a képviselők közt kiosztas-
sék és a legközelebbi ülésszak elején tárgyalásra 
kitüzessék. A kinyomatás és szétosztás megtörtén
vén bátor vagyok kérni, hogy indítványom tár
gyalása e bét valamelyik napjára tűzessék ki. (He
lyeslés. Fölkiáltások: Holnap!) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A tisztelt 
háznak kétségkivül jogában áll a tett indítványt 
napirendre kitűzni, ennélfogva nekem e tárgy ki
tűzése ellen semmi észrevételem nem lehet; csak 
azt bátorkodom megjegyezni, hogy a debreczen-
szigeti vasútvonal azon vonal, mely a kormány 
által előterjesztendő', még pedig rövid idő alatt elő
terjesztendő javaslatban mint egyike az első sor

ban mindjárt kiépítendő vonalaknak van kitűzve. 
Talán legczélszerübb volna az ily kérdésekben 
ugy eljárni, hogy az egész tárgyat átalánosan s 
minden részletben egyszerre tárgyaljuk. Az kétsé
get nem szenved, hogy a t. háznak már előbbi 
végzése folytán ezen vonal a legelőbb kiépítendő 
vonalak közé van sorozva; a kormány részéről 
pedig van szerencsém kijelenteni, hogy azt a leg
első időben azonnal munkába veendő vonalak közé 
vette föl, és mint ilyent fogja a t. ház elé terjeszteni. 

Károly i Ede gl%: T. ház! Szeretném tudni, 
hogy körülbelül mikorra várhatjuk ez előterjesz
tést? A holnapi napot vélném legalkalmasabbnak. 
('Fölkiáltások: Holnap! Holnap!) 

E l n ö k : Tehát méltóztatnak megnyugodni ab
ban, hogy holnap tárgyaljuk? (hölkiáltások: Hol-
nap! Holnap!) Ennélfogva holnap 10 órakor fog 
a ház e tárgyban ülést tartani. 

E l n ö k : Még egy előterjesztésem van. Az osz
tályok elnökei jobbnak, czélszerübbnek látják, ha 
az osztályok összejövetelének órája itt mondatik ki, 
(Helyeslés) mint ha az elnökök hivják össze az osz
tályok tagjait: ennélfogva, ha a t. ház beleegyezik, 
a szombati nap délelőtti 10 órája tűzetik ki. (He
lyeslés.) 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 

LJJXX. O - R S Z A V I O S UJL-EJS 
1867. október 16-án 

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 : Szenei, Dad, Koes, Császár, Kétheiy, Szemőd, Nagy-Igmánd és Naszály községek kérvénye 
birtokaik visszaadása iránt; székes-fehérvári iparosoké régi szabadalmaik visszaáilitása iránt. A debreczen-szatmár-srigeti vasútvonal 
érdekében beadott határozati javaslat, a kormány megnyugtató nyilatkozata folytán, visszavétetik. 

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

Az ülés kezdődik d. e. ÍO1/^ órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Dimitrievics Milos jegyző úr fogja 
vezetni. A szólani kívánók neveit Horváth Lajos 
jegyző úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőköny
ve fog hitelesíttetni. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa az okt. 15-én 
tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Nincs senkinek észrevétele a jegyző
könyv ellen ? (Nincs '.) Tehát a jegyzőkönyv hi
telesíttetik. 

Idő közben a következő irományok érkeztek: 
Komárommegyébe kebelezett Szend, Dad, 

Kocs, Császár, Kétheiy, Szemőd, Nagy-Igmánd 
és Naszály községek lakosai a tatai uradalom által 
jogtalanul elvett úrbéri természetű birtokaikat visz-




