
1% CCXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (April.7. 1868.) 

CCXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. april 7-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 . 

T á r g y a i : Domokos László képviselővé választása bejelentetik. Kórvények bemutatása. Siklóssy Károly a lőpor árulása 
iránt interpellálja a kormányt. A főrendek üzenik, hogy a czukor s égetett szeszes italok kivitelénél megtérítendő fogyasztási adóról 
szóló törvényjavaslatot elfogadták s a horvátügyi bizottságba választott tagjaikat működésük folytatására utasitották. A központi bi
zottság beadja jelentését a törvények kihirdetésére, a kereskedelmi és iparkamarákra s a gör.-keleti vallásuakra vonatkozó törvényja
vaslatokról. A vasutak és csatornák telekkönyvezését s a czukor és égetett szeszes italok megtérítendő fogyasztási adóját tárgyszó 
törvényczikkek szentcsittetvén, kihirdettetnek. Az elnök a királyné várt szerencsés szülése alkalmából tartandó hálaisleni tiszteletre 
hívja meg a ház tagjait. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
í lyula gr., Festetics György gr., Gorove István, Hor
vát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik déli 12 ot akoi 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Radics Ákos jegyző úr fogja ve
zetni: a szólani kívánók ne veit Horváth Lajos jegy
ző úr fogja jegyezni. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa az april 4-én 

tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Bemutatom a Felső Fehér megye bei-

kerülete részéről képviselőnek megválasztott Do
mokos László választásáról szóló jegyzőkönyvet. 
Az igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Bereg megye a felelős parlamenti kormány 
és a köztörvényhatóságok közti viszonyt még ezen 
idésszak alatt kéri megoldatni. 

Ugyanazon megye közönsége a honvédelmi 
kérdést Pest és Arad városok felterjesztése értel
mében kéri elintéztetni. 

Torna megye közönsége szintén Pest és Arad 
városoknak a honvédelmi kérdés elintézése iránti 
felterjesztését kéri pártoltatni. 

Torna megye közönsége a nemzetiségi kér
dést mielőbb törvényhozásilag elintéztetni kéri. 

Ugyanazon megye közönsége a budai nép
színház évi 18,000 frt segélyeztetósét Buda város 
felterjesztése alapján kimondatni kéri. 

Arad sz. k. város közönsége a kassai magyar 
szinház állandósítását és évi segélyben részesítését 
kéri eszközöltetni. 

Debreczen város közönsége számos képvise

lőknek az országos ülésekből kimaradását meggá
toltatni kéri. A házszabályok átdolgozására kikül
dött bizottságnak kiadandó. 

Ugyanazon város közönsége a királyi táblá
nak kerületenkinti beosztása esetére N.-Várad he
lyett Debreczen városát kéri székhelyül kitüzetni. 

Jeney István kolozsvári lakos a magyar kor
mány részére 1848-ban kölcsönzött 4000 frt tő
kéjét visszatérittetni kéri. 

Lapu Sándor, Szenté Dániel, Oláh János. 
Rolkó Sámuel és Rácz Lajos Békés megyebeli 
Öcsöd községi szücsmesterek a tőlök 1852-ben 
elkobzott 487 db. katona borjutarisznyák ára fe
jében 3664 frt 67 7, kr követelésöket kárpótol
tatni, kérik. 

Könczey Sándor alsó-torjai lakos a szász-
zalaknaiak által 1848. okt. 20-án atyjától elrablott 
ingóságainak 2394 frtra becsült értókét Szász-Za-
lakna községe lakói által megtéríttetni kéri. 

Megyeri Kálmán és Natália, édes atyjok né
hai Megyeri Károly magyar színész érdemeinél, 
fogva, elszegényedett állapotukban évi segélye
zésért esedeznek. 

Nagy Miklós kőszegi ügyyéd a múlt 1867. 
évi november első napjaiban több hivatali vissza
élés megfenyitését tárgyazó folyamodásait elin
téztetni kéri. 

Bors János nagy-kun-madarasi lakos az 1848-
ki események miatt ref. lelkészi hivatalától meg
fosztatott s elszegényedett állapotában a több év 
alatt 109 frt 67 krra felszaporodott adóhátraléká
nak s az 1863-ik évi ínség alkalmával 465 frt 99 
krt tevő koitnánykölcsönbeli tartozásának elenge
dését és bizonyos évi segélyben leendő részesitte-
tését kéri. 
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Torontálmegyei Szerb-Sz.-Márton község la
kosai a nemzetiségi kérdés mielőbbi megoldását 
kérik eszközöltetni. 

Rannicher képviselő úr több kérvényt kivan 
bemutatni. 

R a n n i c h e r J a k a b : Van szerencsém, de 
egyszersmind kötelességem is, három komolyabb 
tartalmú kérvényt beadni, s azért, ha a tisztelt ház 
megengedi, bátorkodom a tényállásra rövid elő
adásban némi világot vetni. {Halljuk, halljuk !) 

Én és szász elvtársaim e teremben eddigelé 
hallgattunk, nem annyira a nyelv nehézségei miatt, 
melyekkel ugyanis még küzdenünk kell, mint in
kább azon fontosabb okból, mivel az államjogi 
kiegyezkedési tárgyalások menetébe beleegyez
tünk és őszinte hazafiúi örömmel üdvözöltük azok
nak eredményét, mely a koronázás ünnepélyes cse
lekvényére vezete. 

Mi a király legkegyelmesebb urunk esküjé
vel megerősített törvények alapján állunk és szi
lárd hűséggel ragaszkodandunk azokhoz, mert 
meg vagyunk győződve, mennyire feltételezi 
az alkotmányos szabadság szilárdítása mindenek 
előtt azt, hogy az ország népei bárminő pártokra 
oszoljanak is, egy akarattal elfogadják, tiszteljék 
és szeressék az alkotmányt magát, mint saját léte
lök közös alapját. (Helyeslés.) 

Hallgattunk egyébiránt azért is, mivelhogy 
a felelős kormány nagyon tisztelt férfiai, a szabad
ság alapjára helyezvén és a kiengesztelés ösvényén 
haladni eltökélvén magokat, mindjárt kezdetben 
teljes bizalmat gerjesztenek, és kiváltképen a mi 
Erdélyt és a szász nemzet belviszonyait illeti, még 
akkor is, midőn a kormánynak ezen országra néz
ve a szabad kéz minden felelősség mellett mégis 
mindig igen ruganyos meghatalmazása adaték, mi-
előttünk aggodalom oka még nem létezett, különö
sen, miután a nagyon tisztelt igazságügyi minisz
ter űr nyilvános ülésben megnyugtatólag ilyképen 
nyilatkozott vala: 

„A kormány tudja, hogy a jelenleg Erdély
ben fenálló közigazgatási és törvénykezési rend
szert halomra dönteni, a közrend megzavarása nél
kül nem lehetne; azért a kormánynak eredeti szán
déka az volt: e kérdést elhalasztani mindaddig, 
mig a kormány időt vehet magának az erdélyi vi
szonyokat részletesen tanulmányozni, s ekkor volt 
a kormánynak szándéka Erdélyre nézve külön ha
tározati javaslatot a ház elé terjeszteni; a kormány
nak nem állott szándékában e ezélra a háztól kü
lön felhatalmazást kérni ; de elfogadta a szerkezet
ben a modositványt azért, hogy épen magát Er
délyt megnyugtassa; miután azonban ezen ujabb 
niódositvány némely oldalon nyugtalanságot vol
na képes gerjeszteni, a kormány nevében nyiltan 
kijelentem, hogy e felhatalmazást a kormány sem-

KÉPV. H. NAPLÓ 186%. vn. 

mi esetre sem veszi oly értelemben és nem fogja 
ugy gyakorolni, hogy az akár a kedélyeket fölin
gerelje, akár a közérdekeket, a közrendet ott föl
zavarja." 

E megnyugtató kijelentés és a kormány tapin-
tatteljes eljárása átalábansok aggodalmat oszlatott 
szét az országban, és sokaknak kedélyét, kik a vi
szonyok uj alakulását bár nem bizalmatlansággal, 
mégis közönynyel nézték, az újra visszaszerzett 
alkotmánynak, mint előfeltételének, egy jobb, az 
állami és társadalmi élet minden terén reménylen-
dő jövőnek őszinte barátaivá tette.. 

Annál érzékenyebben kell sajnálnom, hogy a 
tisztelt ház elé való első fellépésem panaszokkal és 
sérelmekkel van összekötve : panaszokkal, melyek 
a szász nemzet egyetemének, N.-Szeben városának 
képviselő testülete és Segesvár igenis tiszteletre 
méltó polgárai nagyobb számának részéről azon 
kéréssel emeltetnek, hogy orvosoltassanak e sé
relmek. 

Tudva van, hogy a belügyminiszter urnák 
felterjesztésére az alkotmányszerüleg élethossziglan 
választott és megerősített szász nemzeti comes vá
ratlanul ez évi február hó 8-dikán kelt legfelső 
határozat folytán hivatalától fölmentetett, és, a tör
vényhozásnak ez állás betöltése iránti további in
tézkedéséig, helyébe ideiglenes nemzeti ispán ne
veztetett ki. holott ily esetben, mig uj választás 
történik, a törvényes gyakorlat szerint Szeben vá
rosának polgármestere a szász comesnek alkotmá
nyos helyettese. 

Ez képezi tárgyát az előttem fekvő kérvé
nyeknek, melyek beadásával mi, a szebeni választó
kerület követei, meg vagyunk bízva. 

A mióta Erdélyországban a szász nemzet azon 
több százados szép népjognak örvend, hogy élén 
választott comes áll, a történet csak egyetlen egy 
példáját ismeri annak, hogy egy alkotmányszerü
leg élethossziglan választott comes saját kérésén 
kívül nyugalmi állapotba helyeztetett volna. De ez 
is csak 1774-ben, tehát oly időben történt, midőn 
— valamintez Erdélyben, fájdalom, többször fordult 
elő, minden törvényesség ellen nem az alkotmány 
értelmében, hanem az állami mindenhatóság pa
rancsai szerint kormányoztaték az ország. Ezen 
esetre tehát ma, a törvényesen biztosított szabad 
alkotmány ótalma alatt, hivatkozni csakugyan 
nem lehet. 

Ez ügy azonban nem személyi, ez jog- és al
kotmányügy , és mint olyan, horderejében, a 
szász nemzet, mint politikai népegyediségnek fen-
létére valódi életkérdés. 

Erdélyben a német gyarmatosok, kiket I I . 
Gréza magyar király teljes polgári szabadság biz
tosítása mellett hívott az országba, elválva és el
szigetelve egymástól már közel voltak azon ve-
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szélyhez, hogy majdnem teljesen elveszítették sza
badságukat. A magyar korona pedig erőteljes nép 
létét akarva a birodalom határain, ezen okból II . 
Endre magyar király az 1224-ik évi ismert sza
badságlevele által — mely a szászoknak arany 
bullája — az egyes gyarmatjárásokat egy nem
zett*' fűzte össze és annak élére a szebeni comest 
helyezé főnökéül. E hivatal és méltóság tehát oly 
régi. mint maga a nemzet, és vele együtt hat száza
don tul fentarfcotta magát mai napig. 

Kezdetben a nemzeti comes kinevezése a 
szent korona felségi joga vala, mig Hollós Mátyás 
király, a nép és polgároknak e nagy barátja, a 
szebeni polgárokat azon joggal adományozta meg, 
hogy királybirájokat és pedig életének tartamára 
ők magok válaszszák meg, ki mint ilyen egyszer
smind a nemzet comese és később a fejedelmi 
tanács tagja is vala. 

Ez 1464-ben történt. 
Azon időtől fogva a eomesi hivatal választási 

hivatal maradt, maga a választási jog pedig orszá
gos törvények, államszerződések és fejedelmi es
kük által legünnepélyesebben megerősitve, végté
re 1845-diki évben deczember utolsó napján kelt 
legfelső leirat által mint a nemzetnek belügye, 
kölcsönös megállapodás folytán újra akképen ha-
tároztatott meg, hogy a választásban a szász föld 
valamennyi kerületei is részt vegyenek. 

Voltak ugyanis a változó idők folyamában 
egyes esetek., midőn e jogot sem tartá tiszteletben 
a kormány. De valahányszor történt legyen is ez, 
ily jogsértés ellen nem csak a szebeni polgárság 
és vele az egész nemzet felszólalt, hanem mindig, 
minden egyes esetben a főkormányszék, de orszá
gosan összegyűlt karok és rendek is férfiasan fel
léptek egy szabadság megóvása mellett, mely nem 
csupán a szász nemzet, hanem az ország sarkala
tos jogaihoz századokon át tartozék és tartozik 
ma is. 

Azért, ha néha a kormány a választás mellő
zésével saját teljes hatalmából kinevezte a szász 
comest. ez eljárás mindenkor országos sérelem
nek tekintetek. Bármily más kérdésekben, néha 
keményen víva, szálltak is szembe az egyes pártok, 
ily esetben mégis mindnyájan egyek valának, 
mert jog jog, törvény törvény marad, meg nem tá
madható szentély, mely előtt az állam- és népélet
ben minden szilárdelvü párt hódolva leborul. 

Arajon több százados jog azért, mivelhogy 
néha a hatalom megsérté, kevésbbé legyen-e 
tiszteletre méltó ? Épen Magyarországnak törté
nete bizonyítja fényesebben, mint bármely más or
szágé, hogy jog és alkotmány, minél gyakrabban 
és csökönösebben támadtaték meg, annál magasb-
ra emelkedék e legdrágább népjavak értéke a nem
zet szivében ugy, hogy a hatalomnak valamennyi 

megtámadása nem gyengítése, mint inkább bel-
terjü, erkölcsi erősödése vala a megsértett jognak. 

í gy állván a dolog, könnyen fölfoghatni, 
milyen rázkódtató a benyomás, melyet a felelős 
kormány ezen eljárása a szász nép túlnyomó több
ségére, azon körülmény pedig, hogy egyátalában 
a választási jog kérdésbe vonatott, az egész nem
zetre, minden pártszinezet különbsége nélkül, tett. 
Aligha található egyetlen egy szász hazafi, ki 
nemzeti comes-választási jogát néma belenyugvás
sal oda áldozná, mert a legutolsó kunyhóig minden
kinek éreznie kell, hogy e j o g a nemzetnek, mint 
zárt egységnek, fenmaradásával oly szilárdul ösz-
sze van kötve, mint az épület boltozatával a zárkő, 
mely boltozat, ha az kitöretnék, minden pillanat
ban önmagától romba dőlhet. Pedig összeroska-
dott építményekkel, szétszakasztatott. oszlányokra 
darabolt népekkel nem leszen segítve az államon. 

Oly időt élünk, melyben az államférfiúi meg
gondolásnak, fájdalom, igen is sokat kell a szen
vedélyek fölgerjesztései .és követeléseivel küzde
nie, midőn egyes pártok előtolakodva, egy v a g y 
más irányban czéljaik követésében magokat ér
vényesíteni törekednek, holott a történet régi ta
pasztalása tanúsítja, hogy ott, hol a szereplők vagy 
magok hiszik legerősben lebegtetni a nép vélemény 
zászlaját, vagy azt másokkal elhitetik, az igazság 
gyakran legkevésbbé sem található. 

Azon elvtől vezetve, hogy a képviselőt, mint 
ilyent, kötelessége teljesítésében semmi sem gátol
hatja, miután magamra vállaltam, hogy a hozzám 
küldött kérvényeket beadjam : bátorkodom kérni, 
hogy a tisztelt ház ezeket azon választmányhoz 
szíveskedjék utasítani, mely Erdélynek Magyar
országgal való egyesülésének törvényes keresztül
vitelére minden eszközök által czélzó munkákkal 
bízatott meg, és pedig annyival inkább e választ
mányhoz, mivebez, legalább tudtomra, még egyet
len egy ülést sem tartott, holott igen kivánatos 
és szükséges volna, hogy az unió fontos ügye 
a közhaza javára és az érdekelt népek valódi meg
nyugtatására a törvényhozás utján, nem pedig a 
szabad kéz segélyével vagy mellesleg a lett dol
gok hatalma által, valahára maradandóan intéz
tessék el. 

B e t h l e n János gr.: Tisztelt ház! Nekem a 
tárgy érdeméhez semmi szóm nincs, mert a 
tárgy nincs napirenden; de igenis van ahhoz, 
hogy hová tétessék ezen kérvény. Az országgyű
lésen egyik múlt alkalommal — ugy tetszik, Deák 
Ferencz képviselő urnák egy interpellátiójára, 
melyet ő a minisztériumhoz intézett az iránt, szán
dékozik-e a minisztérium rövid idő múlva tör
vényjavaslatot előterjeszteni az unió ügyében ? — 
a minisztérium azt felelte, hogy igenis szándé
kozik azt tenni. Most tehát, hogy azon munkálat-
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nak annyival több sikere legyen, legjobb lenne 
ezen kérvényt fontolóra vétel végett a minisztéri
umnak átadni. 

BÓnis S á m u e l : Szerintem ezen kérvényt a 
kérvényi bizottsághoz kell áttenni: az fogja belá
tása szerint vagy a bizottsághoz, vagy a minisz
tériumhoz utasítani. 

G u l l József : Én sem akarok a kérvény
hez szólani, de igenis annak hová utasításához. 
Háromféle indítvány tétetett e részben : az első 
az, adassék a kérvény mindjárt a minisztériumnak 
á t : a második az. tétessék át az uniobizottsághoz; 
a harmadik az, adassék a kérvényi bizottságnak. 
Ez utolsó a ház rendszabályai szerint legegysze
rűbb volna, mert a kérvényekre nézve a ház rend
szabályai azt határozzák, hogy tétessenek át a 
kérvényi bizottsághoz. E kitétel azonban nem 
olyan határozott, hogy minden kivételt kizárna; 
sőt vannak a ház rendszabályai között olyanok 
is, melyekből azt lehetne következtetni, hogy 
más bizottság által is intéztethet el a t. ház kér
vényeket, ha neki ugy tetszik. H a j ó i emlékszem, 
ilyen a 27. §. A t. ház cselekedett is már e sze
rint, ha jól emlékezem, egyez előtt néhány nappal 
tartott ülésében, mikor is, ha nem csalatkozom, az 
igen tisztelt elnök úr indítványára egy kérvényt 
más bizottságnak adott át, nem a kérvényi bizott
ságnak. Tehát formaliter lehetséges az ilyen kér
vényt más bizottsághoz utasítani. Nem tudom, az 
inditványozó úr miért indítványozta, hogy a kér
vény az unio-bizottsághoz tétessék á t ; de vélemé
nyem szerint van vagy lehet rá oka. Ez állam
jogi kérdés, oly államjogi kérdés, mely az erdélyi 
részek alaptörvényein alapszik; tehát természetes 
volna ilyen kérelem fölötti jelentést azon bizott
ságra bízni, mely épen az unió keresztül vitele 
végett állíttatott fel a ház által. 

Engedelmet kérek, nekem is küzdenem kell 
a nyelvbeli járatlansággal. {Is agyon jól van! 
Hallj lik!) 

Én okot nem látok rá, miért kell ezen kérel
meket, melyek legalább a kérvényezőkre nézve 
fontosak, épen a kérvényi bizottsághoz utasítani, s 
nem látok rá okot, miért ne adathassanak át az 
unio-bizottságnak. Én tehát részemről azon indít
vány mellett fogok szavazni, mely a kérelmeket az 
unio-bizottsághoz kívánja áttétetni. 

SzáSZ K á r o l y : Tisztelt ház ! Midőn az or
szággyűlés ezelőtt tetemes idővel — mert talán 
már majdnem két éve — azokat a nagy bizottságo
kat a maga köréből megválasztotta, melyek közül 
egyik az erdélyi unio-bizottság volt, akkor még 
nem volt felelős kormányunk, s azok a nagy bi
zottságok a törvényjavaslati munkálatok elkészí
tésével voltak megbízva; most azonban az erdélyi 
unió kérdésének elintézése iránti törvényjavaslatot 

a minisztériumtól várjuk, mely ki is jelentette, hogy 
azt elfogja intézni. Tulajdonképeii azon bizottság, 
mely az erdélyi unió kérdésében működni volt hi
vatva, ugy mint a többi bizottságok is, a nélkül 
hogy hivatalosan föloszlattak vagy megszüntettek 
volna, működéseiket a dolog természete szerint a 
megváltozott körülmények közt tényleg megszün
tették, ugy hogy ha jelenleg azon bizottsághoz, mely 
már csak névben áll fen, s az erdélyi unió kérdé
sével nem is foglalkozik, utasitanók ezen speciális 
kérdését az erdélyi viszonyok rendezésének, azon 
bizottság magát ezen speciális kérdéssel szemben. 
a többiek összefüggő tárgyalása nélkül — ugy 
szólva — talán feltalálni se tudná. Természetesnek 
látom tehát, sőt a ház szabályai szerint egyedül 
helyesnek Bónis képviselőtársunk indítványát, 
hogy valamint minden kérvény, ugy ezen kérvény 
is, a kérvényi bizottsághoz utasittassék, és azon 
bizottság fogja ezen kérvény tárgyalásának helyes 
módját véleményében előadni. 

P a p p Z s i g m o n d : Előttem szóló kétségbe 
vonta, hogy az erdélyi viszonyok rendezése tár
gyában kiküldött bizottság törvényen alapul, mert 
azt monda, hogy a viszonyok azóta megváltoztak 
és felelős kormány alakult. 

SzáSZ K á r o l y : Azt nem mondtam, hogy 
nem alapul törvényen! 

P a p p Z s i g m o n d : Ezt nem csak, hogy két
ségbe vonom, hanem emlékeztetem a t. házat az 
1848-iki törvényekre, melyekben világosan ki van 
mondva, hogy az erdélyi dolgok végleges eldön
tése egy regnicoláris bizottságra van bizva. U g y 
hiszem, midőn a t. ház kiküldötte azon bizottsá
got, nem tett mást, mint a 48-iki törvényekből 
kifolyólag, rendes kerékvágásba hozta a dolgot. 
Nem czélom tehát vitatni a dolgot, vajon a minisz
tériumhoz, vagy a kérvényi bizottsághoz, vagy 
pedig az országos bizottsághoz utasittassék-e ezen 
kérvény; hanem ezen felvilágosítással azért léptem 
fel, mert nem akarom, hogy a törvényt megszeg
jük, (Zaj. Ellenmondás) hanem, hogy a törvényt 
tartsuk meg. {Zaj. Kérvényihez!) 

Berzenczey L á s z l ó : Ha a t. ház ezen kér
vényt a kérvényi bizottsághoz teszi át, akkor nem 
szólok a kéi'déshez. 

E l n ö k : Kívánja a t. ház, hogy a kérvényi 
bizottsághoz tétessék át? {Oda!) Ennélfogva a kér
vényi bizottsághoz tétetik át. 

Siklósy képviselő urnák interpellatiója van 
a belügyminiszter úrhoz. 

BadiCS AkOS j e g y z ő (felolvassa): ..Sik
lósy Károly baranyamegyei mohácskerületi kép
viselőnek a t. belügyminiszter úrhoz intézett in
terpellatiója. Tapasztalván, hogy a lőport e mai 
napig csak hatósági utalványozás folytán szokták 
a feleknek a kereskedők kiszolgáltatni: kérdést in-

10* 
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tézek a tisztelt belügyér úrhoz, van-e ezen rendőri 
rendszabály eddigi fenállásáról tudomása? s Ka 
igen. miért tartja ezt fen? holott e rendszabály 
törvényeinkben' nem gyökerezik, s mégis a hon
polgárok szabadságát, valamint a szabad kereske
dést korlátozza, a hatóságok közegeit hasztalan 
munkával terheli, és a katonaságot a közéletben 
is kiváltságokkal felruházza, minek alkotmányos 
szabarl államban elő fordulni nem kellene." 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
Kérem az interpellátiót velem közölni. 

Elnök: Gr. Sztáray Antal úr, mint a felső 
ház jegyzője, üzenetet fog átnyújtani. 

Sztáray Antal gr. főrendi j e g y z ő (az el
nöki szeli elé áll): Van szerencsém a főrendek teg
napi ülésének jegyzőkönyvi kivonatát átnyújtani, 
melyben a czukorra és szesznemüekre vonatkozó 
törvényjavaslat és a Horvátországgal folytatandó 
alkudozások tárgyában hozott határozataik foglal
tatnak. (Éljenzés.) 

Elnök: Azonnal ki fog hirdettetni. 
RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a főrendek 

üzenetét.) 
Elnök*. Tudomásul vétetik, és miniszterelnök 

úr felkéretik, hogy ő felsége szentesítését kieszkö
zölni szíveskedjék. 

A mi a horvát ügyben kiküldött bizottságot 
illeti: itt van ideje, hogy a bizottság összejövete
lének határnapja tudomásul adassék, a mi végett 
a horvát országgyűlés elnökével a határozat a 
lehető legrövidebb idő alatt közöltetni fog. 

A központi bizottság előadója fog előterjesz
tést termi. 

Kerkapoly Károly előadó (oh :assa, a köz
ponti bizottság jelentését a törvények kihirdetésére és 
a kereskedelmi kamrákra vonatkozó törvényjavasla
tokról.) Ezen szerkezet a módosítások következté
ben újjá fog alakulni; a t. ház beleegyezésével 
tehát jó volna ezen újjá alakult szerkezetet a jelen
tés folytán kinyomatni. 

E l n ö k : A bizottság jelentése a módosított 
törvényjavaslatokkal együtt ki fog nyomatni s a 
t. ház tagjai közt kiosztatni, és a ház legközelebbi 
ülésében, mely folyó hó 16-kán fog tartatni, fog 
a t. ház ennek tárgyalása felől intézkedni'). 

A központi bizottságnak még egy jelenté
se van. 

KaCSkOviCS IgnáCZ előadó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentését a gör. keleti vallásfelekezetre 
vonatkozó törvényjavaslatról.) 

E l n ö k : Hasonlókép ki fog nyomatni és szét
osztatni 3). 

*) Lásd az Irományok 205 és 20fi-dik számát. 
-) Lásd az Irományok 207-ik azámát. 

Ghyczy K á l m á n : Engedje meg a t. ház, 
hogy, mivel most a törvényhozás munkásságában 
némi szünet fog beállni és a képviselő urak közül 
többen távozni fognak, a házszabályok átvizsgá
lására kiküldött bizottság tagjaihoz, mint annak 
elnöke, rövid felszólítást intézhessek. Ezen bizott
sághoz legközelebb a ház által számos tárgy uta
síttatott, és ezen felül a bizottság a végett, h o g y 
véleményt terjeszthessen a ház elé, igen sok teen
dővel lesz elfoglalva: ennélfogva kérem a házsza
bályok átvizsgálására kiküldött bizottság összes 
tagjait, hogy folyó hó 17-kén délután 4 órakor 
ide az országházba bizottsági ülésre megjelenni 
szíveskedjenek. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
A delegatiók tanácskozásának befejezése után kö
telességemnek ismertem az 1868. évi államkölt-
ségrvetést azonnal összeállítani és a közterhekről 
szóló törvényjavaslatokat elkésziteni. Óhajtottam 
volna ezen előterjesztést már eddig is megtenni és 
a törvényjavaslatokat a tisztelt ház asztalára tenni. 
Azonban ezen első államköltségvetésnek a minisz
teri tanácsban történendő végleges megállapítása, 
ugy a számos mellékleteknek rendezése és kinyo-
matása szükségkép annyi időt vesz igénybe, hogy 
a legjobb igyekezet mellett is e hét utolsó napja 
előtt az előterjesztést megtenni képes nem lennék. 
Minthogy a tisztelt ház az ünnepek alatt ülést 
tartani, ugy hiszem, nem kíván, ezen előterjesztés 
e hétről elmarad; mivel azonban mindenek felett 
kívánatos az előterjesztésnek mielőbbi behozatala: 
bátor vagyok kérni a t. házat, méltóztassék a jövő 
héten tartandó első ülés napján, tehát april 16. 
napján, az államköltségvetés és a pénzügyi tör
vényjavaslatok előterjesztését már most napirendre 
tűzni. 

Ghyczy Kálmán: Azt gondolom, tisztelt 
ház, hogy legfeljebb csak a költségvetés beadása 
jöhet napirendre. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Én is ugy értettem, hogy a minisztérium nevében 
az előterjesztést megtehessem, mit annál inkább 
szükségesnek tartottam bejelenteni, mert ezen elő
terjesztések nagy fontossággal bírnak, és óhaj
tandó, hogy azon ülésben, melyben az előterjesztés 
megtörténik, minél többen jelen legyenek. E vé
gett, azt hittem, legczélszerübb, ha a t . házat előre 
értesitem, hogy az előterjesztés az első ülésben 
megtörténik. 

E l n ö k : A miniszterelnök úr még ezen ülés 
alatt be fogja mutatni a ezukor és égetett szeszes 
italok kivitelénél visszatérítendő fogyasztási adóról 
készült s ő felsége által szentesitett törvényezik-
ket. Addig, mig miniszterelnök úr a szentesített 
törvényt elhozza, az ülést felfüggesztem. 
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(Fél órai szünet múlva) : Megnyitom az ülést. 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 

T. ház! Van szerencsém jelenteni, hogy ő felsége 
idő közben a magyar korona országaiban létező 
vasutak és csatornák telekkönyvezéséró'l szóló tör
vényt szentesíteni méltóztatott, ugy szintén van 
szerencsém átnyújtani az imént elfogadott törvényt 
a czukor és égetett szeszes italok kivitelénél visz-
szatéritendő fogyasztási adóról, melyet ő felsége 
hasonlókép szentesíteni méltóztatott, azon kéréssel, 
hogy e két törvéuy kihirdetését elrendelni méltóz
tassanak. 

Elnök : Az ő felsége által szentesitett két 
törvényczikk azonnal kihirdettetik. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a szentesített 
két törvény•czikket1). 

E l n ö k : Mindkét szentesitett törvényczikket 
kihirdetés végett a mélt. főrendekhez Radics Ákos 
jegyző úr át fogja vinni. 

O felségének Magyarország királyának és o 
felségének Magyarország királynéjának családi 
körében egy örvendetes esemény fog beállni; 
ennek következtében egy tudatandó napon hála
istentisztelet fog tartatni a budavári templomban, 
mire megjelenni kérem a t. ház tagjait. 

A legközelebbi ülés f. évi april 16-dikán fog 
tartatni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
x) Lásd az Irományok 208-dik számát. 
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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 : Conrad Mór szabadságidőt kap. Kérvények bemutatása. A kormán/ előterjeszti az államköltségvetéat 18 68-ra 
a különféle adóssági törvényjavaslatokat. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Festetics György gr., Go-
rove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mi
ké Imre gr.. Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 V2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

A jegyzőkönyvet Mihályi Péter jegyző úr 
fogja vezetni; a szólani kívánókat Radics Ákos 
jegyző úr jegyzi. 

RadiCS Ákos j e g y z ő (olvassa az april 1-én 
tartolt ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Conrad Mór képviselő úr két havi 
szabadságidőt kér. (Megadatik.) 

Pozsony megye a nemzetiségi kérdést a 
a képviselőház alválasztmánya véleményétől eltérő-
leg kéri megoldatni. 

Kraszna megye közönsége a só árát alább 
szállittatni s a sóaknáknál egyénió'sittetni kéri. 

Ugyanaz a megyék rendezése tárgyában ké
szített tervezetét figyelembe vétetni kéri. 

Liptó megye közönsége a budai színházat 
18,000 frttal segélyeztetni kéri. 

Ugyanaz a kassai színházat országos segélye
zésben kéri vészesittetni. 

Szabolcs megye közönsége a kassai színház 
segély ezt etését kéri. 

Kis-Kun-Laczháza közönsége Pest városának 
a honvédelmi minisztériumnak törvény szabta 
jogaiba leendő visszahelyeztetését kérő felterjesz
tését pártoltatni kéri. 

Rozsnyóbánya város közönsége a honvédelem 
ügyét törvényhozás által elintéztetni kéri. 

Farkasd mezőváros elöljárói s lakosai a ma
radékföldek örökváltsági kérdését törvényhozás 
utján megoldatni kérik. 

Mohay János Kolos megyébe kebelezett 
Nagy-Ölves községbeli lakos, az erdélyi legfőbb 
törvényszék előtt lefolyt perét a magy. kir. itélő 
tábla által újból felvétetni kéri. 

Mégay Gr. A. fogarasvárosi gyógyszerész 




