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CCXY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. apfil 17-áikén 

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 . 

Tárgya i : Dezső Szaniszló megbízó levele éa kérvények bemutatása. A központi bizottság jelentése a gödöllői uradalomra 
s a pénzverdékben készítendő' érez pénzekre vizsgálati törvényjavaslatokról. Kandó Kálmán éa Ormós Sándor végleg igazoltatnak s 
osztályba soroztatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
5., Górom István, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr. 

Az kezdődik d. e, 10 '/4 órakor, 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A jegyző
könyvet Mihályi Péter jegyző úr fogja vezetni. A 
szólam kívánókat Radios Ákos jegyző ur jegyzi. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve lesz hitelesí
tendő. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az april 
16-dikán tartott ülés jegyzökönyvét). 

E l n ö k : Bemutatom Dezső Szaniszló. Bihar 
megye Tenke választó kerületében megválasztott 
országgyűlési képviselő eredeti megbizó levelét, 
mely is az állandó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Vinter Gyula az 1848. év előtt fizetés nélkül 
szolgált tiszteletbeli városi tisztviselőket is nyug-
pénzzel kéri elláttatni. 

Szalacsy Antal az 1849. jul. hóban kormányi 
intézkedés folytán tőle elvett 3029 pozs. mérő 
búza árának kegyes megtérítését kéri. 

E két kérvény a kérvény! bizottsághoz té
tetik át. 

Kautz Gyula az állandó igazoló bizottság 
előadója fog előterjesztést tenni. 

Kautz G y u l a e l ő a d ó : Van szerencsém a 
ház elé terjeszteni a központi bizottságnak tegnapi 
ülésében hozott megállapodásait a gödöllői urada
lom megvétele és a pénzverdékben ez úttal készí
tendő pénznemekre vonatkozó törvényjavaslatok
ról. (Olvassa a két jelentést.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni '), s midőn szét lesz 
osztva, a t. ház tárgyalási napot fog kitűzni. 

Zichy Antal az igazoló bizottság részéről 
fog jelentést tenni. 

Zichy A n t a l e lőadó (olvassa az igazoló bi-

1) Lásd az Irományok 2 2 2 . és 223-dik számát. 

zottság jelentését az ungvári választ') kerület megvá
lasztott képviselője Kandó Kálmán igazolására vonat
kozólag. A bizottság Kandó Kálmánt végleg igazol
tatni s a költségeket az ellenfél által megtéríttetni 
javasolja.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? {Elfogadjak!) 

Csiky S á n d o r : Ezen ungvári választás oly 
híressé lőn az országban, s olyannak tüntették fel, 
mely nevezetes visszaélésekkel párosult; nézetem 
szerint tehát a háznak ugy kell eljárni, hogy sen
kinek alapos és jogos észrevétele az iránt ne le
hessen, mintha vagy pártérdek vagy bármely más 
tekintetből kedvezés történt volna. Bátorkodom 
ennélfogva kérni, hogy nem ugyan minden ok
mány, de a kérvény és ama melléklet, melynél 
fogva az ungvári választók eme választás meg
semmisítését kérik, olvastassák fel. (Zaj. Nem 
kell!) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Ezen választásnak a 
t. ház ugy is rendkívüli fontosságot látszott tulaj
donítani már azon intézkedése folytán is, hogy a 
bevett szokástól némileg eltérőleg egy tag helyett 
hármat küldött ki a vizsgálatra. E három tag le
hető részrehajlatlanság- és tárgyilagossággal jár t 
el, s én a beadott jelentések lehető legpontosabb 
kivonatát közöltem; ha azonban méltóztatnak pa
rancsolni, hogy bővebb meggyőződés végett a je
lentéseket felolvassam, kész vagvok azt tenni. 
{Nem kell!) 

Zsedényl E d e : Jó volna magát a kérvényt 
olvasni fel először, s azután a jelentést. 

SzáSZ K á r o l y : Nézetem szerint a kérvény 
felolvasásának, ha valaki kívánta volna, akkor lett 
volna helye, mikor arról volt szó, hogy a választás 
iránt mit tegyen a ház : vizsgálatot rendeljen-e, 
vagy a választást megsemmisítse ? Most azonban 
a kérvényt, melynek következtében vizsgáló bi
zottság küldetett ki. felolvasni felesleges, s legfel-
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jebb a vizsgáló bizottság jelentését lehet felolvasni. 
(Zaj.) 

E l n ö k : Csak a jelentés felolvasását kívánja 
a t. ház? (Azt!) 

Keglevich B é l a gr .: Engedelmet kérek, 
nem lehet megtagadni bármely iromány felolvasá
sát, mihelyt egy tag kéri. E kérdést nem lehet 
szavazás által eldönteni, ezen kívánságnak eleget 
kell tenni. (Zaj.) 

Zichy Antal e löadö (olvassa a kérvényt). 
Ezen kérvénynek minden pontján végig megy a 
kiküldött három képviselő jelentése. (Olvassa a ki
küldött képviselők jelentését.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház az igazoló bizott
ság jelentését elfogadni ? (Elfőgadjuk!) 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Nem kívánok ma
gához a dolog érdeméhez szólani, mert a vizsgá
latból nyilván kitűnik, hogy a kérdésben lévő 
képviselőnek különben is, a tett kifogások ellenére 
is, kétségkívül többsége lévén, az igazolás ellen 
semmi szavam; csupán az indok felhozatalára 
nézve, a melyet a központi bizottság beadott, van 
pár észrevételem. Azt mondja t. i. a központi bi
zottság, hogy összeállítván a választás részleteire 
vonatkozó adatokat, azokból az tűnt ki, hogy in
kább oly körülmények merültek föl, melyek ujabb 
törvények hozatalát igénylik, mint egyes kép
viselő választásának megsemmisítését. Ilyen, azt 
mondja , például a vesztegetési kísérlet és a birtok 
szentsége elleni izgatás. Az ellen nincs szavam, 
hogy a ház többsége magáévá tegye a többiben a 
központi bizottság véleményét; hanem a központi 
bizottság által felhozott ezen indokot részemről 
kívánnám kihagyatni. (Helyeslés.) Kívánnám pedig 
azért, mert ha benne marad, addig, mig ama tör
vény hozatik, mintegy szentesiteni fogjuk a vissza
élést. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Kandó Kálmán képvi
selő' urat végleg igazolt képviselőnek mondja ki a 
ház; az igazolás indokolására nézve pedig elfo
gadja Bónis képviselő úr véleményét. (Helyeslés.) 
Egyszersmind intézkedés fog tétetni, hogy a vizs
gálat folyamában történt költségekről a költség
vetési bizottság intézkedjék. (Helyeslés.) 

Aníalfy Károly előadó (ohaisa az igazoló 
bizottság jelentését Ormós Sándor választása tárgyá
ban, kit is igazoltatni javasol.) 

Varga F lór ián: T. ház! A fenforgó iga
zolási ügyben én egyátalában nem érthetek egyet 
az állandó igazoló bizottságnak most felolvasott és 
kihirdetett ama véleményével, mely szerint Ormós 
Sándor a történt vizsgálat alapján is igazolt kép
viselőnek mondassák ki. Midőn a most kihirdetett 
vélemény ellen szavamat emelem, és az ellen fogok 
szavazni is, azt nem teszem azért, mintha a kép
viselőjelöltek közül, kit mindkettőt személyesen 

igen jól ismerek, egyiket vagy másikat pártolnám, 
hanem teszem azon őszinte tudatomból, mert tu
dom, hogy azon képviselőválasztásnál törvényte
len eljárás követte tett el , a választók szavazási 
joguk gyakorlatában igaztalanul gátoltattak, és 
azon 19 szavazattöbbség, melylyel Ormós Sándor 
képviselőnek kiáltatott ki, mesterkélt utón az igaz
ság ellenére erőszakoltatott ki.Méltóztatnak ugyan
is tudni, hogy az 1867. évi június hó 27-én tör
tént választás alkalmával, noha Ormós Sándor 
19 szavazattöbbséggel követnek volt kikiáltva, a 
Philemon-pártbeliek részéről beadott alapos, mon
dom, igen alapos panaszok folytán kegyeskedtek 
a vizsgálatot elrendelni. A vizsgálat megtartatott, 
és az eredmény a t. ház részéről most megítélhető. 
Az én alázatos véleményem az, hogy ezen vizsgá
lat nem eredményez mást, mint azt, hogy azon 
19 szavazattöbbség, melylyel Ormós képviselőnek 
kiáltatott ki, nem igaz utón szereztetett; másod
szor, hogy ugy a szavatszedő küldöttség részéről, 
mint a csend és béke fentartására kirendelt kato
naság részéről oly dolog követtetett el, mely a vá
lasztást megsemmisiti. Ugyanis a vizsgálati iratok
ból kitűnik — s ezt, ugy hiszem, az állandó igazoló 
bizottság sem vonhatja kétségbe — hogy 12 szava
zat halottak nevében adatott be az Ormós részéve 
jogtalanul, egy választó pedig kétszer szavazott. 
Tehát be van bizonyítva magokból a vizsgálati 
iratokból, hogy Ormósra 13 jogtalan szavazat ada
tott be. És így ha ugyancsak a vizsgálati iratok 
szerint állana is az, a mi soha bepanaszolva nem 
volt, hogy Philemon részére is két választó azért, 
mert egy nevén voltak, kétszer szavazott, ha ezen 
Philemon pártbeliek részéről jogtalanul beadott 
két szavazatot levonjuk az Ormós 13 jogtalan sza
vazatából, az Ormós részére kétségkivül 11 jogta
lan szavazat marad fon. De ha veszszük a 6-ik szá
mú vizsgálati jegyzőkönyvet, annak nyomán iga
zolva találtatik az, hogy a választás színhelyén 8 
ó-pécskai választó megjelent, és szavazatukat Phi-

í lemonra akarták beadni, azonban szavazni nem 
bírtak, mert be nem bocsáttattak. Ha ezen 8-at 

í hozzá adjuk a l ld iez , kiüt azon summa, melylyel 
Ormós képviselőnek kiáltatott k i : mert ha e 8 
Philemonra szavazni akaró ó-pécskai választó sza
vazásra bocsáttatott volna, akkor bizonyosan ki
tűnik, hogy Philemonnak sokkal több szavazata 
van, mint Ormósnak. Már most ha ezen 19 jogta
lan szavazatot levonjuk az Ormós-féle összes sza
vazatszámból, marad egyenlő szavazati szám. Ez a 
vizsgálati iratokból be van bizonyítva. T. képvi
selőház ! méltóztassék elhinni, hogy én se egyik, 
se másik jelölt érdeke mellett nem emeltem szót; 
hanem szót emeltem azon választók érdekében, 

I kik szavazati joguk gyakorlatában igaztalanul gá-
1 toltattak; és hogy a t. ház meggyőződjék, hogy 
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ezen választás csakugyan törvénytelenül történt, 
hogy a választók igaztalanul gátoltattak szavazati 
joguk gyakorlatában, különösen azon 8 ó-pécskai 
választó, kik a katonaság által tettleg akadályoz
ta t tak: kérem a kiküldött biztos urnák jelentését 
fölolvastatni, azután a 6-ik számú vizsgálati jegy
zőkönyvnek nevezetesen 6, 13, 14 — 17, 18 és 20. 
sorszámai alatt kihallgatott azon ó-pécskai válasz
tók vallomásait, kik hit alatt vallották, hogy ők 
igenis megjelentek, mielőtt a szavazás megtörtént, 
de a katonaság által erőszakosan nem eresztettek 
be ; ennek nyomán pedig méltóztassanak azután 
az állandó igazoló bizottság véleményének félre
vetésével uj választást elrendelni. 

Antalfy Károly előadó: T. képviselőház! 
Kétségtelen az, Ormós Sándorra 19 jogtalan sza
vazat adatott be ; kétségtelen, hogy Philemonra is 
két jogtalan szavazat adatott be. Ezt leütve a 13 
szavazatból, marad 11. Kétségtelen az is, hogy 
azon 8 jelentkezett szavazó is, ki azt állítja, hogy 
a katonaság által gátolva volt, a szavazati lajst
romban csakugyan nem foglaltatik ben ; ha pe
dig ezek valósággal gátolva lettek volna, igaz, 
hogy a 19 szavazattöbbség elenyésznék. De épen 
itt van a kérdés, hogy azon 8 szavazatképes egyén 
a katonaság által gátoltatott-e? Hogy gátoltatott 
volna: sehol semmiféle adat általbebizonyitvanines. 

Először megjegyzem, hogy magok a kérvé
ny esek, nem is a választás napján, vagyis 1867 jun. 
27-én, hanem mivel éjfél után történt a lárma, 
mint ők állitják, jun. 28-án mondják azt, hogy a 
katonaság által szavazatuk beadásában gátoltattak 
volna. Már pedig itt a szavazási jegyzőkönyvben 
látható kelet szerint, a jegyzőkönyv 3/412-kor Íra
tott alá. Ez kétségtelen. 

Továbbá oly tanukkal is bizonyítják azt, hogy 
a katonaság által szavazatuk beadásában gátoltat
tak volna, kik mindkét rendbeli kérvényt aláirtak, 
és, m i n t a vizsgáló bíró helyesen megjegyzi, tanuk 
és vádlók egy személyben. 

Harmadszor oly tanukra is hivatkoznak, hogy 
a katonaság által a szavazók szavazataik beadá
sában gátoltattak volna, a kik a szavazásnál jelen 
sem voltak. 

Negyedszer oly szavazó tanukra hivatkoznak 
még, mint a kik szintén állitják, hogy gátoltattak 
szavazatuk beadásában, a kik jelen voltak a sza
vazáson és szavazataikat épen Philemonra adták. 

5-ör oly tanuk hivatkoznak másokra, hogy 
ezekkel együtt lármáztak, hogy a katonaság bo
csássa be őket a szavazásra, a kik szintén a sza
vazási jegyzőkönyv tanúsága szerint épen Phile
monra adták be szavazatukat. 

Hozhatnék még fel több esetet is. Például 
jönnek oly szavazók megkésve, a mezei munkáról, 
a kik találkoznak a visszatérőkkel, s kérdik ezek

től, hogy szavazhatnak-e még? Ezek azt mondják, 
hogy vége van a szavazásnak. Ezek pedig azt bi
zonyítják, hogy a katonaság által gátoltattak meg. 

Vannak továbbá tanuk, kik aláirtak a 4-ik 
számú bizonylatot, hogy a katonaság által gátol
tattak meg ; de a vizsgálóbíró előtt tagadták, hogy 
valami bizonyítványt aláirtak volna a választást 
illetőleg. Ezek eléggé kétségtelenné teszik, hogy a 
szavazók a katonaság által gátolva nem voltak. 

Ezzel ellenkezőleg a szavazati küldöttség va-
I íamennyi tagja mind kifogás nélkülinek és telje

sen rendben lefolytnak bizonyítja a szavazást. 
(Helyeslés.) 

Varga F l ó r i á n : Miután előadó úr elismerte 
mind azt a mit mondtam, (Nagy zaj: Kétszer nem 
lehet szólani!) kivévén azt, hogy a 8 ó-pécskai sza
vazó, ki a választás szinhelyén megjelent, a kato
naság által nem eresztetett volna be. . . (Fölkiáltá
sok : Ez nem személyes kérdés! Zaj.) 

Besze J á n o s : A ház szabályai szerint egy 
tárgyban csak egyszer lehet szólani; ez pedig nem 
személyes kérdés. 

P a p p Zs igmond: Az indítványozó kétszer 
is szólhat. 

E l n ö k : Szóló úr indítványozó, és épen most 
akarja előadni azt, a mitől eláll. 

Varga F l ó r i á n : Azt akarom kijelenteni, 
hogy elállók attól, hogy a kiküldött biztos jelenté
se olvastassák fel; hanem annak bizonyítására, 
hogy a szavazók a katonaság által gátoltattak meg 
a szavazásban, kérem felolvastatni a vizsgálati je
lentés 6-ik, 12-ik, 13-ik és 14-ik pontját. 

Anta l fy K á r o l y e lőadó (olvassa a 6-ik pon
tot. Ezután): Ezen tanura vonatkozólag azon meg
jegyzésem van, hogy Montanilla néven 3 szavazó 
fordul elő. Egy nem szavazott; kettő szavazott; de 
az sehol sincs kiderítve, hogy melyik nem szava
zott: ezen Montanilla-e az, vagy pedig más? ez 
nincs kideritve. (Folytatólag olvassa a 12, 13 és lé
ik pontot). 

Borlea Zsigmond: T. ház! Kétségtelen 
tény, hogy bármely hatóság, legyen az törvény
kezési vagy közigazgatási, mihelyt meggyőződik, 
hogy valami jogi cselekvény valami hamis vagy 
hamisított okmány alapján jött létre, a jogaikban 
megsértett panasztevők panaszára azon jogi cselek
vényt megsemmisíti. Ha tehát, t. ház, ezt teszik a 
hatóságok, nincs kétségem, hogy a t. képviselőház, 
mely felügyel arra, hogy a törvények minden ha
tóság által, sőt a miniszter s még ő felsége által is 
tiszteletben tartassanak, s mely maga hozza a tör
vényeket, nem tehet egyebet, mint mihelyt meg
győződik arról, hogy valami hamis vagy hamisí
tott okmány alapján valami jogi cselekvény jött 
létre, azt meg fogja semmisiteni; ezt pedig annál 
inkább fogja tenni véleményem szerint, mert reá, 
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országgyűlésre, mint törvényhozó testületre, nem 
csak az egész ország, ele egész Európa figyel. (Zaj.) 
Itt, a mint az előadó úr maga is elismerte, 12 ha
lott csakugyan szavazott, kétségtelen tehát, hogy 
itten hamisítás történt: mert én nem ismerek annál 
nagyobb hamisítást a világon, mint midőn valaki 
okmányilag akarja igazolni, pecsétével erősíteni, 
hogy 12 ember, a ki meghalt , jogát akarja 
érvényesíteni. Ez tiszta hamisítás, és e hanrmitás 
itt be is van bizonyítva. S én ettől el nem állok, bár
ha minden mástól elállanék is : mert hozhatnék fel 
többeket, igy például, hogy egy ember kétszer sza
vazott. Igaz, hogy ez az egyik résznél nem szándé
kos hibából történt ; de a másik pártnál szándéko
san történt, éspedig azon párt hibájából, a mely 
többséget akart. Azon emiitett bizalmi férfi szintén 
igazolja, hogy ő a helyettes elnököt figyelmeztette, 
hogy nem jól megy a dolog. Ez ugyan azt mondja, 
hogy nem hallotta; de ezt könnyű mondani, mert 
az ember, ha valamit nem akar hallani, azt nem is 
hallja soha. (Dtrültség.') E férfi azt mondja, hogy 
azért nem irta alá, mert félt. Itt azt mondják: 
Miért félt volna, mikor senki sem fenyegette V Azt 
könnyű mondani ott, hol senki sem fenyeget, hogy 
nem félünk; de ahol, tudjuk, hogy nem csak fenye
gették, hanem mégis verték őket, nem kell nagyon 
sok fenyegetés, főleg miután tapasztalták, hogy 
meg is adatik, a mit Ígérnek. Már az magában is 
elég hiba, hogy hol az egyik, hol a másik elnök 
ment ki. Mindezekből tehát kitűnik az, hogy ezen 
választás nem csak szabályellenes, hanem — már 
bocsásson meg a t. ház, hogy nem bírva tökéle
tesen a magyarnyelvet (Fölkiált ások: Söt nagyon is 
jól bírja!) — nem nevezhetem szelídebben ez eljá
rást, mint hamisnak: mert a meiy_ okmány hami
sítást foglal magában, az hamis. En tehát azt hi
szem, ha a t. ház igazságos akar lenni, meg fogja 
semmisiteni e választást; és csak pártérdekből te
hetné azt — mert tudjuk, hogy Ormós a kormány
párthoz tartozik — hogy igazolja, (Ellenmondások, 
zaj) de igazság szempontjából soha. 

E l n ö k : Kénytelen vagyok megjegyezni, 
hogy itt pártérdekből senkisem nyilatkozott. (He
lyeslés.) 

Borlea Zsigmond: En tehát a megsemmi
sítésre szavazok az általam előadott okok alapján; 
de azért is, mert a ház tisztelt előadója felolvasta 
azon tanú vallomását, melyből szintén kitűnik, 
hogy valóban 8 ember jogában akadályoztatott. 
Mert, azt mondja — igaz, nincs igazolva — hát 
mivel igazolja ? Azzal, hogy ők bevallották és val
lomásaikra megesküdtek. Én nem tudom, mi tör
tént a bizottságban ; csak azt tudom, hogy ők 
megesküdtek. Ha, kérem, a mostani viszonyok közt 
— midőn a népnek valóban elég terhe van — azt 
még ezen csekély jogától is megfosztjuk, bizonyá

ra nagyon elkeseredik: mert nincs kétségem, hogy 
ha azon 8 ember ezen jogával élni akart volna 
arra nézve, hogy adót fizessen, bizonyára a kato
naság nem állott volna ellent. (Közbeszólás a jobh 
oldalon : Természetesen !) En tehát ezen oknál fog
va, hogy a választás hamis okmányon alapult, a 
megsemmisítésre szavazok. 

E l n ö k : A szólásra senki sem lévén felírva, 
azon kérdést intézem a t. házhoz : elfogadja-e a 
tisztelt ház az állandó igazoló bizottság vélemé
nyét? (Felkiáltások: Elfogadjuk!) Ennélfogva Or
mós Sándor képviselő urat a ház igazolt képvise
lőnek elfogadja. (Közbeszólás a bal oldalról: Nem 
fogadjuk el! Mások: Szavazzunk!) Méltóztassanak 
tehát felkelni azok, kik az állandó igazoló bizott
ság véleményét elfogadják. (Megtöiténik.) Tehát 
Ormós Zsigmond képviselő úr a végleg igazolt 
képviselők sorába felvétetik. 

Antalfy Károly előadó : Tisztelt ház! Az 
állandó igazoló bizottság az épen előadott vizsgá
latból . . . (Közbeszólás a bal oldalról: Be van vé
gezve a tárgy! Nincs joga szólani!) Nem is arra, 
hanem más tárgyra nézve akarok szólani. (Felkiál
tások: Flottjuk!) Tisztelt ház! Én arról győződtem 
meg, hogy a képviselőházhoz benyújtott panaszos 
kérvények és az azokban foglalt bizonylatok alá-
irói a képviselőház által épen ezen panaszok, kér
vények és bizonylatok megvizsgálására kiküldött 
képviselő előtt nem jelentek meg, és igy magokat 
az aláírás által önként bevallott jótállás és felelős
ség alól csak ugy könnyedén kivonták. Ha ezen 
körülmény csak ily egyszerűen nézetik el, nagyon 
is ragályos példává lesz, és arra fog szolgálni, 
hogy mindennemű alaptalan panasz, kérelem és 
bizonylatok elismertetnek — mint ezen ügyben is 
többször történt — és mások nevében hamis aláí
rás által a ház félre vezettetik. Az állandó igazoló 
bizottság ennélfogva kéri a t. házat, méltóztassék 
ezen esetre vonatkozó adatokat a házszabályok 
átvizsgálására kiküldött bizottsághoz, figyelembe 
vétel, illetőleg használat végett, áttenni. 

E l n ö k : Ennélfogva ezen vizsgálat költségei 
iránt a költségvetési bizottság fog intézkedni. 
Egyszersmind a jelentés a házszabályok átvizsgá
lásával megbizott bizottsághoz is át fog tétetni. 

Tisztelt ház! Midőn a szeszadó tárgyában 
benyújtott törvényjavaslat a t. ház elé terjesztetett, 
akkor a t. ház azt határozta, hogy az nyomassék 
ki és az osztályokhoz tárgyalás végett tétessék át. 
Azonban a tárgy természete azt hozza magával, 
hogy azt a tizenötös pénzügyi bizottság is tár
gyalja. Ennélfogva arra kérném a tisztelt házat, 
hogy előbbi határozatát méltóztassék azzal pótolni, 
hogy minekelőtte az osztályokhoz áttétetnék, azt 
a pénzügyi bizottság is tárgyalja. 

Ma délután 4 órakor a ház szabályainak ki-
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dolgozásával megbízott bizottság fog ülést tartam : 
kérem a t. tagokat, méltóztassanak megjelenni. 

BóniS S á m u e l : Az előbbi kérdéshez csak 
azért vagyok bátor szólani, mivel, ha abban hatá
roz a t. ház, ez olyforma lesz, mintha a tizen-
ötös pénzügyi bizottság munkálata az osztályok
hoz már nem is kerülhetne. Szerintem nem szük
séges a határozatot megtoldani ezen ujabbal, mert 
a pénzügyi bizottság munkájának is szabálysze
rűen az osztályokhoz kell kerülnie; és esak akkor 
nem kell, ha a tisztelt ház kimondja, hogy az osz
tályokat mellőzni kívánja. 

Zsedény i Ede : Azt átalánosságban nem 
lehet kimondani, hogy a pénzügyi bizottság jelen
tésének okvetlen az osztályokhoz kell kerülni ; 
hanem a pénzügyi bizottság jelentését be fogja 
adni, és a ház határozatától függ, vajon az osztá
lyokhoz kerül-e, vagy nem. 

B ó n i s S á m u e l : Magam is azt mondottam * 
G h y c z y K á l m á n I Azt tartom; t. ház, alig 

lehet eset, melyben oly fontos tárgyakban, milye
nek ezen pénzügyi javaslatok, a pénzügyi választ
mánynak javaslatai az osztályokhoz ne utasíttas
sanak ; s én részemről ezen elvet óhajtanám mindig 
fentartani. Egyébiránt azt gondolom, ha a végzés 
ugy hozatik, mint az elnök úr kimondotta, rend
ben lesz a dolog: mert ugy mondotta ki, hogy 
mielőtt az osztályokhoz kerülne a törvényjavaslat, 
adassék ki a pénzügyi bizottsághoz. 

E l n ö k : Azon határozatát a háznak, hogy az 
osztályokhoz menjen, kérem fentartani; csak azt 
akartam méghozzáadni, hogy a tizenötös bizottság 
is tárgyalja előbb s azután kerüljön az osztá
lyokhoz. 

A nemzetiségi bizottság tagjait kérem, mél
tóztassanak holnapután 12 órakor itt az ország
házban megjelenni. 

Holnap 10 órakor ülés lesz. 

Az ülés végződik d. u. 1 órakor. 
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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; Kérvények bemutatása. A házszabályok átdolgozásával megbízott bizottság kiegészítése elhatároztatik. A. tör
vények kihirdetéséről, továbbá a keresk. és iparkamarákról szóló töiyényjavaslatok tárgyalás alá vétetvén, megallapittatriak. 

A kormány részéről jelen vannak: Eotv'ós József 
b,, Gorove István, Horvát Boldizsár; későbben 
Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e, 10 % órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Radics Ákos jegyző úr fogja ve
zetni; a szólani kívánók neveinek följegyzésére 
Kudlik István képviselő urat kérem föl, minthogy 
Mihályi Péter jegyző úr a jegyzőkönyv hitelesí
tése után távozni kénytelen. Az utolsó ülés jegy
zőkönyve fog hitelesíttetni. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa az april li
kén tartott ülés jegyzökönyvét) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Van szerencsém az idő közben beérkezett kér

vényeket bemutatni. 
Temesvár városa közönsége Szatmár-Németi 

KÉPV. H. NAPLÓ. l865/«- VII. 

városának az egyes képviselők kimaradását meg
gátoltatni javasló fölterjesztését pártoltatni kéri. 
A házszabályok átvizsgálásával megbízott bizott
sághoz tétetik át. 

Ugocsa megye közönsége szabad kir. Pest 
városának a honvédelem rendezése tárgyában be
adott felmerj észt menyét pártoltatni kéri. 

Ugocsa megye közönsége továbbá a Ludo" 
viceum és Theresianum intézeteknek eredeti r e n 
deltetésűk czéljára fordíttatását, a magyar testőr
ség újra felállíttatását s mind a három intézet 
alaptőkéinek visszaszerzését kéri eszközöltetni. 

Temesvár város közönsége a Temesvár, Lú
gos s Orsó vára vezetendő vasútvonal létesítése 
iránt Krassó megye közönsége által beadott felter
jesztést pártoltatni kéri. 

Szászváros sz. kir. város közönsége a debre-
czen-szatmár-szigeti és a gyulafehérvár-nagy-sze-

13 




