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CCXX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. april 27-dikén 

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 : Kérvények bemutatása. Csiky Sándor a demokrata kör eltiltása iránt intéz a kormányhoz kérdést, mire ez ké 
sőbb igér felelni. Az eddigi adószedés meghosszabbítására vonatkozó törvényjavaslat végleg elfogadtatik s a főrendekhez átküldetik. 
A költségvefö bízottság javaslata a gyorsiroda állandósítása iránt elfogadtatik. 

A kormány részéről eleinte senki sincs jelen • 
később megjelennek : Gorove István, Horvát Boldi
zsár, Lónyay Menyhért, Wenckhtim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. lO1/^ órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos úr fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Radics Ákos jegyző úr 
fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa az april 25-én 
tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Nem tudom, a t. ház tetszése szerint 
van-e az, hogy a jegyzőkönyvben egyes nevek 
megemlittessenek ? 

S i m o n y í LajOS b . : Az eddigi szövegben 
már Zichy Nándor neve volt megemlítve, most 
pedig Tisza Kálmáné. 

E l n ö k : Én ezt nem tartom a jegyzőkönyvbe 
valónak. {Helyeslés) Ennélfogva a nevek ki lesz
nek hagyandók. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő {folytatólag végig 
olvassa a jegyzökönyvet.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv a két név kihagyá
sával hitelesíttetik. 

Van szerencsém bemutatni a Pest, Kassa, 
Arad, Nagy-Várad és Temesvár kerületében levő 
szesziparosok választmányának kérvényét, vonat
kozólag azon törvényjavaslatra, mely a kormány 
által már a t. háznak bemutattatván, a pénzügyi 
bizottsághoz utasíttatott. Nem tudom, czélszerü-
nek tartja-e a t. ház, hogy ezen kérvény szintén 
oda utasittassék ? mert, ha rendes utón a kérvényi 
bizottsághoz tétetnék át, meglehet, hogy a tör
vény sorsa eldőlne a nélkül, hogy ezen igen ala
pos kérvény fontolóra vétethetnék. (Felkiáltások: 
A pénzügyi bizottsághoz!) Tehát közvetlenül a 
pénzügyi bizottsághoz utasittatik. 

Bihar megye Csokaj 
Békés megve 

községe, ugy szintén 
Szarvas városa a tiszai és körösi 

csatorna ügyében folyamodványt adtak be. A kér
vényi vagy a vasúti bizottsághoz méltóztatnak 
utasítani? (Fölkiáltások: A kérvényihez.') A kér
vényi bizottsághoz utasittatik. 

Vas megye közönsége a Grátzból induló 
vasúti vonal tárgyában kérvényt adott be. A 
vasúti bizottsághoz utasittatik. 

kérvényt kivan benyújtani meg Ezen kívül 
Lónyay Gábor. 

LÓnyay Gábor: Tisztelt képviselőház! 
Zemplén megyében a bodrogközi vizszabályozö 
társulat engem bizott meg, hogy egy kérvényt 
nyújtsak be az országgyűléshez. E kérvényben 
felpanaszolja a károkat , melyeket azon hibás 
rendszer, és mondhatnám, az előbbi kormányok
nak ügyetlensége s közegeinek tudatlansága e 
társulatnak is okozott. Ezen nyomoruságokat s 
ezen károkat nem akarom elősorolni; csak azon 
nézetemet nyilvánítom, hogy a magyar kormány 
s magyar törvényhozás hivatva van azon hibákat 
és sebeket orvosolni, melyek az ilyen társulatok 
és egyes polgárok birtokaiban és viszonyaiban 
ejtettek. Ezen társulat az 1848-diki XXX. tör-
vényczikk nyomán kéri, hogy azon vizszabályo-
zások, melyek eddig is országos költséggel tör
téntek, s azon folyamátmetszések ezután is foly-
tattassanak. Nekem azon alázatos kérésem volna a 
t. képviselőházhoz, hogy mivel ez sürgős dolog és 
a költségeknek meghatározása most már a pénzügyi 
bizottság előtt fekszik, mert ezek csak a költségve
tés alkalmával vétethetnek tekintetbe, méltóztas
sék e kérvényt egyenesen a pénzügyi bizottság
hoz utasítani, hogy ott tekintetbe vétessenek az 
ezen kérvénybe foglalt kívánságok, és ha lehet, 
vétessenek az országos költségvetésbe. Ha pedig a 
t. képviselőház nem volna hajlandó ezen kérést 
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teljesíteni, második sorban arra vagyok bátor 
kérni , hogy a kérvényt azon utasitással mél
tóztassék kiadni a kérvényi bizottságnak, hogy e 
tekintetben sürgősen adjon véleményt, mely át 
lészen teendó' részint a kormányhoz, részint a 
pénzügyi bizottsághoz. (F'ólkiáltúsok: Az utóbbit!) 

Elnök : A kérvényi bizottsághoz tétetik át 
azon megjegyzéssel, hogy sürgősen tárgyalja. 

BÓniS S á m u e l : Tisztelt ház! Kubinyi De
zső volt Buttler-féle alapítványi növendéknek ezen 
alapítványból származó némely előnyök elnyer-
hetese végett a házhoz beadott kérelmét a kérvé
nyi bizottsághoz utasítás végett azon megjegyzés
sel van szerencséin átnyújtani, hogy a mennyiben 
ezen alapitványnyal kapcsolatban levő tárgyak 
még mindig a bécsi cs. kir. hadügyminisztérium 
által kezeltetnek, majd ha ezen kérvény a ház elé 
kerül, méltóztassék a ház az iránt intézkedni, hogy 
ezen alapítványi ügy egyszer valahára már a magy. 
királyi hadügyminisztérium kezébe kerüljön. (Élénk 
helyeslés.) 

Horváth D ö m e : Tisztelt ház ! Kecskemét 
város közönsége részéről három rendbeli kérvény 
beadásával bízattam meg. Mielőtt ezt tenném, 
engedje meg a t. ház, hogy a kérvények tárgyát 
egyszerűen és röviden, de előzetesen ismertessem. 

Azon intézkedések között, melyek az ország 
anyagi jóllétét illetőleg közelebb a felelős kor
mány által kezdeményeztcttek, aligha volt sze
rintem egy is, mely a népség által nagyobb öröm
mel és részvéttel, nagyobb hozzájárulási készség
gel üdvözöltetett volna, mint a duna-tiszai csatorna 
ügye. Ezt tanúsítják a több községből, több vidék
ről az országgyüléshez s a kormányhoz intézett 
kérvények, ezt tanúsítja a csatorna létesítése 
iránti tekintetből az azok részéről a kérvényekben 
kifejezett, még pedig kütelezőleg kifejezett áldozat
készség is. Ezen községek közt Kecskemét városa 
volt az első. Ezen 50,000 népességgel, szép ipar
ral és tekintélyes gazdasággal bíró város felismer
vén, hogy* a természettől eléggé mostoha, de 
lakosai szorgalma és sokoldalú tevékenysége 
által termékenynyé tett földe anyagi jólléte iránti 
tekintetből csak is az olcsó közlekedés hiányzik, 
a kormányhoz terjesztett kérvényben kötelezőleg 
kijelentette, hogy ha a kormány által legelőnyö
sebbnek ismert pest-csongrádi csatorna közvetlen 
közelében fogna létesíttetni, az esetben a csatorna 
létesítéséhez saját részéről a több mértföldnyi 
területű közbeeső földekkel díjtalanul és 100 
ezernyi kézi napszámmal fogna hozzájárulni. Kecs
kemét város meg van győződve, hogy a t. kép
viselőházat a csatorna kérdése elintézésénél csak 
is az országos érdekek, csakis országos szem
pontok fogják vezérelni; de viszont arról is meg 
van győződve, hogy épen az országos érdek teszi 

szükségessé és kivánatossá, hogy egyes jelenté
keny községek és vidékek érdekei az országos 
érdekekkel azonosittassanak, és hogy a t. ház e 
körülményt is figyelembe fogja venni. E hitben 8 
reményben kérvényt nyújt be a nevezett község 
a t. képviselőházhoz, kérvén, hogy a szintén be
mutatott emlékiratban kifejtett indokokat a tár
gyalás alkalmával kegyes figyelmére méltatni s 
annak idejében a pest-csongrádi csatornát közvet
len közelébe ejteni méltóztassék. 

A második kérvény vonatkozik az úrbéri 
váltság jogszerű s épen a törvényben gyökerező 
megtérítésére. Az örökké emlékezetes 1848-diki 
törvényhozás alkalmával a gondviselés útmuta
tása volt az, hogy az úrbéri országos kötelezettség 
kimondásával megszüntettetett, bár ugyanakkor 
az 1848-diki XII. tOrvényczikk 9-ik szakasza 
határozottan rendelte, hogy a már akkor magokat 
örök úrbéri szerződéssel megváltott községek az 
igazság és méltányosság elve szerint kárpótlásban 
részesittessenek. Bár Kecskemét városa e részben 
már mind az absolut, mind a provisorius korszak 
ideje alatt a kormányhoz többször folyamodott, de 
törvényben gyökerező joga és követelése se tény
leg, se elvileg el nem ismertetett; most tehátakép-
vilelőházhoz folyamodik, kérve, hogy a törvény
ben gyökerező joga és követelése a maga idejében 
a végrehajtási közeg által érvényesíttessék. 

Harmadik kérvénye vonatkozik a 14 év óta 
igazságtalanul reá nehezedő földosztályozásra. 
A t. pénzügyminiszter úr közelebb tartott beszé
dében maga kimondotta, hogy a földbirtokok 
különben is eléggé tulcsigázott adója mellett, 
egyes vidékeken minden tekintet nélkül történt a 
földosztályozás s ennek folytán eléggé igazság
talanul a kivetés. Ez által a földadó terhe két
szeresen igazságtalanná és még terhesebbé vált. 
Kecskemét városa épen e szerencsétlen községek 
közé tartozik. A létező adó után ítélve aligha van 
az országban község, mely aránylag, tekintettel a 
természettől eléggé mostoha vidékére, súlyo
sabb földosztályozással és súlyosabb adóteherrel 
volna terhelve. Ily helyzetben a provisoriumhoz 
és az absolut kormányhoz több izben folyamodott, 
várva mindazon kormányoktól sérelmei orvosol-
tatását; mindamellett sérelme máig sem lett orvo
solva. Ily körülmények között a képviselőházhoz 
adja be folyamodványát, kérvén , méltóztassék a 
végrehajtási közeg után elrendelendő vizsga utján 
valahára a sérelmen segiteni, s intézkedni, hogy 
jövőre csak is méltányos, igazságos adóteherben 
részesittessék. 

Ezek azon kérvények, melyek benyújtásával 
szülőföldem részéről megbízattam: kérem a t. 
házat, méltóztassék ezeketa kérvényi bizottsághoz 
utasítani. 



CCXX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (April. 27. 1868.) 135 

E l n ö k : A beadott három kérvény a kérvé-
nyi bizottsághoz tétetik át. 

I v á n k a I m r e : Tisztelt ház! A kérvény, 
melyet most bátor leszek benyújtani, már egyszer 
volt a t. ház előtt s elutasítólag küldetett vissza. 
Mivel azonban a tárgy meggyőződésem szerint 
annyira igazságos, hogy e tekintetbsn minden 
esetre törvényes intézkedésre lesz szükség, vagyok 
bátor még egyszer röviden a t. ház figyelmébe 
ajánlani. Duna-Pataj mezővárosa birtoka felét 
örök áron vette meg; másik felét mint zálogot 
bírta a volt földesuraktól. Az úrbéri kárpótlás 
kiosztása alkalmával a zálogbirtokért kapott úr
béri kárpótlást; de az örök áron megvett birtok 
után semmi kárpótlást sem kapott. Minthogy eb
ben se jogilag, se logikailag következetességet 
látni nem lehet, vagyok bátor a t. ház figyelmébe 
ajánlani, hogy ezt s ehhez hasonló esetet különösen 
figyelemmel tárgyalni éz ez iránt törvényesen 
intézkedni méltóztassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog átté
tetni . 

Molnár JÓZSef: Tisztelt ház! Kassáról egy 
szakértő részéről küldetett hozzám egy kér
vény a kataszterreform kérdésének tárgyában. 
A szerző bebizonyítani törekszik, hogy az eddig 
fenálló és alkalmazásban levő rendszer által az 
ország fél milliót adott ki évenkint — a mint 
mondja — egészen czélra vezető eredmény nélkül. 
Es nem csupán divatszerü ábrándos megtáma
dást intéz a létező intézmények megdöntésére; 
hanem egyszersmind keresztülvihető gyakorlati 
módját ajánlja ezen nem csekély kérdés üdvös 
megoldásának. Kérem a t. házat, méltóztassék ezt 
mellékletével együtt a kérvényi bizottsághoz uta
sítani — ha szabad indítványoznom — azon meg
jegyzéssel, hogy épen ezen különleges tárgy tár
gyalásánál, ha figyelemre méltónak, alkalmasnak 
és használhatónak fogja találni, a bizottság azt 
egyenesen a pénzügyi bizottsághoz, mint a tárgy
ban illetékes testülethez, utasítani szíveskedjék. 

Elnök:: A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
N é m e t h K á r o l y : Tisztelt ház ! A ma hite

lesített jegyzőkönyv szerint méltóztatott, a tisztelt 
ház a vasúti kérvényekre vonatkozólag azt hatá
rozni, hogy mind azon kérvények, melyek neta
lán a miniszteri tervvel kapcsolatban vannak, 
egyenesen a vasúti bizottsághoz utasíttassanak, és 
mindazon kérelmek, melyek e tervezettel kapcso
latban nem állanak, egyenesen a közlekedési mi-
nisztei-iumh legyenek utasitandók. E szerint 
minden további kérvény el van intézve, mert a 
szerint, a mint országos vagy magán érdekkel bir, 
ki van jelölve maga rendes útja. Történt azonban, 
tisztelt ház, hogy márczius végével egy lényeges 
kérvényt illetőleg, mely előbb volt beadva, mint 

azon kérvények, melyekről a tegnapelőtti határozat 
szól, és mely a kárpát-vidéki vállalkozók részéről 
jelentetett be, s a Trenesén, Pozsony, Soprony közt 
vezetendő vasútra vonatkozik, azon határozat kelt, 
hogy a közlekedési minisztériumhoz átteendő. 
Combinálva azon végzést, mely ezen csakugyan 
országos érdekű és a miniszteri tervezettel kap
csolatban álló vasúti kérvényt illetőleg hozatott, 
és mely a hozott végzés értelmében nem vétetett 
figyelembe a vasúti bizottság által, azon tegnap
előtt hozott határozattal, mely szerint országos 
érdekű és a minisztérium előterjesztésével kapcso
latban álló kérvények a vasúti bizottsághoz tétes
senek á t : kérésem oda járul, méltóztassék a tisztelt 
ház ugyanazon végzést, melyet méltóztatott mai 
jegyzőkönyvében hitelesiteni, kiterjeszteni azon 
kérvényre is, mely csakugyan azon körbe való, 
melyről a végzés szól, t. i. azokra vonatkozik, 
mik a miniszteri tervezetben álló vasutakkal 
teljesen kapcsolatban állanak, és így tulajdon
képen csakugyan a vasúti bizottsághoz volna 
utasítandó. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Tehát egyenesen a vasúti bizottsághoz volna 
a kérvény utasítandó, ha a t. ház elfogadja. 

Németh Károly: E zen kérvény 1791. szám 
alatt intéztetett el. 

E l n ö k : Tán lehetne a vasúti bizottsághoz 
áttenni, hogy figyelembe vegye, {Helyeslés.) 

Csiky 'Sándo r : T. ház ! A belügyminiszter 
úrhoz interpellatiót óhajtok intézni. A belügymi
niszter ur f. hő 8-án szab. kir. Pest városa közön
ségéhez oly tartalmú rendeletet intézett, melynél
fogva az itt nyilvánosan, a városi hatósággal tudo
más végett közlött, onnan pedig magához a bel
ügyminiszter úrhoz felterjesztett alapszabályok 
alapján alakult úgynevezett demokrata körnek, 
(Jobb felöl derültség. Felkiáltások: Halljuk !) ha kell 
fegyveres erővel is történendő betiltását és í'elosz-

] látását is elrendelő. ''Jobb felöl helyeslés. Zaj. 
j Elnök csenget) T . ház! Ha a t. ház tagjai egy 

részénél ezen tény aggodalmat nem gerjeszt, 
engedjék meg, hogy fölszólaljak: mert talán va
gyunk többen, kikben ez némi aggodalomra okot 
szolgáltatott; mert hisz ugy is a tisztelt ház bölcs 
belátása szerint fog e fölött határozni. Mondom, 
ha kell, fegyveres erővel is rendelte el a belügy
miniszter úr ennek feloszlatását, betiltását, és ezen 
rendelet alapján azon kör választmányának f. hó 
16-án tartott ülésében csakugyan fegyver alkal
mazásával be is tiltatott, föl is oszlatott. U g y va
gyunk értesülve, hogy ezen betiltás és feloszlatás 
az országban alakult többi hasonló czélu körök 
feloszlatására is kiterjesztetett. En végig olvastam 
hazám törvényeit — meri: hiszen elég régen fog-

. lalkozván vele, volt módom benne — de nem tud-
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tam találni egy törvényét se hazánknak olyant, 
mely az egyéni szabadságot s ezzel elválaszthat-
lan kapcsolatban álló társulási szabadságot is 
megtiltaná, mely ennek szabad gyakorlását aka
dályozná. Én tehát e végből azt kérdem az igen 
tisztelt belügyminiszter úrtól, s fölkérem, méltóz
tassék feleletet adni arra nézve, melyik törvényé
ben hazánknak gyökerezteti ezen rendeletét, vagy 
micsoda fölhatalmazás folytán tette ezt ?• Mert én 
nem tudtam találni a törvényekben nyomát, sem 
az ő miniszteri hatalmában alapját annak, hogy 
az ily nyilvánosan alakult, méhében semmi vészt 
nem hordozó, (Élénk ellenmondás) hanem törvé
nyesen alakult társulatot föloszlathassa. Igenis, e 
társulat törvényes utón és törvényes eszközök 
fölhasználása mellett ohajtá foganatosítani azt, a 
mit alapszabályaiban kitűzött. En tehát e tekintet
ben írásba foglalt irrterpellatiót vagyok bátor a 
t. ház asztalára letenni, és egyszersmind föntartom 
magamnak azon jogot, hogy abban az esetben, 
ha a t. belügyminiszter urnák feleletét megértet
tem, ahhoz alkalmazkodjam további lépéseimben, 
a minő tartalmú az lesz. 

E l n ö k : Az interpellatió föl fog olvastatni, 
azután az illető miniszter úrral közöltetik. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa Csiky Sán
dor interpellat lóját) : „Miután belügyi országlár úr 
által folyó hó 8- án sz. kir. Pest városa közönségéhez 
intézett rendelet alapján a buda-pesti demokrata-
kör , ugyancsak folyó hó 16-án fegyveres 
erővel betiltatott és íéloszlattatott : kérdem . 
melyik hazai törvénybe gyökerezte t. belügyi or
száglár úr azon jogát és hatalmát, mely szerint a 
többi között az 1848. évi 8-dik t. ez. 32-ik §-a ál
tal is biztosított egyéni s ezzel válbatatlan kapcso
latban álló társulhatási szabadságnak fegyveres 
erő alkalmazásával is elnyomatását, Pest városa 
hatósága által foganatba vétetni rendelte, és ezen 
erőhatalmas feloszlatás! rendelkezését az ország
ban alakult többi demokratakörök irányában is 
folytatja?" 

Wenckheim Béla b. belügyér: Legkö
zelebb válaszolni foeok. 

Elnök: N apirenden levő tárgy : az 1868-dik j 
évi május elsejétől ugyanazon év június 30-dikáig 
viselendő közterhekről szóló törvényjavaslat vég
leges megszavazása. Jegyző úr föl fogja olvasni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (fölolvassa a tör
vényjavaslatot) .] 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház e törvényjavas
latot ugy a mint az fölolvastatott, végleg elfo
gadni? (Fölkiáltások: Elfogadjuk!) A törvényja
vaslat tehát el van fogadva, és mihelyt a jegyző-
könyv hitelesítve lesz, Radics Ákos jegyző úr azt ' 
a méltóságos főrendek mai ülésébe át fogja vinni. 

Második, napirenden levő tárgy a képviselő
ház költségvetésének, melynek első része már tár
gyaltatott és elfogadtatott, második részének tár
gyalása a gyorsiroda rendezése iránt. Jegyző úr 
föl fogja olvasni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a Mtség-
vetö bizottságnak az országgyűlési gyorsiroda állan
dósítására vonatkozó előterjesztését'). 

Várady Gábor : En a költségvető bizottság 
javaslatát elfogadhatónak tartom. Azt hiszem, t. ház, 
hogy alig van köztünk valaki, a ki az országgyű
lési gyorsiroda állandósításának czélszerüségét, 
égető szükségét kétségbe kívánná vonni. Magának 
az országgyűlésnek jól megértett érdeke kívánja 
ezen állandósítást: mert csak az állandósítás által 
lesz biztosan létesíthető, hogy ezen intézmény ré
szére alkalmas, szakavatott egyének nyeressenek 
és tartassanak meg, mig más részről ezen állandó
sítás által megszűnnek az egyének g)^akori válto
zásából természetesen származó hátrányok. Nem is 
említem azon előny t,mely ezen állandósítás folytán a 
napról napra, szükségesebbé váló gyorsirászatra áta-
lában hárulni fog. Nem tartom tehát szükségesnek a 
költségvető bizottság előterjesztésének bővebb indo
kolását, s még azon esetben is elfogadhatónak tar
tanám azt, ha ezen állandósítás az államnak több 
költségébe kerülne, mint most javaslatba hozatik. 
Annyival inkább efogadhatónak tartom a jelen 
esetben, minthogy "a költségvető bizottság kiszá
mítása szerint a gyorsiroda ezen állandósítása 
folytán évenkint 10,000 ftot meghaladó megtaka
rítás eszközöltetik a múlt évben ezen gyorsirodára 
fordított költségekhez képest. Minthogy azonban 
az előterjesztett javaslat nincs határozat alakjába 
öntve, de különben is egy oly kifejezés vau abban, 
mely talán téves magyarázatra adhatna alkalmat: 
a következő határozati javaslatot vagyok bátor 
előterjeszteni. (Halljuk! Halljuk.' Olvassa:) „Ha
tározati javaslat az országgyűlési gyorsiroda tár
gyában. Az országgyűlési gyorsiroda állandósitta-
tik. Az országgyűlés megbízza a két ház elnökeit 
annak szervezésével. Állandó gyorsíróknak csak 
oly egyéneket nevezhet ki az elnökség, a kik letett 
szigorlat után alkalmasaknak találtatnak. A gyors
írói személyzet és fizetés ekként állapittatik meg: 
két gyorsirodafőnök 2000 , 1 naplószerkesztő 
2000 , 4 revisor gyorsíró 1500 , tíz rendes 
gyorsíró 1000, 2 turnusvezető 480 ftjával, írno
kokra és irodai szerekre 1800 ft. Az ekként kine
vezett gyorsírók az országgyűlés'hivatalnokai, és 
állandó évi fizetéssel, és annak idején a nyugdíja
zás átalános szabályai szerint nyugdíjjal láttatnak 
el, az osszággyülés elnapolása és szünetelése idején 
a minisztériumi rendelkezése alatt állanak." Aján-

1) Lásd az Irományok 224-dik számát. 
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lom e javaslatot a t. ház figyelmébe. (Atalános 
helyeslés). 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (fölolvassa Várady 
Gábor határozati javaslatát.) 

Halász Boldizsár: Tisztelt ház! A mi a 
költségvető bizottság javaslatát illeti, én, minthogy 
lényegesen eltér Varády Gábor módositványától, 
a részletes tárgyalás alapjául nem fogadhatom el. 
Egyébiránt, ha tárgyalás alá jőne Várady Gábor 
módositványa, fentartom magamnak a hozzászólási 
jogot, mert észrevételeim lesznek hozzá. 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság által bea
dott javaslatot elfogadni ? ez az első kérdés• és ha 
elfogadják, oly határozat alakjában méltóztatnak-e 
azt elfogadni, mint azt Várady Gábor előadta ? ez a | 
második kérdés. Elfogadja-e a t. ház ? (Atalános ! 
fölkiáltás : Elfogadjuk Várady módosításával!) Te
hát elfogadtatik a bizottság jelentése oly határo- | 
zati alakban, mint azt Várady Gábor formulázta. 

HaláSZ Bo ld i z sár : Csak azon észrevételt I 
akarom tenni, hogy a képviselőház szabályai 
89-ik szakasza azt mondja, hogy : ,,a ház min-I 
den nyomtatványának hibátlanságára a jegyzők j 
ügyelnek fel, kiknek főigazgatása alatt áll az ösz- , 
szes irattár és iroda is." Óhajtanám tehát ezen 
szabály alapján kifejeztetni, hogy az elnök ajegy- j 
zői karral egyetértve fogja kinevezni a gyorsíró- I 
kat. (Maradjon az előbbi!) 

Elnök: Méltóztatnak megnyugodni abban a 
jelentésben, melyet a bizottság tett? (Elfogadjuk!) 
Tehát a ház elfogadja a bizottság jelentését oly 

határozati formában, mint azt Várady Gábor in
dítványozta. 

Ezen határozat, miután az mind a két ház el
nökét érdekli, közöltetni fog a mélt. főrendekkel is. 

A jegyzőkönyv hitelesítése végett az ülést 
néhány perczig felfüggesztem. Jegyző úr meglep 
azon jelentéssel, hogy a jegyzőkönyv már kész. Fel 
fog olvastatni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (ohasm az ülés jegy
zökönyvének az 1868-dik évi május elsőjétől ugyan
azon évi június 30-dikáig viselendő közterhek tárgyá
ban elfogadott törvényjavaslat végleges megszavazá
sáról szóló puntját.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv ezennel hitelesíttetik 
s azt Radics Ákos jegyző úr a mélt. főrendekhez 
még ma átfogja vinni. 

Kérem a pénzügyi bizottság tagjait, méltóz
tassanak ülés után itt maradni. 

A mai ülésben még egyet kell pótolni, a mi 
a múltkori ülésből elmaradt. Miután a költségvetési 
bizottság jelentésének egy pontja felfüggesztetett. 
ennélfogva az egész költségvetés a jegyzőkönyvben 
nem érintetett meg. Ezt tehát ma kell pótolni, s a 
határozatba be fog jönni, hogy a költségvetés he
lyes eltetik s ezen pontokra nézve a ház ama határo
zatot fogadja el. 

Ismételve kérem a pénzügyi bizottság tagjait, 
méltóztassanak ülés után itt maradni. 

A jövő ülés szokott módon fog közhírré té
tetni. 

Az ülés végződik d. e. 11 órakor. 

•• 




