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Lap. 
CCY. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. marczius 11-dikén.Bejelentetik: Gál János, Berzenczey 

László, Móricz Pál, Nagy Péter és Tokody Ágoston képviselővé választása; Gozsdu 
Manó lemondása; Darvas Antal halála; a jelentés Ormos Sándor választásáról. A 
bizottságok fölhivatnak, hogy üléseikről a minisztereket eleve tudósítsák. A jász
kunkerületi törvényszék engedélyt kap Hrabovszky Zsigmond kihallgathatására. 
Kérvények bemutatása. Csiky István szabadságidőt kap. A piros könyv bemutattatik. 3 

CCVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1863. marczius 14-dikén. Zsámbokréthy József szabadságot 
kap. Kérvények bejelentése és elintézése. Zárt ülés 9 

CCYII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. marczius 16-dikán. Bemutattatik Kapp Gusztáv megbizó 
levele. Ifj. Zichy József gr. szabadságot kap. Az oraviczai választás vizsgálatának 
folytatásával uj biztos bizatik meg. Kérvények bemutatása. A M. Akadémia köz
ülésére hivja meg a házat. Bujanovics Sándor a Magyarországot Gácsországgal ösz-
szekötendő vasút érdekében interpellálja a kormányt, mely a kérdésre azonnal 
felel. Kérvények elintézése. A költségvetés január és február havára meg
állapíttatik. . , 25 

CCYTII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. marczius 30-dikán. A horvátügyi országos bizottság, 
úgyszintén az igazoló bizottság kiegészítése elhatároztatik. Kérvények bemutatása. 
A kormány részéről törvényjavaslatok nyújtatnak be : a törvények kihirdetéséről; 
a görög-keleti vallásúak ügyében; a kereskedelmi s iparkamrákról; több vasúti 
vonalról. Vasúti bizottság fölállítása határoztatik. A pénzügyi bizottság jelentést 
tesz a czukor és égetett szeszes italok kivitelénél visszatérítendő fogyasztási adót 
tárgyázó törvényjavaslatról, mely is az osztályokhoz utasittatik 37 

CCIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april 1-én. Kérvények bemutatása. Kandó Kálmán 
választásáról a vizsgálati jelentés beadatik. A nemzetiségi bizottság kiegészítése 
elhatároztatik. Bánffy Albert b. a partiumbeli úrbéri viszonyok rendezése iránt 
interpellálja a kormányt, mire ez felel. A czukor és égetett szeszes italok kivitelé
nél visszatérítendő' fogyasztási adóról szóló törvényjavaslat tárgyalása napirendre 
tűzetik. Szavazás a vasúti, horvátügyi és igazoló bizottságok tagjaira. . . . . 45 

CCX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april 2-dikán. Kérvények bemutatása. A kormány a 
magyar pénzverdékben készitendÖ pénzekről s a gödöllői uradalomról szóló 
törvényjavaslatokat terjeszti elő. A vasúti, horvátügyi és igazoló bizottságok tag
jaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. A czukor és égetett szeszes italok 
megtérítendő fogyasztási adójáról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetik s 
elfogadtatik. A költségvetés marczius havára megállapíttatik. Kérvények elintézése. 46 

CCXl . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april 3-dikán. Szabadfy Sándor halála bejelentetik. 
Manojlovies Emil szabadságot kap. Kérvények bemutatása és elintézése. Szavazás 
a nemzetiségi bizottság hiányzó tagjaira &2 
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CCXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april 4-dikén. Kérvények bemutatása. A nemzetiségi 
bizottság hiányzó tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. A czukor és 
égetett szeszes italok kivitelénél megtérítendő fogyasztási adóról szóló törvényjavas
lat végleg elfogadtatik s a főrendekhez átküldetik Id. Kossuth Lajos, Nagy Péter, 
Gál János, Kapp Gusztáv, Móricz Pál, Tokody Ágoston, Berzenczey László iga
zoltatnak s az osztályokba soroztainak ''.'•' 70 

CCXIII. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. april 7-dikén. Domokos László képviselővé választása 
bejelentetik. Kérvények bemutatása. Siklósy Károly a lőpor árulása iránt inter
pellálja a kormányt. A főrendek üzenik, hogy a czukor s égetett szeszes italok 
kivitelénél megtéritendö fogyasztási adóról szóló törvényjavaslatot elfogadták s a 
horvátügyi bizottságba választott tagjaikat működésök folytatására utasították. A 
központi bizottság beadja jelentését a törvények kihirdetésére, a kereskedelmi és 
iparkamrákra s a gör.-keíeti vallásuakra vonatkozó törvényjavaslatokról. A vasutak 
és csatornák telekkönyvezését s a czukor és égetett szeszes italok megtéritendö 
fogyasztási adóját tárgyazó törvényczikkek szentesittetvén, kihirdettetnek. Az elnök 
a királyné várt szerencsés szülése alkalmából tartandó hála isteni tiszteletre hívja 
meg a ház tagjait. 72 

CCXIV. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. april 16-dikán. Conrád Mór szabadságidőt kap. Kérve- " 
nyék bemutatása. A kormány előterjeszti az államköltségvetést 1868-ra s külön
féle adózási törvényjavaslatokat. 77 

CCXV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april 17-dikén. Dezső Szaniszló megbízó levele és 
kérvények bemutatása. A központi bizottság jelentése a gödöllői uradalomra s a 
pénzverdékben készítendő érez pénzekre vonatkozó törvényjavaslatokról. Kandó 
Kálmán és Ormos Sándor végleg igazoltatnak s osztályba soroztainak. . . . . 93 

CCXYI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april. 18-dikán. Kérvények bemutatása. A házszabá
lyok átdolgozásával megbízott bizottság kiegészítése elhatároztatik. A törvények 
kihirdetéséről, továbbá a keresk. és iparkamrákról szóló törvényjavaslatok tárgya
lás alá vétetvén, megállapittatnak 97 

CCXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april 20-dikán. Kérvények bemutatás. A költségvetés 
mellékletei a ház asztalára tétetnek. A törvények kihirdetéséről s a keresk. és__ 
iparkamarákról szóló törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak, a gödöllői urada
lomról s a veretendő pénzekről szólók tárgyalás alá vétetnek s elfogadtatnak. 
Detrich Zsigmond ipartörvény iránt interpellálja a kormányt, mire ez felel. A 
költségvetés april havára elfogadtatik. A költségvető bizottság- a gyursiroda állan
dósítását indítványozza. Szavazás a házszabályi bizottság hiányzó tagjaira, . - . 113 

CCXYOI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april 22-dikén. Az elnök a királyleány születése alkal
mából tartandó hála-isteni tiszteletre hívja meg a ház tagjait. Simonyi Ernő meg
bízó levele és kérvények mutattatnak be. Keglevich Béla gr. a dohányügyben 
interpellálja a kormányt, mire ez később ígér felelni. A házszabályi bizottságra 
történt, szavazás eredménj^e kihirdettetik. A gödöllői uradalom megvételére s 
magyar pénzek veretesére vonatkozó törvényjavaslatok végleg elfogadtatván, a 
főrendekhez átküldetnek. A kérvényi bizottság marasztatik. A vasúti kérvények 
tárgyalása napirendre tűzetik. A központi bizottság beadja jelentését az eddigi 
adószedés meghosszabbítását tárgyazó törvényjavaslatról, s ez is napirendre tűze
tik. Domokos László és Dezső Szaniszló igazoltatnak s az osztályokba soroltatnak. 121 

CCXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april 25-dikén. A királyleány keresztelésére küldöttség 
neveztetik ki. Kérvény bemutatása. Az eddigi adószedés meghosszabbítására vonat
kozó törvényjavaslat tárgyaltatik s elfogadtatik. Vasúti kérvények elintézése. . 124 



TARTALOM, VII 

Lap. 
CCXX. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. april 27-dikén. Kérvények bemutatása. Csiky Sándor 

a demokrata kör eltiltása iránt intéz a kormányhoz kérdést, mire ez később ígér 
felelni. Az eddigi adószedés meghosszabbítására vonatkozó törvényjavaslat végleg 
elfogadtatik s a főrendekhez átküldetik. A költségvető bizottság javaslata a gyors
iroda állandósítása iránt elfogadtatik. 131 

CCXXI . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april 29-dikén. A főrendek üzenik, hogy a gödöllői 
uradalomra, a törvények kihirdetésére, az ipar- és kereskedelmi kamarákra, végre 
az eddigi adószedés meghosszabbítására vonatkozó törvényjavaslatokat elfogadták. 
Vukovics Sebő és Kossuth Lajos lemondása bejelentetik. Manojlovies Emil szabad
ságideje meghosszabbittatik. Kérvények bemutatása. Simonyi Ernő igazoltatik. 
Somossy Ignácz a pápai seregbe való toborzás iránt interpellálja a kormányt, mire 
ez felel. A szentesitett törvényczikkek a törvények kihirdetéséről, a gödöllői ura
dalomról s az eddigi adószedés meghosszabbításáról kihirdettetnek. A kormány 
felel Keglevich Béla gr. interpellátiójára a dohányügyben. . . . . . . . 1 3 6 

C C X X I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 1-sején. Kérvények bemutatása és elintézése. A 
kormány ideiglenes vasutengedélyezési szabályzatot nyújt be. A görög-keleti val-
lásuakra vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása napirendre tűzetik 142 

CCXX1 I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 4-dikén. Péchy Tamás megbízó levele, Degen-
íeld Gusztáv gr. kérelme szabadságért, mi megadatik, s különféle kérvények 
bemutattatnak. Az ipar- s kereskedelmi kamarákról szóló törvény szentesittetvénr 
kihirdettetik. A kormány felel a demokrata kör betiltása iránt tett interpellátióra. 
Gull József és utána Deák Ferencz az erdélyi sajtóviszonyok iránt interpellál
ják a kormányt, mire ez felel. A központi bizottság beadja jelentését az alföldi 
vasútra vonatkozó törvényjavaslat iránt . . . . . . . . . . . . 150 

CCXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 6-dikán. Kérvények bemuíatása. A jogügvi 
bizottság beadja jelentését s munkálatát. A főrendek átküldik a magyar pénzekről 
szóló s némi módosítással elfogadott törvényjavaslatot. Simonyi Lajos b. az egyházak 
ós iskolák állami segélyezése iránt interpellálja a kormányt. A görög-keleti vallásu-
akról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban elfogadtatik s 
részletes tárgyalása megkezdődik • ' . . . . . . . . . 158 

CCXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 7-dikén. A kir. ügyek igazgatója engedélyt kér, 
hogy Román Sándor ellen sajtópört indíthasson. Kérvények bemutatása. A görög
keleti vallásuakra vonatkozó törvényjavaslat részletes tárgyalása foly . . . 1 7 6 

CCXXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 8-dikán. Kérvények bemutatása. A kormány 
előterjeszti a német államokkal kötött vám-, s a Nagy-Britanniával kötött hajózási 
szerződést. A" horvátügyi bizottság előterjeszti a horvát küldöttek kívánalmait az 
alföld-fiumei vasút ügyében. A görög-keleti vallásuakról szóló törvényjavaslat 
részletes tárgyalása tovább foly. A vasúti s pénzügyi bizottságok előterjesztik 
munkálataikat a magyar éjszak-keleti, a zákány-zágrábi s hatvan-miskolczi vasu-
takra vonatkozó törvényjavaslatokról. 197 

CCXXVH . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 9-dikén. Vita a jegyzőkönyv szerkezete felett. 
Kérvények bemutatása. A tízes bizottság kiegészítése elhatároztatik. Péchy Tamás 
föltétesen igazoltatván, osztályba soroztatik. A görösr-keleti vallásuakat illető 

CCXXYIII. 
törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s bevégződik . . . . . . . 

ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 11-dikén. Kérvények bemutatása. Végleges sza
vazás a görög-keleti vallásuakat illető törvényjavaslatra. Az alföld-fiumei vasutat 

220 
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Lap. 
tárgyazó törvényjavaslat és mellékletei tárgyalás alá vétetnek s átalánossáfban 
elfogadtatnak. Szavazás a tizea bizottság hiányzó egy tagjára 238 

CCXXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 12-dikén. Kérvények bemutatása. A tizes bizott
ság egyik hiányzó tagjára történt szavazás eredménye kihirdettetik, s bár átalános 
többsége hiányzik, érvényesnek ismertetik. Az alföld-fiumei vasútról szóló törvény
javaslat és mellékletei részletesen tárgyaltatnak 254 

CCXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 13-dikán. Kérvények bemutatása. Az alföld-fiumei 
vasútról szóló törvényjavaslat mellékleteinek részletes tárgyalása tovább foly. Az 
államköltségvetés mellékleteiből a még hiányzó III-dik füzet benyujtatik . . . 2 7 1 

CCXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 14-dikén. Kérvény bemutatása. Szünet. A ház 
elhatározza, hogy ha nem lesz határozatképes számmal, a jelenlevők név szerint 
megszámláltatnak. Az alföld-fiumei vasútra vonatkozó törvényjavaslat részletesen 
tárgyaltatván, elfogadtatik. Ivánka Imre az alföld-fiumei vasút építése ügyében 
kérdéseket intéz a kormányhoz. Kérvények elintézése, köztök a szász ispánra 
vonatkozóké 290 

C C X X X I I ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 16-dikán. A közvádló ujabb engedélyt kér Bö
szörményi László képviselő kihallgathatására, illetőleg perbe foghatására. Vojnics 
Barnabás szabadságot kap. Kérvények bemutatása. Radics Ákos Fiume, Berzenczey 
László és Dózsa Dániel az erdélyi vasút iránt interpellálják a kormányt, mely az 
utóbbiaknak azonnal válaszol is. Válaszol Ivánka Imre interpellátiójára is az alföld
fiumei vasútvonal iránt. Az alföld-fiumei vasútra vonatkozó törvényjavaslat végleg 
megszavaztatik. A főrendek módosítása a magyar pénzekről szóló törvényjavas
latranézve elfogadtatik. Határozat a horvát küldöttség vasutügyi kívánatára nézve. 
Kérvények elintézése 305 

C C X X X 1 I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 23-dikán. Péchy Tamás szabadságot kap. Kérvé
nyek bemutatása. Deák Ferencz és társai indítványt nyújtanak be a városok és 
kerületek törvénykezési költségeire nézve. Tinku Ábrahám az erdélyi egyetem 
iránt interpellálja a kormányt. A főrendek üzenik, hogy a képviselőház határo
zatát a gyorsiroda állandósítására nézve, továbbá a görög-keleti vallásuakra vonat
kozó törvényjavaslatot, ezt módosítással, elfogadták. A központi bizottság jelentést 
tesz a hatvan-miskolczi. zákány-zágrábi és éjszak-keleti vasutvonalak iránt tett 
előterjesztésekről 315 

CCXXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 26-dikán. Sulyok Mór lemondása bejelentetik. 
Nicolics Sándor szabadságot kap. Kérvények bemutatása. A főrendek üzenik, 
hogy az alföld-fiumei vasútvonalról szóló törvényjavaslatot és mellékleteit némi 
módositással elfogadták. A kormány törvényjavaslatot nyújt be a honpolgárság
ról. A zákány-zágrábi, hatvan-miskolczi s éjszak-keleteti vasútvonalra vonatkozó 
törvényjavaslatok és mellékleteik tárgyalás alá vétetvén, mind átalánosságban., 
mind részleteikben elfogadtatnak. A költségvetés májusra megállapíttatik . . 323 

CCXXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 27-dikén. Vita a jegyzőkönyv felett. Kérvények 
bemutatása. A központi bizottság jelentést tesz a német vámegylettel kötött keres
kedelmi szerződésről. Székely Gergely a sepsi-szent-györgyi volt katonai elemi 
iskola helységeinek átadása iránt interpellálja a kormányt. A kormány felel Gull 
József interpellátiójára az erdélyi sajtóviszonyok iránt és Stoll Károlyéra a Lázár 
Sándor-féle sikkasztási kérdésben 343 

CCXXXYI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 28-dikán Kudlik István lemondása a képviselő
ségről bejelentetik. Kérvények bemutatása. A vámegylettel kötött kereskedelmi 
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szerződés tárgyaltatván, elfogadtatik. A hatvan-miskolezi s zákány-zágrábi, úgy
szintén az éjszak-keleti vasutakról szóló törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak. 
A főrendek módosításai a görög-keleti vallásuakat, valamint az alföldi vasutat 
illető törvényjavaslatra nézve elfogadtatnak. A városok és kerületek törvénykezési 
költségeire vonatkozó indítvány a kormányhoz utasittatik 348 

CCXXXVIl . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. május 29-dikén. Kérvények bemutatása. Borcsányi János 
a pesti egyetemen graduált orvostudorok iránt interpellálja a kormányt, mely azon
nal felel is. Berzenczey László az erdélyi vasári előmunkálatokra adott engedély 
iránt interpellálja a kormányt. A főrendek üzenik, hogy a vámegylettel kötött-: 
kereskedelmi szerződéshez hozzájárultak, egyszersmind az egyik minapi jegyző
könyvökbe csúszott téves kifejezést helyreigazítják 358 

C C X X X Y H Í ORSZÁGOS Ü L É S 1868. június 4-dikén. Czebrián László gr. szabadságot kap. 
Kérvények bemutatása. A pénzügyi bizottság beadja jelentését a közvetett adókra 
vonatkozó törvényjavaslatokról. Csanády Sándor a vallási jogegyenlőség, Borlea 
Zsigmond a levelek postai kezelése, Manojlovics Emil az uzsoratörvények eltör-
lése iránt interpellálják a kormányt, s ez a két utóbbinak azonnal válaszol is. . 361 

CCXXXIX. ORSZÁGOS Ü L É S 1868 június 13-dikán. Keglevieli Béla gr., Vay Sándor b., 
Zichy Viktor gr., Rónay Mihály és Lovassy Ferenez szabadságot kapnak. Kérvé
nyek bemutatása. A főrendek üzenik, hogy a zákány-zágrábi, hatvan-miskolezi és 
éjszak-keleti vasutakra vonatkozó törvényjavaslatokat és mellékleteiket elfogadták. 
A központi bizottság beadja jelentését a közvetett adókra vonatkozó törvény
javaslatokról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 

CCXL. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. június 16-dikán. Ács Károly és Prónay József szabad
ságot kapnak. Sipos Ferenez emlékirata a sójövedék iránt és kérvények mutattat
nak be. A képviselőház részvétét nyilvánítja a szerb nemzet iránt, fejedelme III, 
Obrenovics Mihály meggyilkoltatása fölött. A Bajorországgal Jungholz községe 
iránt kötött: szerződés bemutattatik. Osiky Sándor határozati javaslatot ad be egy
leti ügyben. A magyar pénzekről szóló szentesitett törvényezikk kihirdettetik. Az 
alföldi vasút engedélyokmánya kiigazittatik. A tízes bizottság beadja jelentését 
Böszörményi László és Román Sándor pörbe foghatása iránt, s ez alkalommal 
kifejlett vita folytán név szerinti szavazás. A közvetett adókra vonatkozó törvény
javaslatok átalános tárgyalása megkezdődik. . . . . . . . . . . 368 
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A HETEDIK KÖTETBEN ELŐFORDULÓ 

FONTOSABB SAJTÓHIBÁK 
Lap Hasáb Sor 

73 2 14 alulról 
77 a tárgymutatóban 2 felülről 

93 a tárgymutatóban 2 felülről 
153 2 26 alulról 
244 1 13 felülről 

Hiba 
elő, minden 
adóssági 
vizsgálati 

alkotmány eladási 
chemins de fers 

Igazítás 
elő — minden 
adózási 
vonatkozó 
alkotmány feladási 
chemins de fer 



Pótlék a VII. kötet 378. lapjához. 
Deák Ferencz beszéde után és Ghyczy Kálmán beszéde elé a következő beszéd tartozik. 

Horváth LajOS e l ő a d ó : Csiky Sándor kép
viselő úr azt mondja, hogy a tizes bizottság tár
gyalás alá vette a kérdéses czikkeket, s azokra alapí
totta véleményét. 

Engedelmet kérek, ez tévedés; legyen szabad 
azt nekem, mint a tizes bizottság előadójának, 
helyreigazitanom. 

A bizottság nem tette és nem is tehette ta
nácskozásainak tárgyává a kérdéses czikkeket, s 
csak arra terjesztette és terjeszthette ki figyelmét, 
hogy való-e az, a mit a királyi ügyek igazgatója 
mint közvádló állit kérvényeiben: t. i. hogy Ro
mán Sándor a „Federatiunea" czimü lapnak, és 
Böszörményi László a „Magyar Ujság^-nak felelős 
szerkeztője-e ? továbbá, hogy a kérdéses czikkek, 
melyekben a közvádló sajtóvétséget lát, e két lap 
idézett számaiban csakugyan megjelentek-e ? 

A bizottság előtt e tekintetben a t. képviselő
ház korábbi eljárása szolgált zsinórmértékül. 

A múlt alkalommal a „Magyar Újság" 
azon száma, melyben a „váezi levél" megjelent, 
nem olvastatott fel, nem nyomatott ki, s tartalma 

nem vétetett a ház határozata alapjául: mert nem 
érezte magát a ház jogosítva annak kimondására, | 

hogy sajtóvétség- követtetett-e el ezen levél közlése 
által. 

A bizottság ezen előzményhez tartotta magát, 
s a t. képviselőház sem teheti tul magát korábbi 
megállapodásain, s jelen esetben is legfölebb azt 
vizsgálhatja meg — ha t. i. a bizottság jelentését 
irányadónak nem tekinti — vajon a kérdéses 
czikkek a két lapban valósággal megjelentek-e'? s 
e körülménynél fogva megvan-e Román Sándor 
és Böszörményi László képviselők, mint felelős 
szerkesztők, és az állítólagos sajtóvétség között az 
összefüggés annyi jelensége, a mennyit a múlt 
alkalommal kivánt arra nézve, hogy a kért enge
délyt megadja a vizsgálatra és perbefogásra ? 

Én tehát ugy vélekedem, hogy nem állhat 
érdekében a t. háznak az. hogy a kérdéses czikke
ket kinyomassa és tartalmával megismerkedjék ; 
arra nézve pedig, hogy megvan-e a szükséges ösz-
szefüggés? elég egy futó tekintet az illető lapszá
mokra. Továbbmenni ugy sem lehet, mert a czik
kek tartalma fölött itélni nem a ház, hanem az es
küdtszék dolga, mely a vádnak, subjectiv és ob-
jectiv tekintetben, ez idő szerint egyedüli törvényes 
birája. (Helyeslés.) 




