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előterjesztése és azon kívánsága, hogy zárt ülés 
tartassék, e tárgyra, t. i. a költségvetésre vonat
kozik, akkor azt óhajtanám, hogy a zárt ülés ak
kor tartassék meg, mikor az irományok ki lesznek 
nyomva és az idei költségvetésről magunkat töké
letesen tájékoztuk: mert idő előtti dolognak tarta
nám zárt ülést tartani oly tárgyra nézve, melyre 
vonatkozó irományok még kinyomva nincsenek. 
(Megtörtént!) Engedelmet kérek, a központi bizott
ság jelentése nincs kinyomva. Ha megengedem is 
azt. hogy e tárgyban a központi bizottság nem tér 
el sokban a miniszter előterjesztésétől és az osztá
lyok véleményétől; de megtörténhetik, hogy más 
tárgyban eltér, s akkor ezen előzményből indulna 
ki a ház; én pedig azt óhajtanám, hogy a ház min

dig szabatosan járjon el. Ennélfogva a zárt ülés 
megtartását holnapra kívánnám halasztatni. 

" Deák Ferencz: Normális az, hogy a jelentés 
kinyomassék , mihelyt bármiben tesz az változ
tatást. Ettől eltérhet ugyan a ház közakarattal, de 
ha valaki kivánja a kinyomatást, azt nem lehet 
megtagadni; és miután csakugyan, a mint látszik, 
többen kívánják a kinyomatást, ki kell azt nyo
matni és azután a holnapi napra lehet tárgyalásra 
kitűzni. 

Elnök: Több tárgy nem levén, az ülést el
oszlatom. Holnap reggel 10 órakor zárt ülés lesz, 
azután nyilvános ülés. 

Az ülés végződik d. e. 1PU 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 . 

T á r g y a i : Kérvények bemutatása. Nicolies Sándor a krassói s temesi erdöbéilés tárgyában indítványt tesz. A kormány 
törvényjavaslatot njuj t be az örökváltságok kárpótlásáról. A magyar-horvát kiegyezés tervének a horvát országgyűlés álta! történt 
elfogadása örvendetes tudomásul vétetik, az ügy tárgyalása napirendre tűzetik s a horvát országgyűléshez öröm-távsürgöny intézése 
határoztatik. Az 1868 . évi állauiköltségvetésröl szóló törvényjavaslat tárgyaltatik s elfogadtatik. A pénzügyi bizot tságba uj tag válasz
tása határoztatik. A ház költségvetése szeptember havára megállapíttatik. A városok törvénykezési költségei s a vajda-hunyadi vár 
ügyének tárgyalása előkészíttetik. Dobolyi Sándor igazoltatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldi.sár, Lőnyay Menyhért, Mikó Imre 
gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. ÍO^U órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja vezet
ni ; a szólani kívánók neveit pedig Bujanovics 
Sándor és Mihályi Péter jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a szep

tember 24-én tartott •'Hós jegyzökönyvét.) 
Elnök : Losoncz városa a rendezett tanács

csal biró községek törvénykezési költségeit az 
országos költségvetésbe kéri felvétetni. Hasonló 
kérvényekre a t. ház már azt határozta, hogy az 
országos költségvetés tárgyalása alkalmával vétes
senek föl. 

Ferenczi Sámuel, Kolozs megye volt szolga-
birája, az 1861-dik évre elmaradott tisztviselői 
fizetéséi kiadatni kéri. A kérvényi bizottsághoz té
tetik át. 

Horváth Döme képviselő úr kérvényt kivan 
benyújtani. 

Horváth D ö m e : T. képviselőház! Van sze
rencsém Kecskemét városa összes néptanitói részé
ről egy kérvényt benyújtani. Az emiitett néptaní
tók a közzétett közoktatási törvényt nem csak szives 
örömmel üdvözlék. de szives örömmel és elisme
réssel át is tanulmányozták. Hazafiúi köteles
ségüknek tartották egyszersmind, legjobb meggyő
ződésük és tapasztalataik alapján , ezen törvényja
vaslat irányában észrevételeiket emlékirat alakjá
ban összeállítani. Megbízásból van szerencsém ezen 
emlékiratot a t. képvisőháznak átnyújtani azon 
tiszteletteljes kérelemmel, hogy miután ezen tör
vényjavaslat tárgyalás végett már az osztályokhoz 
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utasíttatott, méltóztassék ezen emlékiratot is lehető 
figyelembe vétel végett az osztályokhoz utasítani. 
[Felkiáltások: Nem lehet!) 

E l n ö k : Kívánja a t. ház, hogy ezen kér
vény az osztályokhoz utasitta ssék, vagy pedig hogy 
a kérvényi bizottsághoz utasíttassák ? (A kérvényi 
bizottsághoz előzetes tárgyalás végett!) Ennélfogva a 
kérvényi bizottsághoz fog utasíttatni és pedig elő
zetes tárgyalás végett. 

Nicolics Sándor képviselő úr kíván szólani. 
Nicolics Sándor: T. ház! {Halljuk!) F. évi 

június havában interpellatiót intéztem volt a t. 
pénzügyminiszter úrhoz a fausztatató jíéga-csator-
nára és a krassó- és temesmegyei kincstári erdők 
bérbe adására vonatkozólag. Megnyugtató választ 
nem nyervén, fentartottam magamnak a jogot, 
hogv e tárgyban indítványt terjeszthessek a t. 
képviselőház elé. Ezen inditvány megtételével 
soká késtem, időt akarván engedni a t. pénzügy
miniszter urnák, hogy, a pressio látszatától is men
ten, ez ügyben szabadon intézkedhessek. Miután 
azonban azóta 3 hó múlt el, és miután azon hiva
talos közlemény, mely e tárgyra vonatkozólag 
a lapokban megjelent, minden reménytől megfosz
tott, hogy ez ügyben kedvező intézkedés történen-
dik, inditványomat nem halaszthatom továbbra, és 
bátor leszek azt a t. képviselőház előtt felolvasni, 
kérvén egyúttal a t. képviselőházat, méltóztassék 
indítványom iránt a házszabályok értelmében 
intézkedni. 

(Olvassa:) „Miután a fausztató" Béga-csatorna 
és a krassó- és temesmegyei kincstári erdők bér
be adását tartalmazó, a kir. pénzügyminisztérium 
és Baiersdorf s Biach bécsi kereskedők közt fo
lyó évi április 12-kén tiz évre kötött szerződés, a 
kincstári javak bérbe adása módját megállapító 
rendszeres szabályok ellenére, a nyilvánosság ki
zárásával, árverés vagy zárt ajánlatok beküldésé
re felszólító hirdetés nélkül köttetett; miután ezen 
szerződés ellen, mely véleményem szerint az ál
lamra nézve nem hasznot, de tetemes kárteredmé-
nyezend, Temes és Torontál megyék és Temesvár 

r városa az összes minisztériumhoz, Krassó megye 
pedig a képviseslőházhoz felterjesztést intéztek: 
indítványozom , szólitsa fel a képviselőház a pénz
ügyminiszter urat, hogy a fenidézett szerződésre 
vonatkozó minden hivatalos iratokat, megviszgá-
lás végett, a képviselőház elé terjeszsze." (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni1) és a t. ház tagjai 
közt szétosztatni. 

Csanády Sándor : Óhajtanám, hogy ezen 
inditvány napirendre tűzessék ki. (Ha szét lesz 
osztva !) 

') Lásd az Irományok 319-ik számát. 
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E l n ö k : Ez iránt majd akkor fogunk hatá
rozni, ha az inditvány ki lesz nyomatva és szét 
lesz osztva. 

ManojlOViCS E m i l : Ha a házszabályokat 
jól értem, Csanády képviselő urnák igaza v a n : 
mert a házszabályok 31-dik szakasza igy szól: „Ha 
oly inditvány terjesztetik elő, mely nem törvény 
alkotását czélozza, felvételi ideje meghatároztatván, 
azalatt kinyomatik és a tagok között széfosztatik." 
Ezen szakasz értelme tehát az, hogy a napirendre 
kitűzésnek meg kell előznie a kinyomatást és szét
osztást. 

E l n ö k : Ha a t. ház ugj-kívánja, (Felkiáltás: 
A. Imdget után ! Más részről: Előbb tűzessék ki!) Te
hát, ha a t. ház beleegyezik, a keddi ülésre tűze
tik ki. 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Az 
1848. évi XII . törvényczikk az urbériségeket meg
szüntetvén, 9-dik szakaszában egyúttal azt ren
delte, hogy a korábban kötött úrbéri örökváltsá
gokra nézve a minisztérium, ama törvény szelle
mében, a körülményekhez képest, igazság és mél
tányosság szerint intézkedjék. E kötelességének 
akar a kormány megfelelni, midőn az úrbéri örök
váltságokért az országos alapból adandó megtérí
tés tárgyában ezen törvényjavaslatot teszi le a 
ház asztalára, kérvén a t. házat, hogy azt kinyo
matni és annak idejében tárgyalását kitűzni mél
tóztassék. (Elénk helyeslés?) 

E l n ö k : A benyújtott törvényjavaslat ki fog 
nyomatni '), szét fog osztatni, és ha a t. ház ugy 
kívánja, az osztályokhoz fog utasíttatni. (Helyeslés.) 

Az ülés megnyilta előtt egy fontos és örven
detes tudósítást vettem Vakanovics Antal, a hor
vátországi országgyűlés elnöke, és báró Rauch 
Levin, Horvátország kormányzójától, melyben a 
felől értesítenek, hogy a Magyar- és Horvátország 
közti kiegyezkedési kérdés a horvát országgyűlé
sen tárgy altatván, 69 szóval 4 ellenében elfogad
tatott, (Elénk éljenzés) minek következtében a vá
ros ki volt világítva s egyszersmind a nép örömét 
fáklyás zenével jelentette ki. (Éljenzés.) Ennek kö
vetkeztében kérem a tisztelt házat, méltóztassék 
intézkedni, hogy az e tárgyban Magyar- és Hor
vátország részéről kiküldött bizottság jelentésére 
nézve, melyet a magyar bizottság a tisztelt ház elé 
terjesztett, tárgyalási nap tűzessék ki. Ha bele
egyezik a t. ház, talán hétfőre lehetne kitűzni. 
(Helyeslés.) 

ManojlOViCS E m i l : Gondolom, ez törvény 
alkotását czélozza: ennélfogva nézetem szerint elő
zetesen az osztályokhoz volna utasítandó. 

E l n ö k : Ez nem törvény, hanem jelentés, s 
először, véleményem szerint, a jelentést fogja tár-

*) Lásd az Irományok 320-dik számát. 
4* 
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gyaíni a tisztelt ház, s ha ezt elfogadja, annak 
alapján fog majd törvény alkottatni. (Helyeslés.) 

P a t a y I s tván : Indítványozom, hogy a ma
gyar országgyűlés viszont távirati utón jelentse 
ki e fölötti örömét a horvát országgyűlésnek. (Ata-
lános helyeslés) 

Elnök : Patay képviselő úr indítványát elfo
gadja a tisztelt ház, s az elnökségnek kötelessé
géül teszi, hogy az inditvány értelmében örömét 
jelentse ki. 

Napirenden van az 1868-diki országos költ
ségvetés tárgyalása. A központi bizottság jelenté
sét jegyző úr fel fogja olvasni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa dköz
ponti bizottság jelentését'). 

Kautz Gyula e lőadó : Bátor vagyok a t. 
házat egy sajtóhibára figyelmeztetni, mely a je
lentés nyomatott példányában van, t. i. a 7 §-ra 
vonatkozólag az utolsó pontban igy kell állani : 
„nem engedtetik," mert máskép könnyen azt gon
dolná valaki, hogy „megengedtetik." 

Tisza Kálmán : T. ház ! Mielőtt a tárgya
lásra kitűzött törvényjavaslathoz szólanánk, egy 
kérdést vagyok bátor az igen t. pénzügyminiszter 
úrhoz intézni. (Halljuk !) Indoka e kérdésnek az, 
hogy én részemről — és azt gondolom, többen is 
vannak ilyen ielyzetben — el birom ugyan ismer
ni, hogy a jelen körülmények között és az időnek 
sürgetős volta miatt, s különösen, miután az évnek 
legnagyobb része ugy is letelt, ily módon ajánl-
tassék meg a szükséges költség vagy szavaztassák 
meg formailag, de nem lényegileg a budget ; de 
semmi szin alatt részemről oly feltevés mellett rá 
szavazni nem tudnék, hogy ezen szavazat a bud
get alapjául szolgáló elveknek és kiszámítások
nak helyeslését foglalja magában. Igaz, az in
dítvány és az indítványozó igen t. képviselő úr 
különösen utolsó zárbeszédében kimondotta,hogy az 
elvek felett majd az 1869-ik költségvetés tárgya
lásakor fogunk határozni, de ugyanazon alkalom
mal az igen t. pénzügyi miniszter úr ezekkel ellen
kezőleg azt nyilvánította ki, hogy ezen számokat 
az elvek ismerete folytán fogjuk megszavazni. Én 
részemről tudom, milyen sulylyal birnak a kor
mánynak s épen illető miniszternek hivatalos nyi
latkozatai, s épen azért kérném az igen t. pénzügyi 
miniszter urat, hogy e tekintetben engem és azo
kat, kik talán velem egyetértenek, megnyugtatni 
méltóztassék. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Azt hi
szem , a jelen törvényjavaslat által a folyó évi 
költségvetésnek egyes tételei, tehát bizonyos üsz-
szegek megszavazásáról, nem pedig bizonyos áta-
lános elveknek megszavazásáról van szó. (Helyes-

' ) ásd az Irományok 318-dik számát. 

lés.) Magam is tehát ezen nézetben vagyok, és csak 
tévedésből csúszhatott előadásomba azon szó : „el
vek," mert előadásomat csak a számokra vonat
kozólag kívántam értetni. Teljesen vallom azon 
nézetet, melyet az indítványozó, t. képviselőtársunk 
Deák Ferencz előadott, hogy t. i. mindazon elvi 
kérdések fölött, melyek á költségvetés megszava
zása alkalmával eldöntendők, miután az 1869-ik 
évi költségvetés e napokban fog előterjesztetni, 
alkalma lesz a képviselőháznak határozni. A mi 
az 1868-ik évi költségvetésre nézve beadott mi
niszteri előterjesztés formáját illeti, ugy hiszem, 
az teljesen megfelel az alkotmányos fogalmaknak, 
és miután elvi kérdések fölött a törvényjavaslat 
nem határoz, már ebből is következik, hogy az 
1869-ik költségvetés tárgyalása alkalmával a tisz
telt háznak módjában lesz mindazon kérdések 
fölött határozni. Ugy hiszem, ezen fölvilágositás 
megnyugtathatja a t. képviselő urat, és igy semmi 
akadály nem lesz arra nézve, hogy ezen törvény
javaslat, mely nem elvi kérdéseket, hanem szá
mokat szavaz meg, most döntessék el. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Részemről, miután 
t. pénzügyminiszter úr oda nyilatkozott, hogy 
csak számokat és nem elveket kíván megszavaztatni, 
nyilatkozatával meg vagyok elégedve. (Helyeslés 
jobb felöl.) 

Csanády Sándor : Én ugy vagyok meg
győződve, miszerint a képviselőknek kötelességök 
a számokat is csak ugy szavazni meg, ha azok 
bizonyos elvekből kiindulva kéretnek megszavaz
tatni , és én egyátalában nem tartom magamat 
arra hivatva, hogy számokat szavazzak meg, mi
előtt tudnám azt, hogy azon számok micsoda el
vekből kiindulva kéretnek megszavaztatni; követ
kezőleg én óhajtanám, hogy a t. pénzügyminisz
ter úr ne csak a számok, hanem az elvek fölött is 
szíveskedjék nyilatkozni, (Nevetés jobbról) hogy 
igy a számokat is elvek után szavazhassam meg. 
(Derültség a jobb oldalon) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
törvényjavaslatot az 1868-ki költségvetésre nézve1). 

Elnök : Szólásra senki fölírva nem levén, 
van szerencsém föltenni a kérdést. A t. ház áta-
lánosságban a törvényjavaslatot a részletes tár
gyalás alapjául elfogadja-e vagy nem ? A kik 
elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) 
Az 1868-ki országos költségvetésre vonatkozó tör
vényjavaslatot átalánosságban a részletes tárgya
lás alapjául a t. ház elfogadj'a. 

Következik a részlefes tárgyalás. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 

törvényjavaslat czimét) 

*) Lásd az Irományok 316-dik száaiát. 
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E l n ö k : Nincs semmi észrevétel a ozimre 
nézve ? (Nincs !) Ennélfogva a czim marad. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 
első szakaszt.) 

KautZ G y u l a e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak az első' szakaszra nézve két megjegyzése 
van. Először hozzá kivarrja csatoltatni a 99 millió 
stb. forinthoz azon 40 krajczárt, mely a második 
szakasz 5-dik pontja alatt fordul elő. Másodszor 
mindkét fó összeget, az angol legislatióból vett 
analógia szerint, de tekintettel arra is, hogy na
gyobb biztosság éressék el és a tévedések elhárit-
tassanak, nem számokban , hanem betűkben kí
vánja kitétetni. (Elfogadjuk !) 

E l n ö k : Ennélfogva az első szakasz a köz
ponti bizottság véleménye szerint fog kiigazittatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
2-ik szakasz A) alatti első pontját.) 

Kautz Gyula előadó : Az első pont alatt 
előforduló „legfőbb udvartartás" szavak helyett: 
„királyi udvartartás" tétessék. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva az első pont a központi bizottság véle
ménye szerint fog kiigazittatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 2. 
szakasz A) alatti 2. és 3. pontját, melyekre nem tör
ténik észrevétel. Olvassa 4-ik pontját.) 

KautZ G y u l a e lőadó : A 4-ik pontba az 
„adósságának" szó után „kamataira és törleszté
sére" szavakat kivánja a központi bizottság be
tétetni. 

Elnök : Elfogadja a t. ház ? (Elfoqadjuk !) 
A 2-dik szakasz 4-dik pontja a központi bizottság 
véleménye szerint fog kiigazittatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
2-ik szakasz A) olatli ő—16, továbbá B) alatti 1— 
8-dik pontjait, melyek ellen semmi kifogás nem tétetik) 

Bobory K á r o l y : T. ház! A mi igy össze
gekben megszavaztatott, természetesen csak annyi
ban lehet érvényes, a mennyiben azon összegek, 
melyeken alapulnak, azon részletekkel, melyek 
előttünk feküsznek, megegyeznek, s a mennyiben 
azon részletek részint a 1869-iki részletesen tár
gyalandó államköltségvetési előirányzat által, ré
szint pedig a számadások által fognak igazoltatni. 
Azt hiszem tehát, hogy midőn ezen összegek meg
szavaztatnak, azon feltétel alatt szavaztatnak meg, 
hogy azoknak részletei az 18 69-ikibudget részletes 
tárgyalása alkalmával meg fognak állapittatni, 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 3—6. szakaszait, melyek változatlanul el
fogadtatnak. Olvassa a 7-iket.) 

Kautz G y u l a e l ő a d ó : E szakaszra a köz
ponti bizottságnak két észrevétele van: először a 
2-ik sorban előforduló e szó „czimei" helyett a 
helyesebb és megfelelőbb szót: „fejezetei" kivánja 

tétetni; 2-or a : „nem engedtetvén" helyett: „nem 
engedtetik" volna teendő. Az utolsó két sort pedig 
mint fölöslegest egyszerűen kihagyatni indítvá
nyozza. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház a 7-ik szakaszta 
központi bizottság módosításai szerint elfogadni? 
(Elfogadjuk!) A 7-ik szakasz tehát a bizottság mó
dosításaival elfogadtatott. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 8-ik szakaszát.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház e szakaszt elfo
gadni? (Elfogadjuk!) E szakasz tehát változatlanul 
elfogad tátik. 

Az 1868. évi országos költségvetés tárgyában 
bemutatott törvényjavaslat átalánosságbun és rész
leteiben a t. ház által elfogadtatott. Az a holnap 
12 órakor tartandó ülésben, mikor a 24 óra is 
letelik, véglegesen megszavaztatván, a méltóságos 
főrendeknek fog átküldetni. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Miután a pénzügyi bizottsághoz számos tárgy kö
zött ismét több fontos tárgy van utasítva tárgyalás 
végett, bátor vagyok egy körülményt ez alkalom
mal megemlíteni. A pénzügyi bizottságnak egy 
tagja , Prugberger József úr a bizottságból kilé
pet t : méltóztassanak tehát alkalmilag valamely 
napon egy uj tagra szavazást kitűzni, hogy igy 
ismét teljes számmal működhessék a bizottság. 
(Holnap!) 

E l n ö k : A szavazati czédulákat tehát holnap
ra méltóztassanak behozni. 

Beniczky képviselő úr a háznak i zeptember 
havi költségeire nézve jelentést fog tenni. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a ház költ
ségvetését szeptemberre.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) Az 
elnökség ennélfogva e szerint fog intézkedni. 

Még van egy tárgy, mely ugyan az országos 
költségvetéshez tartozik, de a 15-ös bizottság je
lentésében említtetik: t. i. a szabad királyi és né
mely rendezett tanácscsal biró városok kérelme a 
törvénykezési költségek megtéritése iránt. 

S o m s s i c h P á l : Ezen kérdés az 1868-ikévre 
a mai szavazás által superálva van; jövőre ex asse 
fog tárgyaltatni, és pedig két alakban: először 
mint tétel a budgetben, másodszor mint külön, 
meghagyása a háznak a pénzügyi bizottsághoz, 
hogy erről külön jelentést tegyen; és ekkor alkal
ma lesz a háznak mind elvileg, mind gyakorlatilag 
a tárgyhoz szólni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva határozatilag kijelentem, 
hogy 1868-ra superálva van, az 1869-dikévre pe
dig ex asse fog tárgyaltatni. 

Még egy tárgy van, melyet a t. ház szintén 
az országos költségvetés tárgyalására tett á t : t. i. 
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Kubinyi Ágoston ée Rómer Flóris urak az 
iránti kérelme «), hogy Arányi Lajos urnák azon 
költségei, melyeket Vajda-Hunyad vára megvizs
gálására fordított, téríttessenek meg azon 15 ezer 
forintból, mely Vajda-Hunyad vára föntartására a 
budgetben ki van téve. Ha a t. ház bele egyezik, 
e tárgy a pénzügyi bizottsághoz volna átteendő, 
mely ?rról külön jelentést tenne. (Helyeslés.) A t. 
ház tehát elhatározza, hogy a pénzügyi bizottság 
tegyen e tárgyról jelentést. 

Az állandó igazoló bizottság részéről Antalfy 
Károly úr jelentést tesz. 

Antalfy Károly előadó (olvassa Dobolyi 
Sándor marosvásárhelyi képviselő megválasztatására 
vonatkozó jelentését a bizottságnak. A bizottság végle
ges igazolást javasol. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Ennélfogva Dobolyi Sándor képvi 
selő úr a végleg igazolt képviselők közé felvétetik, 
és az első osztály következvén, ebbe fog soroztatni. 

Halász Bold izsár: A költségvetésre és a 
szölőtizedre vonatkozó törvényjavaslatok egyszer
re utasíttattak az osztályokhoz. mindkettő mint 
halasztást nem szenvedő tárgy. íme, az egyiken 
már átestünk, csak utolsó felolvastatása követke
zik a törvényjavaslatnak; a másikra nézve még 
nem tett jelentést a központi bizottság. Én ugy 
tudom, az első és második napon csaknem minden 
osztály átesett rajta; a ház szabályai szerint pedig, 
ha öt osztály készen van, a központi bizottságnak 
kötelessége összeülni, különösen ily sürgős tárgy
ban. T. ház! ha van sürgős kérdés, ez az: ime 
még eddig csak inditvány tétetett, és az országban 
már is azt hiszik, hogy egészen átestünk rajta, 
illetőleg, hogy már a tized el van törölve. Kérem 
a t. házat, tegye kötelességéül a központi bizott
ságnak, hogy jelentését adja be ; különben is ott 
nincs mi felett tanácskozni: a központi bizottság 
képviseli az osztályokat, az nem határozhat, és 
ha öt osztály egyértelmüleg nyilatkozott, köteles
sége megtenni jelentését. Én tehát indítványozom, 
méltóztassék utasítani a központi bizottságot, ne 
tanácskozzék, hanem tegye meg jelentését. 

SomSSich P á l : Mint a központi bizottság 
elnöke, bátor vagyok jelenteni, hogy a bizottság 
tegnap ülés után rögtön összeült s három óráig 
tanácskozott. A tárgy azonban oly fontos, és oly 
kérdések merültek föl, különösen a telekkönyve-
zés, a megváltási összegek kezelése módjára s több 
egyébre nézve, hogy tanácskozását nem fejezhette 
be. Szakadatlanul tanácskozni fog, most ülés után 
is összeül, és amint munkáját befejezendi,azonnal 
be fogja adni jelentését. Azonban engedje meg a 
képviselő' úr, ha a bizottság ily fontos kérdésben 
lelkiismeretesen kívánván eljárni: addig, mig 

') Lásd az Irományok 321-dik számát. 
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minden fölmerülő vélemény fölötti vita befejezve 
nincs, jelentését könnyelműen be nem adhatja. 
(Élénk helyeslés.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Engedelmet kérek ! (Mm 
szólhat kétszer ! Hosszan tart') zaj.) Én indítványt tet
tem. (Nincs joga szólni!) Indítványomat könnyel
műnek nevezni nem lehet. 

BÓniS S á m u e l : (Halljuk!) Miután az indít
ványt tevőé az utolsó szó, nehogy érdemes képvi
selőtársam felszólalása után a szótól elüttessem, 
azt tartom, jogom van a "árgyhoz szólani. (Halljuk !) 

Tisztelt ház! Igaz, hogy a képviselőház a 
szőlőtized iránti inditványát Deák Ferencz képvi • 
selőnek az osztályokhoz utasitotta; ez azonban nem 
azt teszi, hogy az osztályok minden megfontolás 
nélkül keresztül nyargaljanak ily nevezetes tár
gyon. (Helyeslés.) Valamint egy oldalról a mél
tányosság és igazság megkívánja, hogy ezen ab-
normis állapot, melyben az ország még mindig 
tartatik az urbériséggel hason természetű tárgyak
nak megléte által, hogy ez megszüntettessék: ugy 
más részről a törvényhozásnak kötelessége, ezen 
kérdés körül minden óvatossággal járni el ; és én 
azt tartom, midőn a központi bizottság elnöke je
lenti, hogy a központi bizottság e tárgyban folyton 
működik, ezen jelentéssel az indítványt tevő is 
beérheti: mert arra szorítani a központi bizottságot 
nem lehet, hogy a dolgot elhamarkodva jelentse 
be. (Helyeslés.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Tisztelt ház! Beérném 
ezen felvilágitással, ha itt elvi kérdésről nem volna 
szó. Már volt alkalmam, midőn az észrevételt meg
tettem, mondani, hogy a központi bizottság azon 
kezdi jelentését, hogy: „Együtt voltunk, tanács
koztunk és határoztuk," stb. Erre nézve figyel
meztettem akkor a tisztelt képviselőházat, hogy a 
központi bizottság nem önálló tanácskozó tes
tület ; hanem ott összeszedik as osztályok vé
leményét, és az osztályok többségének vélemé
nye döntő. (Jobb felöl ellenmondás.) Bocsána
tot kérek, akkor illusorius az egész törvényho
zásra vonatkozó azon házszabály, hogy az osztá
lyok külön-külön tanácskoznak, előadót választa
nak és ez az osztályok határozatát a központi 
bizottságban elmondja. Tehát csak azért kívántam, 
mint indítványozó, felszólalni, hogy én igy értem 
a központi bizottság teendőjét. Mihelyt ők azt hi
szik, hogy önállólag tanácskozhatnak, és nem az 
áll, a mit az osztályok többsége határoz, hanem 
az, a mit az osztályok előadói határoznak: ez ellen
kezik a házszabályokkal. Ezért tartom kötelessé
gemnek felszólalni: mert ha ez igy értelmeztetik, 
a mint kell értelmeztetni, akkor nekik nincs min 
tanácskozni, mint kimondani, hogy a többség mi
ként vélekedik. 



CCLXXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Szeptember 26. 1868.) 31 

Elnök:: Mihelyt a központi bizottság beadja 
ielentését, azonnal a ház elé fog terjesztetni. 

Kérem a hetedik osztály tisztelt tagjait, mél
tóztassanak tanácskozás végett holnap 10 órakor 
itt megjelenni. A második osztály tisztelt tagjait 

pedig kérem, hogy ma délután 4 órakor itt meg
jelenni szíveskedjenek. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik d. e, ll1/ órakor. 

CCLXXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. szeptember 26-dikán 

S z e u 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: Moldován János halála bejelentetik. Az 1868. évi államköltségvetésről szóló törvényjavaslat végleg niegszavaz-
tatik. A központi bizottság jelentést tesz a szölőtized megszüntetéséről szóló tőrvényjavaslat iránt. Szavazás a pénzügyi bizottság egyik 
hiányzó tagjára. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
h.. Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Meny
hért, Mikő Imre gr., Wenckheim Béla o. 

Az ülés kezdődik d. u. 1 órakor. 
Elnök: : Az ülést megnyitom. A mai ülés 

jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző lír fogja ve
zetni ; a szólani kivánók neveit pedig Dimitrievics 
Milos jegyző úr jegyzi. 

Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

PaiSS Andor j e g y z ő {olvassa a szeptem
ber 25-én tartott ülés jegyzőkönyvét) 

Elnök: : Szőke Sándor Vízakna város taná
csa nevében Moldován János orsz. képviselő ha
lálát jelenti be. Ennélfogva az illető központi bi
zottság fel fog szólittatni uj választás eszköz
lésére. 

A t. ház a mai napra az 1868. évi költségve
tés tárgyában előterjesztett törvényjavaslat vég
leges megszavazását tűzte ki. E törvényjavaslat 
fel fog olvastatni, ugy miot azt a t. ház elfogadta. 

Paiss Andor jegyző (oha ssa az 1868-ik 
évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot.) 

Elnök: : A kik a felolvasott törvényjavasla
tot végleg elfogadják, méltóztassanak fölkelni. 
(Megtörténik.) Az 1868-ik évi országos költségve
tés tárgyában készült törvényjavaslatot a ház vég
legesen elfogadván, Paiss Andor jegyző úr a mélt. 
főrendek mai ülésébe át fogja vinni. 

A mai jegyzőkönyvnek ide vonatkozó része 
jelenleg hitelesíttetni fog. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyv ide vonatkozó részét.) 

Elnök: : Még egy tárgy van a mai ülésre 
kitűzve, t. i. a 15-ös pénzügyi bizottság egyik 
hiányzó tagjának megválasztása. Mielőtt azonban 
a szavaz-itok beadatnának, a központi bizottság
nak jelentése a bortized iránti törvényjavaslatról 
fog felolvastatni. 

Horváth Lajos előadó (kezdi olvasni a 
jelentést.) 

Deák Ferencz : Talán felolvasottnak vehet-
nők, és azután kinyomatnék ? (Helyeslés) 

Elnök: : Ha felolvasottnak veszi a ház, ki fog 
nyomatni') és a tagok közt szétosztatni. (Napi 
rendre kell tűzni !) Kivánja-e a t. ház, hogy tár
gyalása most mindjárt napirendre tűzessék ki ? 
(Ki kell tűzni!) Hétfőre, keddre már vannak tár
gyak kitűzve ; tehát a jövő hét szerdai napjára 
fog kitüzetni. 

Bezerédj Lász ló : Talán ne is mondjunk 
bizonyos napot, hanem csak azt, hogy ha az előbbi 
tárgy elvégeztetik, e törvényjavaslat fog elő
vétetni. 

Deák FerenCZ : Ámbár mind hétfőre, mind 
keddre van már tárgy kitűzve, ugyanazon napra 
ezt is kitűzhetjük. Nem első eset, hogy egy napra 
két-három tárgy is legyen kitűzve. Ha az egyik 
tárgyat bevégeztük, átmegyünk a másikra. Ha 
rá 'nem kerül a sor, hát marad szerdára. (Helyeslés.) 

l) Lásd az Irományok 322-dik számát. 




