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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 benyújtása. A királyné neve napján tartandó isteni tisztelet bejelentetik s a ház üdvkivánatait fejezi 
ki ö felségének. A főrendek üzenik, hogy a polgári törvénykezési rendtartásról szóló törvényjavaslatot módosításokkal, továbbá a ma
gyar-horvát egyességet s az arad-temeevári vasutat tárgyazó törvényjavaslatokat változatlanul elfogadták, Fiume ügyében pedig az or
szágos bizottságba az illető tagokat megválasztották. Mednyánszky Dénes b., Freyseysen Gyula és Schwartz Gyuia igazoltatnak. A 
népoktatási bizottság beadja törvényjavaslatát, a központi bizottság ptdig jelentését a bor és húsfogyasztás , úgyszintén a személyes 
kereseti adó iránti törvényjavaslatokról. A dalmát vámtarifát módosiró törvényjavaslat átalánosan és részletesen megállapíttatik. A 
házszabályi bizottság beadja jelentését s javaslatát. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b. Festetics György gr., Gorove István, Lónyay 
Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10V* órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja vezet
ni ; a szólani kivánók neveit pedig Mihályi Péter 
jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a november 

16-án tartott ülés jegyzökönyvét). 
S o m s s i c h P á l : Tegnap nem lehetvén jelen 

a tanácskozások alatt, egy hibát, mely az igazság
ügyi minisztérium budgetje felett beadott jelen
tésbe becsúszott — Írásbeli vagy nyomdabeli 
hiba-e, nem tudom — nem lehettem szerencsés 
helyreigazitani.T.i. az átruházásnak az egyes cziroek 
közötti megengedésére vonatkozó tétel a rendkí
vüli költségek után fordul elő, hol annak értelme 
sincs, mert azon fejezetben csak két tétel: a codifi-
cationalis és a királyi curia építésére kívánt költsé
gek foglaltatnak. Ezek magokban oly határozott 
tételt képeznek, melyekben nem is lehet átruhá
zásnak helye. Azonban ezen megjegyzés kimaradt 
a második fejezet végéről, hol az igazságügymi
niszter a törvénykezési költségekre nézve kéri az 
átruházást, és szüksége is van rá, szüksége van 
különösen a fegyenczintézeteknél, hol ez alkalom-
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mai tesznek először kísérletet, a házi kezeléssel és 
az ujabb czélszerübb építkezéssel; nem lehet tehát 
még egyelőre meghatározni, hogy melyik fog 
többe kerülni. Én tehát ezen körülményt, e hibát 
kívántam a ház előtt utólag földeríteni, a ház böl-
cseségére bizván, vajon a hibának megértése után 
kiván-e utólag segíteni, és az igazságügy minisz
ternek legalább egy részben a kívánt és méltányos 
átruházási jogot megadni. (Helyeslés.) 

BÓnis S á m u e l : Tisztelt ház !• Ezen felviiá-
gositás nyomán én magam is azon véleményben 
vagyok, hogy még most nem késő a bajon segitni. 
Azonban igy, a hogy áll a kitétel, hogy t. i. vire-
mentnek csak az egyes rovatok közt van helye, 
igy, mondom, ez nem mehet be a határozatba ; 
hanem ki kell tenni, hogy csak a fegyenczek czirae 
alatt engedhető meg az átruházás. (Helyeslés.) Ezen 
esetben elfogadhatjuk. 

SomSSich P á l : Akkor tehát a 14-ik czim 
alatti a fegyenczek rovatára vonatkozik. (Helyeslés.) 

Mihá ly i P é t e r : Tisztelt ház! Nekem is van 
egy észrevételem, nem a jegyzőkönyvre, hanem a 
tanácskozás menetére nézve. (Felkiáltások : Hall
juk a határozatot az előbbire nézve !) 

E l n ö k : A határozat az , hogy az átruhá
zás csupán csak a fegyenczekre vonatkozó 14-ik 
czim tételei között engedtetik meg. 

M i h á l y i P é t e r : T. ház ! Méltóztatott a teg
napi indítvány folytán elhatározni, hogy miután 
az uj perrendtartás életbe léptetése után a nagy-
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szebeni főtörvényszék fel fog oszlattatni, tehát ezen 
czim alatti kiadás azon kikötéssel lett megsza
vazva, hogy a fő törvényszék ideiglenes fenállása 
idejének megfelelő arányban történik csak a meg
szavazás ; azonban a kerületi táblák költségei 
megszavazásánál, noha tudjuk, hogy a perrendtar
tás életbe léptetése után azok is fel fognak oszlat
tatni, nem méltóztatott ezen kikötést megállapíta
ni, hanem a szavazás minden feltétel kikötése nél
kül történt. 

E l n ö k : Turócz megye Szatmár-Németi szab. 
kir. városának Fiume magyar tengerészeti kikötő 
város és kerületének Magyarországba való vissza 
kebleztetése iránti felterjesztését pártoltatni kéri. 

Turócz megye közönsége Szakoleza városá
nak a saját határából a magyarországi straczmiczi 
uradalom által elfoglalt terület — mint az ország 
határszélének — visszafoglalása iránti felterjeszté
sét pártoltatni kéri. 

Turócz megye közönsége a kedvezményi so
ri dagon kivül még a ló és szarvas marhákra da
rabonként ü — a juhok és sertésekre 22 fontot 
évenkint a kedvezményi árakon kiadatni kéri. 

Szabad kir. Arad város közönsége 1868. évi 
2561—2704. sz. alatt, melyben Sáros megye kö
zönsége által f. é. september hő 1-én 504. sz. alatt 
felterjesztett — a hasonszenvi gyógytannak az or
szágos pesti egyetemben rendes tanszék felállítását 
tárgyazó — kérelmét méltányosnak találva, azt elő-
mozdittatni kéri. 

Szabad kir. Arad város közönségé 1868-dik 
évi 2605—2705. szám alatt, Pest, Pilis, Solt tör
vényesen egyesült megyék közönsége által f. é. 
augusztus hó 28-án 4618. sz. a. a budai népszin-
háznak az országos pénztárból leendő segélyezte-
tése iránt felterjesztett kérelme folytán az iránti 
törvén}' alkotását kéri. 

Abauj megyebeli Abaujvár község helvét hit
vallású egyháza elöljárói a tagosítás által az egy
ház vagyonán ejtett sérelmeket orvosoítatni kérik. 

Pozsonymegyei Nagy- és Kis-Senkvitz közsé
gei az 1866. évi hadjáratnál szenvedett károk meg
térítését kérik. 

Mindezek a kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 
Wenckheim Béla b. belügyminiszter lirnak 

hozzám intézett hivatalos levele arról értesit, hogy 
ő fölségének mélyen tisztelt kh'álynénknak neve
napja következtében holnap a budai vártemplom
ban isteni tisztelet fog tartatni. O fölsége minden 
alkalommal kegyes jó akaratát bizonyitá a ma
gyar nemzet iránt, (Zajos éljenzés) valamint a 
nemzet viszont soha sem mulasztotta el ő fölsége 
iránt mély hódolatteljes tiszteletét kifejezni. Azt 
hiszem, a t. ház akaratát nondom ki, midőn a 
belügyminiszter urat megkérem, hogy ő fölségé

nek neve napja alkalmából a ház szerencse ki vána-
tait jelentse ki. (Éljenzés.) 

Nyáry Gyula b. felsőházi jegyző a mélt. fő
rendek részéről üzenetet hozott. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék déjáribl): Mélt. elnök ú r ! Tiszt, képviselőház ! 
A Fiumét illető országos küldöttségbe a főrendek 
Mailáth Antal gr- főasztalnok mestert rendes tagnak, 
Szőgyényi Marics Lászlót, Fehérmegye főispánját, 
póttagnak megválasztották. Továbbá Magyaror
szág és társországai jogügyi viszonyaira s az épí
tendő arad-temesvári vasútvonalra vonatkozó tör
vényjavaslatot a felsőház, a t. képviselőház példá
ját követve, elfogadta. Végül a polgári perrendtar
tást tárgyazó törvényjavaslat a felsőházban érdem
leges tárgyalás alá vétetvén: a főrendek ezen al
kalommal a t. képviselőház határozatához elvileg 
hozzájárultak, a tett módosításokra vonatkozólag 
pedig kérik a t. képviselőház szives hozzájárulását. 
Ekként bevégezvén alázatos jelentésemet, van 
szerencsém az ide vágó ügydarabokat, név szerint 
magát a perrendtartásra vonatkozó törvényjavas
latot ; továbbá a főrendi jogügyi bizottság vélemé
nyes jelentését, mely a kérdéses módositványok 
alapjául szolgált, végül az illető jegyzőkönyvi ki
vonatot, mély tisztelettel kézbesiteni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a főrendiház 
jegyzőkönyvi kivonatát.) 

E l n ö k : T. ház! A polgári perrendtartás tár
gyában több észrevételt tettek a méltóságos főren
dek, melyek külön ki vannak mutatva. A t. ház 
talán czélszerünek fogja találni, hogy ezek kinyo
massanak és szétosztás után vétessenek tárgyalás 
alá. (A jogügyi bizottsághoz!) 

Szabó Miklós : T. ház ! Legczélszerübbnek 
vélném, hogy valamint a polgári perrendtartásról 
szóló törvényjavaslat a jogügyi bizottsághoz uta
síttatott: ugy ezen észrevételek is mindenekelőtt a 
jogügyi bizottságnak adatnának ki. (Helyeslés.) 

ElnÖk : Tehát ki fognak nyomatni, a jogügyi 
bizottságnak kiadatni és azután az osztályokhoz 
áttétetni. 

A mélt. főrendeknek a másik két tárgyra vo
natkozó üzenete tudomásul vétetik. 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! Miután a t, ház 
többsége el méltóztatott határozni, hogy a főrendi
ek észrevételei a jogügyi bizottsághoz utasíttassa
nak : talán ezúttal nem ártana, ha a ház eltérne 
azon szokástól, hogy kinyomatja és ugy utasítja a 
jogügyi bizottsághoz • hanem elég volna a jogügyi 
bizottság részére litografáltaim, különben kifo
gyunk az időből. U g y is a jogügyi bizottság jelen
tést fog a háznak tenni; s azon jelentést, igen is, 
ki kell nyomatni, mert azt fogja a ház használni. 
(Helyeslés.) Ha kifogyunk az időből, megtörténhe-
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tik, hogy törvény nem lesz ezen nevezetes javas
latból. (Helyeslés) 

E l n ö k : Ennélfogva nem kinyomatni, hanem 
litografáltaim fogom annyi példányban, a hány 
tagja van a jogügyi bizottságnak. 

Lázár Dénes képviselő úr igazolási eseteket 
fog előadni. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését, Mednyánszky Dénes b., 
Sdmecz és Bélabánya városok kerületében megválasz
tott képv'slö választása tárgyéiban, kit is a bizottság 
föltételesen igazoltatni ajánl.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen véleményt elfo
gadni? {Elfogadjuk!) Ennélfogva Mednyánszky 
Dénes b., a szabályszerű harmincz nap fentartása 
mellett, igazoltatik. 

L á z á r Dénes e lőadó {olvassa az állandó iga
zoló bizdtság jelentését a munkácsi választókerületben 
megválasztott Freyseysen G'yida képviselő megválasz
tása tárgyában; a bizottság föltételes igazolást ajánl?) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen véleményt elfo
gadni ? {Elfogadjuk !) Ennélfogva Freyseysen Gyu
la képviselő, a szabályszerű 30 nap fentartása mel
lett, igazolva van. 

Lázár D é n e s e lőadó {olvassa az igazoló bi
zottság jelentését Schvarcz Gyulának Székes-E el tér véi-
rott történt megválasztatása tárgyában, kit szintén fel
tételesen igazoltatni ajánl) 

Elnök: Méltóztatnak az igazoló bizottság vé
leményét helybenhagyni? {Eljogadjvk!) Schvarcz 
Gyula úr, a törvényszerű 30 nap fentartása mellett, 
feltételesen igazolt képviselőnek nyilvánittatik. 

A legutóbbi beosztások következtében a má
sodik osztályba Freyseysen Gyula képviselő úr, 
a harmadik osztályba Mednyánszky Dénes b., a 
negyedik osztályba Schvarcz Gyula képviselő úr, 
soroztatik. 

Zichy Antal képviselő úr a központi bizott
ság részéről fog jelentést tenni. 

Z i c h y Anta l e lőadó {olvassa a központi bi
zottság jelentését a népoktatási törvényjavaslat tár
gyában. 

E l n ö k : Kifog nyomatni1) és a képviselők 
közt kiosztatni. 

Csengery Imre úr a központi bizottság részé
ről fog jelentést tenni. 

Csengery Imre előadó {olvassa a központi 
bizottság jelentését a bor-és Misfogyasztási adóról, va
lamint a személyes [kereseti adóról szóló törvényjavas
lat tárgyában.) 

E l n ö k : Szintén ki fog nyomatni2) szét fog 
osztatni, a t. ház annak idejében a tárgyalási na
pot ki fogja tűzni. 

) Lásd az Irományok 370-ik számát. 
*) Lásd HZ Irományok 371-dik számát. 

A vallás és közoktatási miniszter ur e napok
ban a vegyes-házasságok iránt törvén yjavaslatot 
terjesztett elő s a t. ház elhatározta, hogy az osz
tályok azt vegyék tárgyalás alá. Talán czélszerü 
volna, ha a t. ház egyúttal elhatározná, hogy ezen 
törvényjavaslat a felekezetközi törvényjavaslattal, 
mint vele rokon szelleművel, egyszerre vétessék föl. 
{Helyeslés.) Ennélfogva a t. ház határozatát ily ér
telemben kimondom. 

Most következik a dalmátországi vámtarifa 
szabályozása iránti törvényjavaslat tárgyalása. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa a törvény
javaslatot'1). 

E l n ö k : A törvényjavaslat mellett szólani kí
vánók neveit Mihályi Péter jegyző, az ellene szó
lók neveit pedig Csengery Imre jegyző urak fog
ják feljegyezni. 

Az átalános tárgyalás megkezdődik. 
Bujanovics Sándor előadó (olvas sa a köz

ponti bizottság jelentésének bevezetését.2) 
E l n ö k : Méltóztassanak hozzászólni. 
Csiky Sándor: T. ház! Hajó i hallottam, a 

dalmátországi vámtarifa kiigazítását és megálla
pítását tárgyaló törvényjavaslatról van szó, s ehhez 
a t. ház tagjainak most hozzá kellene szólani. De 
valóban, meg kell vallanom, vagy nem hallok jól, 
vagy csakugyan nem lehet hallani, de én azt sem 
tudom, hogy mit olvastak. Kérem azért a t. házat, 
méltóztassék ugy intézkedni, hogy azon tárgyak, 
melyek, nagy fontosságukat tekintve, közfigyelmet 
érdemelnek és hatásukra nézve nagy jelentőségűek, 
akként olvastassanak fel, hogy meg lehessen ér
teni. {Derültség.) 

Elnök : A jegyző úr felolvasta a törvényja
vaslatot, és miután az jó előre ki volt osztva a t. 
ház tagjai közt, azt hiszem, a képviselő urak ezen 
törvényjavaslatra nézve tisztában vannak. Tehát 
a kik szólni akarnak hozzá, méltóztassanak szólani! 
{Elfogadjuk) Szólásra senki felirva nem levén, sza
vazás következik. A kérdés az, hogy a dalmátor
szági külön vámtarifa tárgyában beadott törvény
javaslatot átalánosságban a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadja-e a ház, vagy nem ? A kik elfo
gadják, méltóztassanak felállani. {Megtörténik) A 
törvényjavaslatot átalánosságban részletes tárgya
lás alapjául a ház elfogadja. Következik a részle
tes tárgyalás. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a dalmátor
szági külön vámtarifának némi módosítása iránt elő
terjesztett törvényjavaslat bevezetését.) 

Bujanovics Sándor előadó.- A központi 
bizottságnak a bevezetésre nézve nincs észrevétele, 

1) Lásd az Irományok 340-dik számát. 
2J Lásd az Irományok 369-dik számát. 
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E l n ö k : Elfogadja a ház a bevezetést? (Elfo
gadjuk !) 

Mihályi Péter jegyző (ol vassá az 1-sö sza
kaszt, mely változatlanul elfogadtatik. Olvassa a 2-ik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e : Tudom ugyan, hogy ezen 
kitétel: „füstölt és besózott hús 90 krt fog fizetni," 
ily módon előfordul más nyelvekben, de azért 
nem szeretném, hogy a mi nyelvünkben is előfor
duljon ; tehát azt vélném, hogy ne a hús fizessen, 
hanem „füstölt és befőzött hústól 90 krajczár fize
tendő'.''' (Helyeslés.) 

Elnök: Tehát a 2-dik szakasz igy módosí
tandó: „füstölt és befőzött hústól." 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 3. es 4-ik 
szakaszt, melyek szó nélkül elfogadtatnak. Olvassa az 
ő-diket.) 

Bujanovics Sándor előadó (oh ássa az ő-
és tí-aik szakaszra nézve a központi bizottság vélemé
nyét. Helyeslés.) 

EinÖk: Ennélfogva az 5. és 6-dik szakasz a 
szerint fog megállapittatni, a mint a központi bi
zottság javasolta. 

Elfogadtatván e törvényjavaslat, végleges 
megszavazása a holnapután 10 órakor tartandó 
ülésben fog megtörtéimi. 

Napirenden van a házszabályok tárgyalása. 
Kirá ly i P á l e lőadó (olvassa a házszafályok 

tárgyaiámra kiküldött bizottság véleményes jelentését1). 
VukOViCS Sebő : T. ház ! Nem szenved két

séget, hogy a háznak mindenkor joga van, a ma
ga által alkotott házi szabályokat javítani, módosí
tani s változtatni. Hogy ennek szüksége beállott 
a jelen jnllanatbau, eléggé van indokolva a kikül
dött bizottságnak jelentése által. Nekem azonban 
különösen annak egyik pontjára van csekély ész
revételem, melyet azért hozok most elő, mert az 
illető pontban előhozott elv többé elő nem fordul 
a küldöttség által bemutatott javaslatban. 

Észrevételem a küldöttség munkálatának azon 
részére vonatkozik, mely a követek igazolásáról 
szól. 

Nem szenved kétséget, hogy azt minél inkább 
egyszerűsíteni, és minél előbb oly móddá alakí
tani át, hogy árnyéka is eltávoztassák annak, 
mintha az igazolások feletti tanácskozásokban a 
pártokat bármi szenvedély vezetné: okvetlenül 
szükséges. Én azt látom e javaslatban, hogy a 
küldöttség javasolja, hogy ezen, az igazolásokra 
vonatkozó uj javaslatok házszabályok formájában 
fogadtassanak el. Ez ellen van csekély észrevéte
lem : először azért, mert magának ezen eljárásnak 
fontossága megkívánja azt, hogy annak valamivel 
nagyobb állandósága legyen, mint a házszabályok 

) Lásd az Irományok 350-dik számát. 

többi részleteinek ; másodszor meg azért is, mert az 
igazolásnak azon módja, melynek gyakorlatában 
most a ház van, szintén törvényen alapszik, és 
nem házszabályokon; és én megvallom, nem tudom 
megegyeztetni a küldöttség javaslatával az 1848-
diki törvénynek idézését. Azon véleménynek iga 
zolására, hogy elegendő a házszabály arra, hogy az 
eddigi eljárás megváltoztassák, a küldöttség hi
vatkozik az 1848-diki törvényre. Már pedig azt 
hiszem, hogy épen azért, mert a jelenleg gyakor
latban levő eljárás ezen törvényen alapszik, eb
ből világosan' következik, hogy az ezen törvény
ből következett eljárás megváltoztatása is törvény 
által eszközöltessék. Én tehát a nélkül, hogy a 
később előforduló részletes javaslatokat érinteném, 
most csak azon elvet bátorkodom a t. ház figyel
mébe ajánlani, hogy sokkal biztosabb az eljárás ál
landósítására nézve, ha már ez kellő alapon fogad
tatik el ; tanácsosabb volna, ha ezen a követek ígazo 
lására vonatkozó szabályok nem házszabályok, ha
nem törvény által intéztetnének el. 

Deák F e r e n c z : T. ház! A házszabályok 
megállapítása nag\ fontosságú tény, és sok tekin
tetben még nagyobb óvatosságot kivan, mint a 
törvény megalkotása; mert a házszabályokat, 
melyeket mi most megállapítunk, a jövő ország
gyűlés folyama alatt nem lehet megváltoztatni ; 
vagy ha megváltoztatják, az csak a jövőre fog 
szolgálni. A törvényt pedig, melyet ma alkotunk, 
akármelyik hetében, akár kezdetén az országgyű
lésnek a törvényhozás beleegyezésével meg lehet 
változtatni. 

Nagy fontosságú dolog minden tekintetben a 
tanácskozások rendét s az alakulást szabályozni. 

Hogy a házszabályok, ugy a mint azok eddig 
fenállottak. a gyakorlatban több nehézségeket tün
tettek fel, az kétséget nem szenved ; csak egyre 
emlékeztetem a t. házat: hogy az 1865-ki ország
gyűlés kezdetén egy ideig azon aggodalomban 
voltunk, hogy nem lesz képes alakulni a ház, mert 
a választások egy nagy része ellen kérvények 
adattak be, és azon aggódtunk, hogy ha netalán 
az absolut többség ellen adatik be kérvény, benne 
vagyunk a circulus vitiosusban, és nem tudunk 
belőfo kimenekülni. Mindezen segíteni kell. 

Óhajtottuk volna, természetes, hogy ezen sza
bályok korábban kerülhettek volna elő és nem az 
utolsó hetekben. Most belemenni ezek vizsgála
tába, én nagy nehézséggel járónak látom; mert 
hiszen csak a napokban kaptuk meg, s legtöbb 
embernek nem volt ideje tanulmányozni, és hogy 
figyelemmel olvasta volna el mindannyi képviselő, 
azt állítani alig lehet. 

Igaz, hogy a törvényjavaslatokra nézve mondja 
határozottan az eddigi szabály, hogy azok osztály
ülésre mennek, s azt nem mondja határozottan a 
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nem-törvényezikkekre; de azt sem zárja ki, hogy 
a tisztelt ház megtehesse. 

En tehát indítványozom : tegyük át az osztá
lyokhoz és vitassuk meg osztály-ülésekben, sőt 
akár mindjárt bele bocsátkozhatunk. (Helyeslés.) 
Mert attól tartok, ha itt ezen 222 szakaszt végig 
tárgyaljuk, a nélkül hogy előre értekezvén, előle
ges megállapodásra jutottunk voina: kifogyunk 
az időből és semmi sem történik. Pedig másfelől 
meglehet, hogy az osztályok majd kiszemelik azon 
pontokat, melyek niulhatlanul szükségesek és 
legalább azokra nézve határozunk. Ismétlem te
há t : méltóztassék a javaslatot az osztályokhoz 
u: ásítani. (Helyeslés.) 

11 BÓnis S á m u e l : Ha a tisztelt ház azon véle
ményben van, hogy az osztályok tárgyalása köny-
nyiteni fogja ezen munkálat keresztül menetelét: 
akkor én ez indítványt nem ellenzem; azonban 
mindenesetre méltóztassék a ház ugy rendelkezni, 
hogy még ez ülésszak alatt valami történjék az 
igazolásokra nézve; mert épen mint Deák Ferencz 
képviselőtársam monda, megtörténhetik a jövő 
országgyűlésen, hogy a ház nem lesz képes ala
kulni a régi házszabályok nyomán. Nekem azon 
aggodalmam van, ha az osztályokhoz utasittatik, 
elmarad ezen ülésszakról. Én tehát azért voltam 
bátor tegnap megkérdezni az elnökséget, kijelen
tette-e a háznak, hogy az osztályokhoz ne menjen? 
és az elnök úr ezt kijelentette; azonban én azt tar
tom : a ezélszerübb eljárás indokolja azt is, hogy a 
ház. tegnapi határozatát,, ha akarja, megváltoz
tassa. Csak az iránt szeretnék biztositva lenni, hogy 
az osztálye)k tárgyalása ezen tárgyat végleg nem 
fogja elnapolni, különben meg fo» történni, hogy a 
jövő országgyűlésen a ház nem lesz képes megala
kul n i. (Ha (áridöf!) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Én azt tartom magam 
is. hogy a házszabályoknak az osztályokhoz való 
utasítása által csak nyernénk, mert ime oly nagy 
fontosságú elvi kérdések jőnek szőnyegre, milyent 
pl. Vukovics képviselőtársam is emiitett. Hogy 
pedig megszűnjék Bónis képviselő úr aggodalma 
i s , méltóztassék a tisztelt ház záros határidőt tűzni 
ki, mely alatt az osztályok e tárgyat elintézzék. 

E l n ö k : Elfogadja-e a tisztelt ház Deák Fe
rencz képviselő 111* azon indítványát, hogy a ház
szabályokra vonatkozó munkálat az osztályokhoz 
utasíttassák ? (Elfogadjuk !) 

C s i t y Sándor: Nekem, tisztelt ház, (Zaj. 
Halljuk! Elnök csenget) az iránt, hogy az osztályok
hoz utasittassék, semmi észrevételem nincs; sőt 
inkább tegnap kifejezett nyilatkozatommal az tö
kéletesen öszhangzik. Ehhez képest tehát az 
osztályokhoz való utasítás, nézetem szerint is, szük
séges s kívánatos; hanem magának a központi 
bizottságnak jelentésében van egy pont, melyben az 

foglaltatik, hogy Vajda-Hunyad és Hátszeg vidé
kének, a képviseltetésnek, a házhoz intézett ké
relme, mint köréhez nem tartozó, általa nem tár
gyaltatik alaposan ; sőt a jelentésben javaslat sem 
tétetik az i ránt : miként lenne az elintézendő. Az 
egyik ez. A másik pedig Szabolcsmegyének ha
sonló kérvénye, melyben azt kívánja, hogy kép
viselőnek a miniszterek s államtitkárokon kivül 
miniszteri kinevezéstől függő hivatalnok ne válasz
tassák. E kérvényt szintén nem tárgyalta a bizott
ság. Kérem ez iránt különösen a t. házat, mél
tóztassék intézkedni, hogy ezen kérvények szintén 
tárgyalás alá kerüljenek azon alkalommal, midőn 
a ház rendszabályai fognak tárgyaltatni. (Zaj.) 

G h y c z y K á l m á n : Én azt vélem t. ház, ha 
az osztályokhoz utasittatik a bizottság' je'entése. 
azon részletek iránt is, melyeket Csiky Sándor 
képviselő dr előadott, ha az osztályok jónak látják, 
tanácskozhatnak és véleményt adhatni fognak. 
Mint az e tárgyban működött bizottság egyik tagja 
nekem is óhajtanom kell azt, hogy ezen tárgy a t. 
ház által minél érettebb megfontolás után intéztes
sék el ; mert sokkal fontosabb az, mint első tekin
tetre látszik. Én részemről azt hiszem, ha e tárgy 
az osztályokhoz utasittatik is — a mit magam is 
épen azért, hogy minden oldalról kellőleg megí'on-
toltassék, óhajtok — azért még ez országgyűlés-
szak alatt a legszükségesebbekre legalább, minden 
esetre történhetik intézkedés. Miután itt házsza
bályról s nem törvényhozásról van szó, a végelha
tározás stádiumai sokkal rövidebbek, mint ha tör
vény alkotásáról kellene intézkedni. Épen azért 
voltam bátor fölszólalni a tárgyban, mert t. kép
viselőtársam Vukovics Sebő, ugy látszik tévedésben 
van. 0 azon vélekedését nyilvánította, hogy az 
eddigi igazolási eljárás törvényen alapszik. Nem, 
t. ház! Alapszik ez a háznak 1848-ban alkotott 
szabályain. Törvényen nem az igazolási eljárás 
alapszik, hanem alapszik az országgyűlésnek, ille
tőleg a képviselőháznak azon joga, hogy az iga
zolási eljárás iránt önmaga önállólag, a törvény
hozás más factorainak befolyása nélkül intézkedik. 
Ezen jogot kivárja a bizottság fentartani, ezen jo
got gyakorolta eddig a ház : s a ház függetlenségé
nek, souverenitásának érdekében van, hogy ezen 
jogát jövőre is maga gyakorolja. (Helyeslés.) 

Egyébiránt az osztályokhoz való utasítást ma
gam is elfogadom. (Helyeslés.) 

Simony i LajOS b . : T. ház! Én is helyes
lem azok nézetét, kik e javaslatot az osztályokhoz 
utasitani akarják; de tekintve az idő rövidséget, 
tekintve a tárgy fontosságát, részemről óhajtanám, 
hogy mindenesetre oly eljárás követtessék, mely
nek következtében a házszabályok még ezen ülés
szak alatt intéztessenek el; és épen azért óhajtanám, 
hogy a ház bizonyos határidőt szabna az osztályok-
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nak, mely alatt azok beadják véleményeiket, 
(Nem lehet!) hogy minél elébb és minél gyorsab
ban intéztethessék el ezen tárgy. (Zaj.) 

Elnök: Némely osztályok az unió törvény 
tárgyalását már el is kezdették, és talán vannak 
osztályok, melyek már be is fejezték. Ha a t. ház 
bele méltóztatik egyezni, határozatba lehetne hozni, 
hogy mihelyt az osztályok az unió kérdését be 
fogják fejezni, azonnal vegyék tárgyalás alá a 
házszabályokat. (Most!) Az ülés után tehát marad
janak itt az osztályok, és mennyiben be lesz fejezve 
az unióra vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása, 
azonnal vegyék tárgyalás alá a házszabályokat. 
(Határidőt!) 

Podmaniczky Frigyes b.: T. ház! Ilynemű 
határidőt nem lehet szabni: mert vannak az osz
tályok előtt oly tárgyak, melyek törvény alkotását 
czélozván, sürgősebbek az osztályokban, mint a 
házszabályok; hanem igen is azt lehetne mon
dani, hogy deczember 2-ikáig végezzék el az 
osztályok. (Nem lehet!) Bocsánatot kérek, véle
ményem igazolásául csak azt hozom fel, hogy 
mindannak, a mi törvény alkotását czélozza, 
készen kell lenni deczember 8-ikára: mert hogy 
deczember 10-ikéig minden retortán keresztül 
mehessen, arra időt kell engedni; holott ha a ház
szabályok készen lesznek, akkor marad még 6 — 7 
nap megvitatásukra. 

E l n ö k : Átalánosságban talán ki lehetne 
mondani, azonnal vegyék az osztályok tárgyalás 
alá a házszabályokat. 

D e á k F e r e n c z : T. ház! Előre bocsátom, 
hogy az idő rövidsége valóban arra kényszerit 
bennünket, hogy egész nap dolgozzunk. E g y 
részét a napnak nyilvános ülésekben, másik részét 
az osztályokban, némelyek a bizottságokban; szó
val nekünk egész nap elfoglalva kell lennünk. Bíz

zuk tehát a dolgot a gyakorlatra. A ház kimondja 
azon határozatát, hogy a házszabályok az osztá
lyokban minél előbb intéztessenek el; természete
sen ugy értve ezt, hogy más hasonló fontosságú 
tárgyak elmaradása nélkül; nem hiszem, hogy az 
osztályok ne iparkodjanak ez irányban mindent 
megtenni. Az osztályok például ma az ülés 
eloszlása után összeülhetnek; délután, miután 
országos ülés nincs, ismét lehet osztály-üléseket 
tartani, és igy minden nap. Ha az osztályok min
den nap dolgoznak azon időben, melyet nem fog
lal el az országos ülés : akkor elvégezhetik ezen tár
gyat annak idejében, nem deczember 2-dikára, 
hanem talán 5 — 6 nap múlva. Mindenki látja 
hogy a ház óhajtja, hogy ezen tárgy még ezen 
ülésszak alatt elintéztessék, és mindenki a legna
gyobb szorgalommal fog dolgozni, tudván, hogy 
a ház ezt megkivánja. Bizzuk hát ezt az osztályokra 
és az egyes képviselők kötelesség-érzetére, és hi
szem, hogy meg fog történni. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k i Kérem az osztályok tagjait, méltóz
tassanak ülés után itt maradni és az osztályok tár
gyalásait folytatni. 

A bor- és hus-fogyasztási, valamint a szemé
lyes kereseti adó tárgyában a központi bizottság 
már beadta jelentését, mely még ma szét fog osz
tatni. Ha a t. ház beleegyezik, a holnapi ülésre le
hetne napi rendre kitűzni. (Helyeslés.) 

A kereskedelmi minisztérium költségvetésére 
nézve szét van osztva a pénzügyi bizottság jelentése. 
Ha a t. ház beleegyezik, holnapután lehetne azt 
tái'gyalni. (Holnap!) Ennélfogva holnap, az adó
törvények tárgyalása után fog elővétetni. 

A pénzügyi bizottság tagjait d. u. 4 órára 
kérem össze jönni. 

Az ülés végződik déli 12 órakor 




