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1868. deczember 9-én 

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 : A pestvárosi kölcsönről, az 1868. XXIII. törvényczikk 30-dik szakasza kiterjesztéséről, a kisajátításról áta-
lában, végre a kisajátításról Buda-Pesten szóló törvényczikkek szentesittetvén, kihirdettetnek. Bedekovics Kálmán kineveztetése hoi" 
vát-szlavon-dalmát miniszterré tudomásul vétetik. A főrendek elnöke átküldi az országos levéltárnok elismeréseit átvett szentesített 
törvényezikkekröl. A gyorsiroda kinevezett tagjai bejelentetnek s a képviselőházi napló szerkesztője megállapittatik. A számvevő bi
zottság jelentései 1868. aug. 8-ig elfogadtatnak. Az országgyűlést berekesztő trónbeszéd az Irományok közé fölvétetni hataroztatik 
A főrendek üzenik, hogy a képviselőház határozatait a báttaszék-zákányi, érsekujvár-trencséni, temesvár-orsovai vasutvonalak 
Béga-csatorna ügyében elfogadták. Az elnök búcsúbeszéde. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gróf, Festetits György gróf, Gorove István, 
Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla báró • később 
Bedekovics Kálmán. 

Az ülés kezdődik déli 12 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom, a mai ülés 
jegyzőkönyvét Ráday László gróf jegyző úr fogja 
vezetni ; a szólani kívánók neveit Bujanovics Sán
dor jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni, 
R á d a y L á s z l ó g r ó f j egyző {olvassa a de

czember 8-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Ha észrevétele nincs a t. háznak a 

jegyzőkönyv ellen, akkar ez hitelesítve van. 
Andrásy Gyula gróf miniszterelnök: 

T. ház! 0 felsége a kisajátításról átalában, a Bu
da-Pest területén eszközlendő kisajátításról, a Pest 
városa által felveendő kölcsönről, s az 1868. évi 
XXIII . törvényczikk 30-ik szakaszának az 1869 
év végéig leendő kiterjezztéséről szóló törvényja
vaslatokat szentesitvén, ezennel van szerencsém a 
jelen törvényhozás által hozott négy utolsó tör
vényt azon kéréssel átnyújtani, hogy azoknak ki
hirdetését elrendelni méltóztassék. 

Mihályi Péter és Bujanovics Sándor 
j e g y z ő k (felváltva olvassák a szentesitett törvényczik
keket. *) 

E l n ö k : E szentesitett törvényczikkek et Paiss 
Andor jegyző a méltóságos főrendekhez át fogja 
vinni. 

Van szerencsém a t. háznak jelenteni, hogy 
Andrásy Gyula gróf miniszterelnök hozzám intézett 
hivatalos levélben értesiti a t. házat, hogy ő fel-

^Láed az Irományok 461—464 számát. 

sége Bedekovics Kálmán urat Várasd megye főis
páni helytartóját a Buda-Pesten székelő központi 
kormányhoz tárczanélküli Horvát-Sziavon- és Dal
mátországok miniszterévé kinevezni méltóztatott. 
{Bedekovics Kálmán zajos éljenzések közt a terem
be lép s helyet foglal.) Majláth György országbíró 
és a főrendiház elnöke átküldi az országos levél
tárnok elisinervényeit: a népiskolai közoktatás, az 
arad-temesvári vasút, a gyulafehérvári görög-kath. 
érsekség s lugosi és szamosujvári püspökségek, a 
véderő, a honvédség s a népfölkelés iránt alkotott 
és szentesitett törvényczikkek átvételéről. Tudo
másul szolgál. 

Engedje rnegat . ház, hogy azon átirat, mely
ben Bedekovics Kálmánnak tárczanélküli minisz
terré kineveztetése tudomásomra hozatott, fölolvas
tassák. (Halljuk!) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a kinevező 
okmányt.) 

Elnök: Jelentem a t. háznak, hogy az or
szággyűlési gyorsiroda rendezése tárgyában ho
zott határozat következtében megbizatásunkban 
eljártunk és a gyorsirodát rendeztük. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa a gyorsiroda 
kinevezett tagjainak névsorát.) 

E l n ö k : Kállay Bertalant és Szerváuszky 
Károlyt, kik eddig a gyorsírói irodában működtek, 
nem nevezhettük ki. Van a t háznak egy határo
zata, mely még azon időben keletkezett, midőn hi
vatalnokainak állandosittatása kimondva nem 
volt, és mely szerint hivatalnokai az országgyűlés 
berekesztése után három havi fizetést kapnak. Ké
rem a t. házat, méltóztassék e határozatot a neve
zett két egyénre kiterjeszteni. {Helyeslés.) 

A képviselőházi napló szerkesztőjének állása 
és fizetése iránt a t. ház határozott. U g y hiszem, 
a t. ház beleegyezik abba, hogy a napló szerkesz-
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tője Greguss Ágost maradjon. (Átalános helyeslés.) 
Csengery Imre előadó jelentést fog tenni a 

képviselőház Bzamadásainak megvizsgálásáról. 
Csengery Imre előadó (olvassa a számvevő 

bizottság három jelentését 1). 
E l n ö k : Jóváhagyja a t. ház a számvevő 

bizottság javaslatait? (Elfogadjuk!) A ház el
fogadja. 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A további vizsgá
lat eszközlése iránt a jövő országgyűlés fog intéz
kedni. Fenmaradt a közelebbi évről vezetett 
számadás megvizsgálása ; miután azonban ez szep
tember közepén terjesztetett elő, mi pedig sokkal 
inkább el voltunk foglalva, mint tudni méltózta
tik, semhogy ráérhettünk volna ; ennélfogva ez 
is a jövő országgyűlés teendője lesz. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A jelen országgyűlésnek ez utolsó 
ülése, s ezzel a képviselőház ülései be lesznek re
kesztve. 0 felsége holnap délutáni 1 órakor fogja 
a berekesztő trónbeszéddel befejezni az ország
gyűlést. Ennélfogva ő felségének bezáró trónbe
széde a jegyzőkönyvhöz nem esatoltathatik, de az 
irományokhoz kapcsoltatván, azokkal együtt e 
ház tagjai meg fogják kapni 2). 

Most a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítése 
végett az ülést 10 perezre felfüggesztem. 

(Tíz pereznyi szünet mvlva:) 
Ráday László gr. jegyző (olvassa az ülés 

jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A képviselőház utolsó ülésének jegy

zőkönyve hitelesíttetik. 
A mélt. főrendektől üzenet fog érkezni. Ad

dig is felfüggesztem az ülést. 
(Ot pereznyi szünet múlva:) 
Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 

szék elé járul): Mélt. elnök ur! t . képviselőház! 
A t. képviselőháznak a báttaszék-zákányi, érsek-
ujvár-trencséni, temesvár-orsovai vasutvonalakra s 
a Béga-csatornára vonatkozólag hozott határoza
taihoz a mélt. főrendek hozzájárulván, van sze
rencsém az ezekre vonatkozó jegyzőkönyvi kivo
natokat kézbesiteni. 

M i h á l y i Péter j e g y z ő (olvassa a főrendek 
jegyzökönyvének kivonatát). 

E l n ö k : Tudomásul szolgál. Ezen tárgy szin
tén felvétetvén a mai ülés jegyzőkönyvébe, az il
lető pont hitelesítés végett fel fog olvastatni. 

R á d a y L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyv utolsó számú pontját.) 

E l n ö k ; Hitelesíttetik. 
(Föláll. Halljak! Halljuk!) 
A három évi ülésszak vég perczéhez jutot

tunk. 

'.) Lásd AB Irományok 465—467. számai'. 
*z Lásd az Irományok 468 számát. 

Visszaemlékezni az országgyűlés minden mű
ködésére, nem tartozik egy zárbeszéd rövid kere
tébe. Nem mellőzhetem azonban, hogy a képvise
lőház belvi$zenyaii?a vonatkozó némely adatokat 
meg ne említsek, hogy annak örömteljes napjaira 
reá ne mutassak ; végtére , hogy a helyzet javu
lásáról, ha csak vázlatképen is, említést ne te
gyek. 

A képviselőház igazolt tagjainak legnagyobb 
száma 432 volt. E szám változott aszerint, amint 
halálozások jöttek közbe, vagy lemondások tör
téntek ; családi viszonyoknál és állami hivatalba 
történt kinevezéseknél fogva összesen lemondott 
97 képviselő, uj választás alájöt t 42 képviselő; e 
közöl 31 ujonan lett elválasztva. 18 képviselő
társunktól a halál fosztott meg. Békében nyugod
janak hamvaik. 

Számos előkészítő, s gyakran hosszasan tartó 
bizottsági és osztályülésen kívül tartott a ház 
összesen 338 nyilvános ülést, ezekben tárgyalt 
3078 tárgyat. 

Több örömteljes napban részesült a képvi
selőház. A múlt év böjteíő hava 18-dik napja meg
hozta az alkotmány helyreállítását és a magyar 
felelős minisztériumnak hazánk legjelesebb fiai 
köréből történt alakulását. (Hosszas viharos él
jenzés.) 

A nemzetek nyugalmának, czélszerü haladá
suknak 8 erejök kifejlődésének legbiztosabb talp
köve a fejedelmek és nemzetek közti bizalom s eb
ből kifejlődő egyetértés. Ennek reménye emelte a 
június 8-kai nagy nap örömeit. E remények tökéle
tesen teljesültek. Örömmel tapasztalta azt az or
szággyűlés, hogy a nemzet részéről felterjesztett 
óhajtások és ő felsége akarata közt tökéletes egye
tértés létezik. (Helyeslés.) 

Elénk emlékezetben van a legközelebb elmúlt 
hó 24 ik napja, midőn a Magyar-, Horvát- és 
Szlavonországok közt történt kiegyenlítés követ
keztében Horvát- és Szlavonországok képviselői e 
teremben megjelentek. (Lelkes éljenzés.) E nap 
örömteljes emlékét a történelem is fen fogja 
tartani. 

Az országgyűlés főteendőit képezte a közös 
ügyek kiegyenlítésének kérdése. Erre nézve két fő 
tényező állott az országgyűlés előtt: egy irott alap
törvény s a nemzet akarata, mely a kiegyenlítést 
kívánta. E két tényező közt tökéletes öszhangzás 
létezett; mind a kettő az egyoldolu intézkedést, 
mint czélhoz nem vezetőt, kizárta. E két tényező 
értelmében alkottatott a Magyarország függetlensé
gét biztosító XII . tezikk, mely Magyarországot a 
független európai államok sorába vezette, hol távol 
minden terjeszkedési szándéktól, mint az annyira 
szükséges európai béke fentari ásának tényezője, 
működik. (Helyeslés.) 
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(Gondoskodott az országgyűlés ugy a szellemi, 
mint az anyagi haladásról. E törvényekben, gon
dosan ápolva, nagy kincs rejlik. 

Sok teendő van ugyan még hátra, de ennek 
is le van téve alapja, ki van jelölve ösvénye : arra 
építeni, ezen haladni lehet. Mindamellett hazánk 
helyzete tetemesen javult, mit a nmlt s a jelen 
közti különbség legvilágosabban bizonyit. Erre 
nézve a szónoklatnak egy nagy kiterjedésű tere 
nyilik ; de nem lépek a nemzet képviselői előtt e 
térre, hisz ők ismerik a multat, s alkották a jelent. 
Volt idő, midőn ők aggódtak leginkább a haza 
jövője felett, s most azon boldogitó érzettel hagy
hatják el e termet, hogy hazánk jövője a nemzet 
kezébe van letéve. (Elénk helyeslés.) 

Midőn t. képviselőtársaimtól bucsut veszek, 
egy kívánságnak s egy kérésnek adok kifejezést: 
kívánom, hogy önöket az élet utjain a Mindenható 
áldása kisérje. Kérésem abból áll, hogy ha gyak
ran nehéz körülmények közt egyben vagy más
ban hiányok vagy mulasztások történtek, bocsás
sanak meg! (Hosszan tartó éljenzés.) 

Most fejezzük be az utolsó ülést azon kíván
ság nyilvánításával, hogy ő felségök, Magyaror
szág királya és királynéja éljenek, és éljen a ha
za! (A ház tagjai felállanak • lelkes, szűnni nem 
akaró éljenzés.) 

Deák FerenCZ: T. ház! Meg vagyok győ
ződve, hogy a t. ház összes tagjaínak érzelmét feje
zem ki, midőn köszönetet mondok t. elnökünk

nek ezen hosszú idő alatti gondos fáradozásáért, és 
tapintatos eljárásáért, melylyel valamenyiünk 
tiszteletét a legnagyobb mértékben kiérdemelte. 
(Hosszan tartó viharos éljenzés?) Mellőzöm a szónok
lat virágait, mert a sziv érzelmeinek kifejezésére 
néhány szó is elég, kivált azon érzelmekére, me
lyeket valamennyien együtt táplálunk és melyeken 
senki sem kételkedik. Isten kisérje az élet utain t. 
elnökünket is ! Adja Isten, hogy ép erővel, egész
séggel, békével és nyugalommal pihenhesse ki ezen 
nehéz évek terheit! Adja Isten, hogy miudig kö
rünkben, mint szeretett barátunkat, és ha lehet 
társunkat is tisztelhessük! (Éljenzés) 

De félig teljesíteném kötelességemet, ha egyút
tal köszönetet nem mondanék ép oly meleg érze
lemmel a t. ház két alelnökének is. (Hosszan tartó 
lelkes éljenzés.) Ok együtt osztoztak elnökünkkel a 
terhes hivatal viselésében ép oly ügyesen, ép oly 
fáradhatlanul; és az ő emiékezetök is szivünkbe 
vésve marad mindörökké. (Elénk éljenzés.) 

Végre köszönetet mondok a szintén fáradsá
gos hivatalos kötelességekkel terhelt jegyzőknek. 
(Elénk éljenzés.) Adja Isten, hogy a mit mi most 
megkezdettünk, és a minek alapját letettük, azt ők, 
jobbára fiatalkorú emberek, még hosszú időig elő-
mozdithassák, és tovább fejleszthessék. Isten áldja 
meg őket! (Éljen Deák Ferencz!) 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 




