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LXXXY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. január 12 dikén 

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 : Bemutattatnak : Vueseties István és Sipos Ferencz megbízó levelei; Végess Andor panasza az abádazalóki 
képviselőválasztás el len; Baszler bécsi lakos röpirata a pénzügyi viszonyok rendezéséről; Szabadka városa panasza az adónak kato
nai behajtása el len; Temesvár városa kérvénye a városnak Fiúméval ós Araddal leendő vasúti összeköttetése i r án t ; Üimitrievics Dá
nielé a törökbecsei szolgabiróság ellen tett vizsgálat tikéi-ének eszközlése i rán t ; Soltész Sándoré a szabolcsi közmunka körül s a to
kaji uradalomban elkövetett csempészkedések megvizsgálása i r án t ; Szalatkay György panasza a veszprémi törvényszék e l len: 
Gots Jánosé egy zsidónak adott husméresi engedély ellen ; Krausz Dávidé a cs. kir. financzhatóság itéiete ellen ; László István 
kérvénye honvédi nyugdija s Nagy Eleké és társaié katonatiszti fizetésök utalványoztatása i r án t ; Lisznyai Damó Eleké s Pálé öröksé
gük átvebetése i rán t ; Kováci Péteré kapusi illetménye utalványoztatása i r án t ; Pollák Chajim javaslata a héber iskolák és népnevelés 
ügyében ; Hart inger Antal nemzetgazdasági t áb lá i ; Obrovácz község kérvénye a dohánytermelés megengedése i r án t ; csákvári volt 
urbéreseké telkeik úrbéri természetüeknek nyilvánítása i r án t : Gegus Dániel magyarra fordított Corpus Juris-a : végre Kálóczy Lajos 
és Pi-rczel Béla képviselők nyilatkozata, hogy hivatalt vállalván, új választás alá bocsátják magokat. A ház kijelenti abbeli várako
zását, hogy minden képviselő, ki képviselővé történt választása után az országgyűlés folyama alatt kormányi kinevezéstől függő hiva
talt vállal, magát új választásnak veti alá. Benyujtatik a számadásvizsgáló bizottság kettős jelentése. Deák Ferencz indítványa s föi-
irati javaslata a hadkiegészítés ügyében kiadott rendelet iránt, valamint Madarász indítványa ugyané tárgyban benyujtatván, a két in
dítvány tárgyalási napja kitüzetik. Vay Sándor b . és Puskariu János végleg igazoltatnak. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V2 órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét fogja vezetni Dimitrievics Milos, a szól
ni kívánók neveit fogja jegyezni Tóth Vilmos. Az 
utolsó ülés jegyzőkönyve lesz hitelesítendő. 

Tóth Vilmos jegyző (olvas sa az 1866. évi 
deczember 20-kán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök: A múlt ülés jegyzökönyve hitelesít
tetik. 

Be fogom mutatni a tisztelt háznak az idő 
közben beérkezett irományokat. 

Vueseties István, Torontálmegye zsombolyai 
választó kerülete résziéről megválasztott képviselő 
megbízó levelét, valamint Sipos Ferencz, Bereg-
megye felvidéki kerülete képviselőjéét, az állandó 
igazoló bizottságnak leendő kiadatás végett van 
szerencsém bemutatni. 

Végess Andor a hevesmegyei abádszalóki 
képviselőválasztást a választás közhírré tétele és 
határnapja közötti idő rövidsége miatt megsemmi
síttetni kéri. E kérvény szintén az állandó igazoló 
bizottságnak lesz kiadandó. 

Baszler. bécsi lakos, a pénzügyi viszonyok 
rendezésére vonatkozó röpiratot küldött be több 
példányban, melyek közül egy példány a képvi
selőház levéltárába teendő, a többi pedig a kép
viselő urak közt kiosztandó. * 

Szabadka városa közönsége az adónak kato
nai erővel behajtását kéri megszüntetni. 

Temesvár városa közönséere Temesvár váro

sát az arad-eszék-fiumei vasútvonalba belevonat
ni és Aradnak Temesvárral leendő vasúti össze
köttetését kéri kieszközöltetni. 

Dimitrievics Dániel a törökbecsei szolgabiró
ság által elkövetett hivatalbeli visszaélés tárgyá
ban tett vizsgálat sikerét kéri. 

Soltész Sándor, szabolcsmegyei rakomazi la
kos, a megyei közmunkaügyben 50.000 forintra, 
nem különben a tokaji uradalomban 150,000 fo
rintra menő csempészkedések megvizsgáltatásáért 
esedezik. 

Szalatkay György,veszprémi lakos,egy apolg. 
törvényszék által örökösödési ügyben ellene ho
zott ítéletet sérelmesnek panaszolván, orvoslást kér. 

Gots 'János, mezó'szepesi mészáros czéhmes-
ter, az ottani főszolgabíró által Schaeffer izraeli
tának adott husméresi engedélyt megszüntetni 
kéri. 

Krausz Dávid, tolnamegyei lakos, a csász. kir. 
fiiláncz hatóság által ellene hozott Ítéletet jogta
lannak panaszolván, annak végrehajtását megaka
dályoztatni kéri. 

László István, seregélyes! fehérmegyei la
kos, a részére 1849. évi jul. elsejétől fogva na
ponkinti 6 ezüst krajezárban biztosított, 16*66. 
évi deczember végéig 639 frt 18 krra p. p . rugó hon
védi nyugdijának az illető hadi pénztárból való 
utaltatását kéri elrendelni. 

Nagy Elek és társai, volt székely katonatisz
tek, szolgálati idejökhöz mérsékelt évenkinti fize
tés nyerhetését kérik kieszközölni. 
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Lisznyai Damó Elek és Pál, nagybátyjuk, né
hai Szotyori Benjáminról hátramaradt fekvő' ingat-
lanjoknak kezökre jutásának eszközöltetését kérik. 

Mindezen bemutatott kérvények a kérvényi 
bizottsághoz tétetnek át. 

Kovács Péter, múzeumi kapus, m. évi július 
elsejétől ugyanaz évi decz. 15-ig- járó illetményét 
kéri elrendelni. A költségvetési bizottságnak ada
tik át véleményadás végett. 

Pollák Chajim, hódmezővásárhelyi hittanár, 
a héber vallású iskolák és népnevelés ügyében ja
vaslatokat terjesztvén elő, azokat a vallás és köz
oktatási bizottság által figyelembe vétetni kéri. Az 
illető bizottsághoz fog áttétetni. 

Hartinger Antal, bécsi kőnyomdász, általa ki
adott nemzetgazdasági tábláknak terjesztését kéri 
az iskolák számára való megvétel által pártolni. A 
kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Bács-Bodrogmegye Obrovácz községe a do
hánytermelés megengedése iránt esedezik. Szin
tén a kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Fehérmegyei Csákvár mezőváros több úrbéri 
lakosai, az uradalmilag elfoglalt telkeik visszaszerzé
seért indított perben a törvényszéki ítéletet sérel
mesnek panaszolván, kérik, hogy telkeik úrbéri 
természetüeknek nyilváníttatván, a48-iki törvények 
kedvezményében részesüljenek. Szintén a kérvényi 
bizottsághoz utasíttatik.' 

Gegus Dániel a Corpus Jurist magyarra for
dítván, munkája egy díszpéldányát kormányzati 
utón a t. képviselőház számára meg'küldötte. A le
véltárba lesz teendő. (Éljenzés.) 

Tóth Vilmos jegyző föl fogja olvasni Kálóczy 
Lajos nyilatkozatát. (Halljuk!) 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvas): „T. képviselő
ház ! Az alapitványi alapok ő cs. kir. ap. felségé
nek 1865-ik évi nov. hó 24-ikei legmagasabb el
határozásával a pénzügyi közegek törvénytelen 
kezelése alól kivétetvén, az 1848-ik évben isfenál-
lott kerületi gazdasági főtiszti állomások egyikére 
kineveztettem. Ennek folytán csekély tehetségemet 
a közszolgálatnak — eddig az országos vagvon 
nagy kárára elhanyagolt — ezen ágára fordítani 
óhajtom. Jelen hivatalos állásom azonban nem 
változtathatja meg' a politikai téren eddig vallott 
elveimet, a melyekhez ezentúl is hű fog'ok marad
ni. Mégis, miután jelen hivatalos állásomat kép
viselővé választatásom után vállaltam el, alkalmat 
kívánok nyújtani küldőimnek arra, hogy választói 
jogukat újból gyakorolva, akaratukat akadálytala
nul érvényesíthessék. Ez okból képviselői állásom
ról ezennel lemondok. Midőn magamat a t. ház 
tagjainak nagybecsű emlékébe ajánlanám, mara
dók a t. képviselőháznak Pesten, 1867-ik január 
7-én, alázatos szolgája Kálócz}' Lajos m.k . Győr-

megye peri v. kerülete által megválasztott orszá
gos képviselő." 

E l n ö k : Győrmegye központi választmánya 
uj választás eszközlésére fog fölszólíttatni. (Helyes
lés.) Föl fog továbbá olvastatni Perez el Béla nyi
latkozata. (Halljuk!) 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvas): „Mélyen t. 
képviselőház! Jóllehet meggyőződésem szerint 
törvénykönyvünkben úgynevezett incompatibili-
tási törvény elő nem fordul, de az eddigi ország
gyűlési gyakorlatokból sem volna az kimagyaráz
ható, s jóllehet ennélfogva hivatalba léptemkor 
annál kevésbbé hittem törvényes kötelességemnek, 
képviselői állásomat egy ujabb választástól tenni 

j függ'ővé, minthogy én azt haladék nélkül válasz-
| tóimmal tudatván, ezek által bizodalmok megújí

tott kijelentésével tiszteltettem meg: mindazonál
tal, mint tagja ezen képvielőháznak, nem tehetem, 
hogy figyelem nélkül hagyjam azon aggályokat 
és kivánalmakat, melyek az országgyűlés függet
lenségének megőrzése tekintetéből a képviselői ér-
tekezletekbnn nyilvánultak : minélfogva a tolna
vármegyei bonyhádi választó kerület által rám 
ruházott képviselői állásomról midőn ezennel tisz
teletteljesen lemondanék, kérem a t. házat, méltóz
tassék az illető meg-yei központi bizottságot uj vá
lasztás eszközlésére utasítani. Mély tisztelettel ma
radván, Pesten, január 11-dikén 1867. Perczel 
Béla m. k." 

E l n ö k : Tolnamegye központi választmánya 
j szintén föl fog szólíttatni uj választás eszközlésére. 
! (Helyeslés. Fölkiáltások: Hát Urményi?) 
j Deák F e r e n c z : A lemondás tárgyában kí

vánok szólani. (Halijuk!) T. ház, mindenekelőtt azt 
említem meg, hogy nekem positiv magán tudomá
som van, hogy még egy képviselőtársunk, Ráday 
Gedeon gr. szintén ily tartalmú lemondást kíván 
beadni; ő azonban még nem érkezett el, s azért 
késhetett a dolog. Ezt azért jegyzem meg, nehogy 
valaki azt higye. hogy Ráday Gedeon grófra ezen 
előzmények gyakoroltak elhatárzó befolyást. O 
ugyanis maga jószántából határozta el erre magát, 
s előttem ki is jelentette, hogy lemondását legköze
lebbi alkalommal beadja. 

Egyébiránt ezen tárgyra nézve azt hiszem, 
I hogy a ház végzésének egyik része az leend, hogy 
az uj választások megrendeltetnek. De nagyon 
óhajtanám, ha ez alkalommal a ház kimondaná, 
hogy tökéletesen helyesli azon nézeteket, melye
ket a lemondó urak megemlítettek, hogy t. i. azon 
képviselő, ki megválasztatása után, az országgyű
lés folyama alatt, a kormány kinevezésétől függő 
hivatalt nyer, miután ez által azon qualiíicatio, 
melyben megválasztásakor állott, megváltozott, 
mintegy parlamentáris illemnek tekinti uj válasz
tás nélkül a képviselői állásban tovább meg nem 
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maradni. És kimondhatnék végzésiíeg nem csak 
ezt a helyeslést, hanem azt is, hogy a ház elvárja, 
hogy addig is. mig compatibilitási törvényt nem 
hoz az országgyűlés, a mit bizonyosan fog hozni, ha 
egyszer törvényhozhatási állapotban lesz, addig is 
azon képviselők, kik idő közben, országgyűlés alatt 
kaptak hivatalt, hogyne mondjak más szót,a par
lamentáris illem és méltányosság tekintetéből kép
viselői állásukat csak azon esetben tartják meg, 
ha uj választás által képviselőknek ismét megvá
lasztatnak. Ez azért szükséges, mert eddigi törvé
nyeink, igen természetesen, azon korban, midőn 
a parlamentáris élet még nem fejlődött ki, e rész
ben oly világosan és határozottan, mint szükséges 
volna, nem rendelkeztek. Hogy tehát antecedensek 
ne hozathassanak fel például jövendőre nézve, na
gyon jó, ha a t. ház ezt is végzésképen kijelenti. 
(Atalános élénk helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! Részemről is igen 
helyeslem, hogy határozatilag mondassék ki, amit 
Pest belvárosa nagyérdemű képviselője előterjesz
tett ; de azt gondoló m, hogy ezen határozatnak bő
vebb indokolására nem lesz szükség, hanem elég 
lesz, ha a t. ház kimondja, hogy elvárja, hogy azon 
képviselők, a kik vagy eddig vállaltak hivatalt, 
vagy ezentúl fognak vállalni, képviselői állásukról 
mondjanak le. Ha ezen indítvány így tisztán jön 
határozatba, bővebb indokolás nélkül, teljesen 
megnyugszom benne; ha azonban az indítvány
ban említés tétetnék arról, hogy törvényünk e 
tárgyban nincs, akkor kénytelen volnék kérni, 
hogy ezen indítvány bizonyos kitűzendő napon 
bővebb tárgyalásra utasíttassák. Én most nem 
akarom se azt állítani, hogy határozott törvény van 
ez iránt, se azt nem akarom elismerni, hogy nincs; 
hanem kívánom ezt, ha szükséges, annak idején tü
zetes tárgyalás alá vétetni. Azt hiszem azonban, 
hogy a ház a nélkül, hogy a motivatioban a tör
vény léte vagy nem léte megemlittetnék, ezen tárgy
ban igen indokolt, alapos, az egész ország által 
közmegelégedéssel és örömmel fogadandó határo
zatot hozhat, s ezen értelemben én is hozzájárulok 
Pest belvárosa nagyérdemű képviselőjének indítvá
nyához. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Pest belvárosa érdemes 
képviselőjének indítványa elfogadtatik azon kü
lönbséggel, hogy a törvény megemlítése kimarad a 
határozatból. (FoOdálMsoh Csak egész átaldnossággal!) 

A t. ház az országgyűlés elnapolása előtt egy 
bizottságot méltóztatott a számadások megvizsgá
lása végett kiküldeni azon utasítással, hogy az 
1861-ben e tárgyban kiküldött bizottság jelentése 
is adassék be. Mindkettő készen van, ki fog tehát 
Tiyomatni*), s annak idején tárgyalás alá vétetni. 
(Helyeslés.) 

*) Lásd az Irományok 50-ik számát. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Deák Ferencz ! 
Deák F e r e n c z : T. ház! (Halljuk!) Legkö

zelebb a védrendszer, s illetőleg a hadsereg kiegé
szítése iránt egy felsőbb rendelet adatott ki alkot
mányunk alapos jogainak, alaptörvényeink sérel
mével, és e rendelet, mint magából a textúrából 
is látszik, Magyarországra is kiterjesztetni rendel
tetett. Azt hiszem, ezt a ház szó nélkül nem hagy
hatja , fölszólalnia kötelessége. (Atalános helyeslés.) 

Én indítványozom, hogy ő felségéhez egy 
fölirattal járuljunk e részben, és ezen indítványt 
és egyszersmind a fölirati javaslatot is ezennel a 
ház asztalára leteszem, kérvén a t. házat, méltóztas
sék tárgyalására napot kitűzni. (Atalános élénk él
jenzés. Deák Ferencz leteszi indítványát s fölirati ja
vaslatát a ház asztalára.) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő (olvassa az indítványt 
és fölirati javaslatot *), melyet a ház áta lános élénk 
tetszéssel fogad.) 

E l n ö k : Madarász József képviselő e tárgy
ban szintén adott be indítványt. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő (olvassa Madarász Jó
zsef indítványát, mely szerint a ház folyó hó 17-két 
tűzze ki a hadkiegészítési rendelet tárgyában tanácsko
zási napid**). 

Madarász József : T. képviselőház! Becses 
engedelmökkel pár perezre kötelességemnek tar
tom igénybe venni a t. ház figyelmét. Én ezen alá
zatos indítványt a tanácskozási nap kitűzésére ja
nuár 10-én levén bátor tenni, ma üdvözlöm Pest 
belvárosa nagyérdemű képviselőjének e részben már 
tett fölirati indítványát. Nem öröm az részemről 
tudni, hogy majdnem az egész országgyűlésének 
köz egyetértése ellenében kötelességszerüleg átgon
dolt meggyőződésem, majdnem az atalános egység 
ellenében 'fölszólalnom nem a czélra, de minden
esetre az útra nézve parancsol; mégis majdan a 
tárgyalás napján szabatosan, röviden előadandó 
észrevételeimben kifejtendem e kötelességemnek 
indokolását, most pedig bátor vagyok a ház asz
talára én is egy indítványt ugyanezen tárgyban le
tenni, kérvén a t. képviselőházat annak fölolvas-
tatása- s kinyomatására. 

Tóth Vilmos jegyZŐ(ofoímaaz indítványt"**). 
E l n ö k : A bemutatott és fölolvasott indítvá

nyok, úgy szintén a fölirati javaslat, kinyomat
ván, holnap délelőtt a t. képviselő urak közt ki 
fognak osztatni. 

Nem tudom, kívánj a-e a t. képviselőház : hogy 
külön ülés tartassék-e a tárgyalási nap kitűzése 
végett, vagy mindjárt most akarja-e a tárgyalás 
napját kitűzni? (Közbeszólások: Mindjárt most!) 

*) Lásd az Irományok 51-dik számát. 
*•) Lásd az Irományok 52-dik számát. 
***) Lásd az Irományok 53-dik számát. 
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Ennélfogva bátor vagyok a jövő keddet vagyis 
január 15-ét tárgyalási napul ajánlani. (Közbeszólá
sok.- Szerdán! Mások: Kedden!) U g y veszem észre, t. 
ház, hogy a többség a keddi napot kivánja. (He
lyeslés.) 

Gajzágó képviselő úr az állandó igazoló bi
zottság részéről fog jelentést tenni. 

Gajzágó S a l a m o n e lőadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését a Vay Sándor b. zemp
lénmegyei megyaszói kerületi képviselő választásának 
megvizsgálására kiküldött képviselő Kállay Ödön je
lentése fűlött. A bizottság Vay Sándor bárót végleg 
igazolandónak, a vizsgáló biztos által bemutatott költ
ségjegyzéket a költségvetési bizottsághoz átteendönek, a 
költségeketa vesztes fél által megtérítendőknek, a megy
aszói választó kerületnek a kiküldött képviselő által ki
kért, Zemplénmegye középponti választmánya által 
kiadott és a vizsgálati irományokhoz csatolt összeirási 
táblázatát Zemplénmegye középponti választmányához 
visszaküldendőnek véleményezi. Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház elfogadni a bi-

| zottság véleményét ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva Vay 
Sándor b. a végleg igazolt képviselők sorába ira-

j tik. A vizsgálati költségek ügye a költségvetési bi-
; zottsághoz lesz utasítandó. A Zemplénraegye levél
tárából kivett irat pedig vissza lesz küldendő. 

Hosszú József képviselő úr szintén fog- egy 
igazolási ügyet előadni. 

Hosszú József előadó {oh ássa az állandó 
' igazoló bizottság véleményét Puskariu János, Fog arás 
j vidéke lisszai választó kerületében megválasztott kép-
\ viselő tárgyában. A bizottság végleges igazolást vélemé
nyez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház elfogadni a bi
zottság véleményét ? (Elfogadjuk '.) Ennélfogva 
Puskariu János, Fogarasvidék lisszai választó kerü
letének képviselője a végleg igazolt képviselők so-

! rába igtattatik. 
Több tárgy nem lévén, az ülést bezárom. A 

legközelebbi ülés jövő kedden vagyis f. hó 15-én 
j fog tartatni és kezdődni fog pontban 10 órakor. 
! Az ülés végződik déli 12 órakor. 

LXXXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. január 15-dikén 

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: Bearutattatik Kosa Sándor kérvénye pöre siettetése iránt. Id. Ráday Gedeon gr. és Ürményi József lemon
danak képviselői állásukról. Andrássy Gyula gr. alelnök jelentése a decz. 20-dikán kelt fölirat átadásáról s a felségeket üdvözlő kül
döttség eljárásáról fölolvastatik. Deák Ferencz fölirati javaslata a hadkiegészítési rendelet ellen elfogadtatik. Madarász József ugyanez 
ügybeli indítványát elhalasztja. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Joanno-
vics György jegyző fogja vinni; a szólni kívánók 
neveit Tóth Vilmos és szükség esetében Ráday 
László gr. fogják jegyezni. Az utolsó ülés jegyző
könyve lesz hitelesítendő. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a ja
nuár 12-ikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Idő közben beérkezett Kosa Sándor 
felső-fehérmegyei lakos folyamodványa, melyben 
Béldy György és Ferencz gr. ellen indított perének 
mielőbbi befejeztetését kéri eszközöltetni. Akérvé-
nyi bizottságnak fog átadatni. 

Id. Eáday Gedeon gr. képviselő úr képvise
lői állásáról lemondott. Lemondási jelentése föl fog, 
olvastatni. 

T ó t h Vi lmos j e g y z ő (olvassa): „Mélyen tisz
telt képviselőház ! A jelen országgyűlés folyama 
alatt az országos nemzeti színház bizottsága alel-
nökségére ki lettem nevezve ; és e kinevezést 
mintán már az 1843-ki országgyűlés bizalmából, 
a melyen, mint Pestmegye követe szerencsés vol
tam jelen lenni, a nemzeti szinházat, mint országos 
intézetet 1848-ik év végéig, sőt azután is ismét egy 
ideig kormányoztam, most ismét elfogadni köte
lességemnek tartam, s a képviselői állással sem 
tartottam megférhetetlennek oly állomás elfogadá-




