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bizalmatlansági szavazatok közlése sem tartozik a 
ház elé: következésképen, ha netán jönnének be 
bizalmatlansági szavazatok, azokat az elnökség 
nem tartozik előterjeszteni. 

MiletiCS SzvetOZár: Minthogy a dolog en

gem illet, kívánom, hogy ez nyilvánosan tárgyal-
tassék. (Elénk felkiáltások: Nem kell!) 

E l n ö k : Más tárgy nem lévén, az ülést el
oszlatom. 

^íz ülés végződik d. e. 10% órakor. 

XC. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. január 29-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; Bemutattatnak; Két folyamidás Szemző István választása ellen; Oroszy Miklós kérvénye négyheti szabad
ságért, mely megadatik. A jegyzőkönyv 501-dik pontjának második ezikkeben egy hibás kitétel megigazittatik, A ház kijelenti, hogy 
a nemzeti múzeumi tárgyak fölötti intézkedés az országot, nevezetesen az országgyűlést illeti, s meghagyja a közintézeti bizottságnak, 
hogy a Nemzeti Múzeumból a párisi világtárlatra küldendő tárgyak iránt javaslatot terjeszszen eló'. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét fogja vezetni Dimitrievies Milos, a szó
lani kívánókat fogja jegyezni Csengery Imre 
jegyző úr. 

Az utolsó ülés jegyzőkönyve lesz hitelesítendő. 
Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a ja

nuár 26-kán tartott ülés jegyzökönyvét. Hitelesíttetik.) 
E l n ö k : Szemző' István képviselő' választása 

ellen két folyamodás érkezett be. Az állandó iga
zoló bizottságnak fog átadatni. 

Oroszy Miklós képviselő úr, betegeskedése te
kintetéből, hatheti szabadságot kér. (Megadjuk!) 

Faragó Ferencz képviselő urnák az ország
gyűlési jegyzőkönyv egyik pontjára nézve van 
észrevétele. 

Faragó Ferencz: T. ház! Az országgyűlési 
jegyzőkönyv szerkezetére van észrevételem. A 
mult évi november 23-dikai ülés jegyzőkönyvé
nek 501-dik pontjában a 2-dik czikk alatt a kö
vetkező van bejegyezve : „Makó város görög val
lású egyházi községe, a nagyváradi rom. kath. 
püspökség által állítólag ellene elkövetett törvény
telenségeket folyamodványában panaszolván, sé
relmei orvoslását kéri." Biztos tudomásom van, 
hogy ez nem úgy áll, mert ezen panasz nem a. 
rom. katholikus püspök. hanem a görög katholi-
kus püspök ellen van beadva; nehogy tehát a rom. 
katholikusok a magyar nemzet elleni izgatásokkal 
vádoltathassanak: ugy hiszem, szükséges volna 
ezt a jegyzőkönyvben kiigazítani és az igazítást a 
mai jegyzőkönyvbe fölvenni. (Helyeslés.) 

KÉPV. H*. NAPLÓ. 1 8 6 % III. 

E l n ö k : A dolog úgy áll, mint képviselő úr 
előterjesztette. T. i. hibából „görög egyesült" he
lyett „romai katholikus" tétetett; holott az eredeti 
okmányban ógörög egyesült püspök" fordul elő. 
Ennélfogva ezen kitétel a szerint lesz kiigazítandó, 
a mint Faragó Ferencz képviselő úr indítványozta. 

T. ház! Húsz képviselő úr a ház szabályai
nak 83-dik szakasza értelmében ülést kivánt tar
tatni egy, a Nemzeti Muzeumot érdeklő kérdés 
tárgyában. Szentkirályi Móricz képviselő iír kíván 
e tárgyban szólani. 

Szentkirályi Móricz: T. ház! Úgy tudom, 
hogy időközben, különösen miután az elnökségnél 
ülés összehívását sürgettük, a Magyar Nemzeti Mú
zeum igazgatósága részéről e tárgyban jelentés ér
kezett a házhoz. Hogy a dolgot tökéletesen, kime-
ritőleg lehessen tárgyalni — ha érkezett ily jelen
tés — mindenek előtt ezt kérném fölolvastatni. 

E l n ö k : Az ülés előtt be lett adva ily jelen
tés. Jegyző úr a melléklettel együtf föl fogja ol
vasni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa Kubi-
nyi Ágoston beadványát és a tárnokmester erre vonat
kozó rendelvényét.) 

Szentkirályi Móricz: T. ház! Midőn azon 
körülmény egynémelyikünknek tudtára esett, hogy 
a M. N. Múzeum némely tárgyai kiküldetni szán
dékoltatnak a párisi műtárlatra, ezen dolog egészen 
máskép állott, mint a most. fölolvasott igazgatósági 
jelentésből megértettük. Akkor t. i. úgy voltunk 
értesülve, hogy azon tárgyak elszállítására a ren
deletek akként vannak megtéve, hogy — ha az 
országgyűlés jogát érvényesíteni akarja — azzal 
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sietnie szükséges. í g y történt, hogy némelyek, mi
előtt az országgyűlésnél hivatalosan indítványo
zás által lépést tehettek volna, magán körből in
téztek fölszólítást a Nemzeti Múzeum igazgatósá
gához. Azonban úgy értesültem, hogy az elkülde-
tésnek rögtöni megtételére mindeddig az előké
születek nincsenek megtéve, hogy azon tárgyak 
mind a magok helyén vannak: igy tehát a háznak 
rendelkezési jogára nézve teljesen szabad keze van. 
Nem lehet azonban tagadni , hogy ily rendeletek 
tétettek, hogy nem csak a múzeumi tárgyaknak 
megőrzése, hanem elküldetése iránt is történt in
tézkedés, mit én illetéktelennek tartok, ós azt hi
szem, hogy a Nemzeti Múzeumban őrzött tárgyak 
iránt intézkedni csak az országnak, ha pedig az 
országgyűlés együtt van, csak az országgyűlésnek 
van joga, minthogy azok nemzeti és országos tu
lajdonok. Én tehát mind a mellett is, hogy azon 
intézkedések, melyek eddig tétettek, meg vannak 
szüntetve, a mennyiben azt mondja a most fölol
vasott helytartótanácsi rendelet, hogy az ország
gyűlés intézkedéséig azon rendeletek fölfüggesz
tetnek, mint a múltra nézve nem helyest kívánom 
megérintetni, és a t. ház által oly értelemben ha
tározatot hozatni, hogy a Nemzeti Múzeum tárgyai 
fölötti intézkedési jog kirekesztőleg az országgyű
lést illeti, és e jelentés, melyben közöltetik, hogy 
amaz illetéktelen intézkedés fölfüggesztetett és ha
tályon kivül helyeztetett, egyszerűen tudomásul 
vétetik. 

E szerint be lenne rekesztve mindaz, a mit a 
már eddig közbejött, e tárgy körüli intézkedésekre 
nézve tenni lehet, mert ha azon intézkedések, me
lyek eddig tétettek, megszüntetnek, akkor az or
szággyűlésnek a múltra nézve tenni valója nincs. 
Hátra volna még az, vajon az országgyűlés és je
lenleg maga a képviselőház czélszerünek vagy le
hetőnek tartja-e, hogy a M. N. Múzeum tárgyai a 
párisi kiállításra kiküldessenek; de e részben kü
lön indítványnak volna helye, melyet azon úton 
fognánk tárgyalni, mint egyéb indítványokat szok
tunk tárgyalni. 

Azon indítványomat, melyet bátor voltam 
előterjeszteni, a ház szabályainak hódolva, írásban 
is formuláztam és bátor vagyok azt a ház asztalára 
letenni. Ez ekként szól: „A Magyar Nemzeti Mú
zeum igazgatóságának jelentéséből kitűnik, hogy 
a Múzeum régiségi tárából a párisi iparműkiálli-
tásra kiküldetni czélzott tárgyak átszállítását pa
rancsoló helytartótanácsi rendelet föl van füg
gesztve, azaz hatályon kivül téve. Miután mégis 
ily illetéktelen rendelet kiadatott, indítványozom, 
hogy a ház ezt határozatikig megemlítvén, egyéb
iránt a jelentés tudomásul vétessék és arra követ
kező határozat hozassák: Annak megjegyzése mel
lett, hogy a Nemzeti Múzeum az ország sajátja, 

hogy tehát azon tárgyak fölött, melyek a Nemzeti 
Múzeum épületében őriztetnek, rendelkezni senki 
másnak az országgyűlésen kivül jogában nem ál l : 
az igazgatóságnak a képviselőház elnöke által be
mutatott jelentése, mely szerint bizonyos tárgyak
nak a párisi műkiállitásra czélzott átszállítását 
megrendelő helytartótanácsi intézmény fölfüggesz
tetett , azaz hatályon kivül tétetett, tudomásul 
vétetik." 

Ha valaki czélszerünek tartja, hogy részt ve
gyünk a párisi világtárlatban, ez külön inditváuy 
tárgya volna. 

Deák FerenCZ: T. ház! Tökéletesen egyet
értek az indítványozó úrral, hogy Nemzeti Muze
umunk a nemzet sajátja, s a felett csak az ország
gyűlés rendelkezhetik, vagyis az ország a képvi
selők által, és más hatalom nem ,• ugyanazért, ki
vált most, midőn az országgyűlés együtt van, az 
országgyűlés mellőzésével és annak egyenes hatá
rozata nélkül , én sem tartom se jogosnak, se 
helyesnek, hogy Nemzeti Muzeumunk tárgyai kö
zül bármi kiküldessék apárisi műkiállitásra. Ennél
fogva tehát az indítványt annyiban, a mennyiben 
azt kifejezi, és a mennyiben azt is mondja, hogy 
itt intézkedés a múltra nem szükséges: nem ide
genkedem pártolni. Hanem más kérdés adja elő 
magát, és pedig az a kérdés, hogy miután másnak 
nincs joga határozni a fölött, mint az országgyű
lésnek, az országgyűlés a fenforgó tárgyban ha
tározzon-e valamit, vagy ne ? Azt tudjuk, hogy a 
párisi kiállítás egy nagyszerű nemzetközi kiállí
tás, melynek egyik kitűzött ezélja, hogy az ipar 
és művészet, és különösen a művészetre vonatkozó 
ipar koronkinti fejlődéséről hű képet állítson e lő ; 
tehát a régibb kortól kezdve a későbbi századokon 
keresztül egészen az ujabb korig jeles példányo
kat óhajtanak a kiállításra, hogy ez mintegy tör
ténelmét a művészet és ipar fejlődésének megirha-
tóvá, kifejthetővé tegye. Állítólag a mi Muzeu
munkban van néhány darab , melyet épen a mű
vészet történelmének tekintetéből egy bizonyos 
korszakból majdnem unicumnak lehet tekinteni. 

I Az országgyűlés mondhatja, hogy mi semmit sem 
i engedünk kivinni, annak a rendeltetése, hogy itt

hon maradjon; ehhez az országgyűlésnek teljes 
joga van. Csak az a kérdés, ha nem volna-e czél-
szerübb nem azt mondani, mert az ilyen nemzet
közi, nagytekintéfyü művészi kiállítások a civili-
satió követelményei és postulatumai, s mi annyi 
közérdekeltséget mutatunk az európai civilisatió 
iránt, hogy lehetetlen nagy részvétellel nem kísér
nünk a párisi kiállítást és annak czélját. 

Én tehát a nélkül, hogy méltó megrovásnak 
tennők ki magunkat, alig tartom helyesnek, hogy 
egyszerűen és kereken magtagadjuk a kiküldést, 
még azt sem, hogy azt mondjuk, ha valakinek kell. 
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tegyen ez iránt indítványt. Hanem czélszerünek 
véle m, hogy kimondjuk azt, miszerint aN . Múzeum 
az ország kincse, arról vagy annak bármely egyes 
tárgyáról , azoknak még ideiglenes átviteléről is, az 
ors zággyülésen kívül más hatalom nem rendelkez
hetik. Mi nagy érdekeltséggel kísérjük a párisi ki
állítás rendezését, s nagyon óhajtjuk, hogy annak 
az ipar- és civiiisatióra nagy hatású kifolyása minél 
inkább eléressék: ugyanazért megbízzuk a háznak 
azon bizottságát, mely a közintézetek iránti munká
lat elkészítésével van megbízva, hogy e tárgy iránt 
magának adatokat szerezzen, szakértőkkel értekez
zék, jelölje ki, minők legyenek azon tárgyak, me
lyek e tekintetből kiküldendők, és készítsen javas
latot, hogy minő garantiák mellett, minő felügye
let alatt és minő föltételekkel adhatjuk ki ezeket, 
És ha a t. ház ebbe beleegyezik, nem kellene ezen 
inditványra külön tárgyalási napot kitűzni, mert a 
jegyzőkönyvben ezt amúgy is kimondjuk; a bi

zottság ugy is a magunké: bizzuk meg tehát ezt 
azzal, hogy megvizsgálván a körülményeket, és 
minden szükséges tekinteteket figyelembe véve, 
javaslatot térjeszszen elénk, hogy akkor végleg 
határozhassunk. 

J á m b o r P á l : Igen örvendek, ha műkin
cseinkből, kivált ha remekek, csak egyetlenegy is 
a párisi műkiállitásra küldetik; csakhogy kíván
nám, hogy ott ne osztrák, hanem magyar czég* 
alatt szerepeljen. (Fölkiáltások : Magától értetik! 
Majd a bizottság!) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a határozati in
dítványt Deák Ferencz képviselő úr hozzáadásá
val együtt ? (Elfogadjuk!) Egyszersmind igen ter
mészetes, hogy a czég, miután a t. ház rendelke
zik, magyar legyen. Tehát a határozat Deák Fe
rencz hozzáadásával elfogadtatik. 

Egyéb tárgy nem lévén, az ülést bezárom. 
Az ülés végződik d. e. 101/2 órakor. 

XCI ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. február 4-dikén 

Z e y k K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemutattatnak : két panasz Sipos Ferencz választása ellen; Gaal Mihály és társai kérvénye sérelmeik törvé
nyes elintézése iránt; Leitold Jánosnéé hagyatéki ügye elintézése iránt; ábrányi lakosoké urbérszerii szolgálataik megszüntetése 
iránt; Kemény József emlékirata a szemészeti intézetekről; Szentes városa kérvénye úrbéri kárpótlása iránt; több képviselő indítványa 
a nagyvárad-brassói vasút érdekében. Szemző István végleg igazoltatik. A képviselőházi számadások az illető bizottságnak újra kiadat
nak. Maróthy János képviselő szándékolt elfogatása folytán a ház roszalását mondja ki a kormány eljárására nézve s tiltakozik ha
sonló esetek ellen. 

Az ülés kezdődik d. «. 5 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyv 
vezetésére fölkérem Joannovics Györgyöt, a szólni 
kívánók neveinek följegyzésére Tóth Vilmost. A 
közelebbi ülés jegyzőkönyve fog fölolvastatni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a ja
nuár 29-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Idő közben következő irományok ér
keztek be : 

Beregmegye felvidéki választókerületéből 463 
választó megsemmisíttetni kéri SiposFerencz válasz
tatását. Ugyancsak Beregmegye központi választ
mánya a megye fenyítő törvényszéke által Sípos 
Ferencz ellen hozott két rendbeli elmarasztaló íté
letét figyelembe vétetni kéri. Mindkettő az állandó 
igazoló bizottságnak adatik át. 

Gaal Mihály és több birtokos társa a Sillye Gá
bor főkapitányuk által a képviselőházhoz benyúj
tott röpiratot mellőztetni és sérelmeiket a törvény 
utján kérik elintéztetni. A kérvényi bizottsághoz 
adandó. 

Leitold Jánosné, veszprémmegyei lakos, elhalt 
első férje Noe János hagyatéki ügyének Zalame
gye törvényszéke általi elintézését s az eddigi 
mulasztás miatti kártalanítását kéri eszközöltetni. 
A kérvényi bizottsághoz adandó. 

Szabolcsmegyei Budai-Abrány községbeli la
kosok a beltelkeikről követelt úrbéri természetű 
szolgálatokat megszüntetni kérik. A kérvényi bi
zottsághoz teendő. 

Kemény József, kassai országos főszemorvos. 
a szemészeti intézetek körül szerzett tapasztalatai
ról egy emlékiratot küldvén be, azt az országos 
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