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XCIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. február 19-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 : felvidéki kerületbeli választók panasza Sipos Ferenez megválasztása ellen; Sipos F erencz 
vádirata ; szentesi választók panasza Oroszy Miklós ellen ; Oroszy Miklós kérvénye képviselő kiküldése iránt Szentesre ; a in. k. ter
mészettudományi társulaté országos segélyzésért; dorozsmai s majsai vállalkozók panasza a Langrand-Dumoneeau czégü b rüszeli 
bank ellen s kérelmök segélyért; Burda Imre kérvénye atyja hagyatéki ügye elintézése iránt; Duszeg Matild panasza, a körmöczi ár
va-vagyonkezelés ellen; Hottavecz József kérvénye Bánffy Zs. b. elleni keresetének megitéltetése iránt; Prépost Istváné eselédjavitó 
egylet fölállíthatásaért; Vjeszt Andrásé Stefanesok Károly röczei jegyző szabadon bocsáttatása iránt; Kiss Jánosé hadnagyi havi 
illetményért; Lucsies Józsefé katonai executió által történt kára orvoslásaért; Eeök Istváné egy elhalt kamarai hivatalnok biztosité
kának kiadatásaért ; a nagy-kikindai kerületé az országgyűlési nyomtatványok megküldése iránt; Jankovicli Vincze panasza hibás 
igazságszolgáltatás ellen; Degenfeld Adolf gr. kérvénye a vágvölgyi vasút érdekében ; Wagenleiter Johannáé Wacksmann Vilmos el
fogatása miatti sérelme elintézéseért ; Nóvák Andrásé Micskei András elfogatása iránt ; Mály Józsefé a Széchenyi-Kolonicsféle alapít
ványok országos kezelése iránt; Csiesofalvy János panasza a pesti terézvárosi bíróság ellen; László István kérvénye többrendbeli 
sérelme orvoslása s közvetítő ügynöki iroda fölállithatasa iránt; Kuszinkó Zsigmond panasza az ellene jan. 26-dikán bemutatott vád 
ellen; Halmai községbeliek kérvénye a földjeik után követelt kamatok leszállítása iránt; Örkény község panasza lelkésze ellen ; kövi 
lakosok kérvénye néhány elfogott polgár szabadon bocsátása iránt; böszörményi birtokosoké a Hajdu-kerület rendezése iránt; Dékáni 
Gusztáv megbízó levele ; Koross Mihály panasza a fajszi rév tárgyában. A Nemzeti Múzeumból 180 régiségi tárgynak a párisi világ
tárlatra küldése elhatároztatik. Kovács Pál n. múzeumi kapusnak 50 ftnyi kárpótlás szavaztatik meg. A költségvetés februárra elfo-
gadtatik. Zárt ülés. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/l órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Dimitrie-
vies Milos fogja vezetni, a szólani kívánók neveit 
Csengery Imre jegyző fogja jegyezni. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve már hitelesítve 
lévén, most bemutatom a t. háznak az idő közben 
érkezett iratokat. 

Beregmegye felvidéki kerületének számos 
oroszajku választói Sipos Ferenez képviselővé vá
lasztását megsemmisíttetni kérik. 

Sipos Ferencz képviselő az ellene beadott 
kérvényre észrevételeit beadja s figyelembe vé
tetni kéri. 

Mind a két irat az állandó igazoló bizottsághoz 
utasittatik. 

Szentes városa több választó polgára Oroszy 
Miklós képviselő ellen beadott panasza orvosolta-
tását kéri. 

Oroszy Miklós képviselő, a Szentes városában 
uralkodó ingerültség megszüntetése végett, egy 
képviselő kiküldetését kéri. 

Sztoczek József, a m. k. természettudományi 
társulat elnöke, Than Károly alelnöke, és Kátay 
Gábor titkára, a természettudományi társulatot az 
ország által pártfogolt és segélyzett társulatok 
közé kérik fölvétetni. 

Szombathy József tudor, mint a dorozsmai és 
majsai vállalkozók megbízottja, a Langrand-Dumon
eeau ezégü brüsseli bank ellen több panaszt ad

ván be , azokat orvosoltatni, s addig is részökre 
kölcsönpénz, vetőmag és élelem utalványozását 
kéri kieszközöltetni. 

Burda Imre, körmöczi gyógyszerész,atyjának 
hagyatéki ügyét elintéztetni kéri. 

Duszeg Matild, körmöczi lakos,az ottani árva-
vagyon hiányos kezelésének megvizsgáltatását 
és károsítása orvoslását kéri kieszközöltetni. 

Hottavecz József, szlavóniai lakos, Bánffy 
Zsigmond b. ellen indított keresetének megitélte-
tését kéri. 

Prépost István, a „Debreczeni közlöny" volt 
szerkesztője, eselédjavitó egylet fölállithatását kéri 
eszközöltetni. 

Vjeszt András, Nagy-Eőcze város főbírája, a 
rőczei lakosoknak Stefanesok Károly jegyzőjök 
elfogatása miatti sérelmét orvosoltatni kéri. 

Kiss J ános , gyergyó-sz.miklósi lakos, volt 
cs. k. hadnagy, havi illetményének megállapítását 
kéri kieszközöltetni. 

Lucsies József, nagy-becskereki lakos, az 
ottani katonai executiót alkalmazó hivatalnok ál
tali megkárosítását megvizsgáltatni és orvosol
tatni kéri. 

Reök István, mint munkácsi Lieb Mihály 
nagybátyja, kéri, hogy néhai Lieb Mihály volt só-
pénztárnok 600 frt. biztositékának kamatokkal 
együtti kiadatása a mískolczi pénzügyigazgatóság
nál eszközöltessék ki. 
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Mindezen kérvények a kérvényi bizottságnak 
adatnak ki. 

Szavics Lyubomir, a nagy-kikindai kerület ta
nácsosa, az országgyűlési nyomtatványokat a ke
rületi könyvtár részére niegküldetni kéri. Ez eddig 
nem volt szokásban, ennélfogva a kérelemnek hely 
nem adatik. 

Jankovich Vincze, ralábocsi birtokos, a nóg
rádmegyei törvényszék és királyi tábla hibás 
igazságkiszolgáltatása ellen panaszkodván, or
voslást kér. 

Dégenfeld Adolf gr. , a vágvölgyi vasút
társaság nevében, ezen vasutvonalat pártoltat
ni kéri. 

Wágenleiter Johanna,kolozsvári lakos, Wachs-
mann Vilmosnak elfogatása miatti sérelmét kéri 
elintéztetni. 

Nóvák András, zalamegyei lakos, több érdek
társa nevében Micskei Andrást csalások miatt elfo
gatni kéri. 

Mály József, pozsonyi lakos, a Széchenyi-Ko-
lonicsféle alapítványokat országos bizottság által 
kéri kezeltetni. 

Csicsófalvy Jánosa pesti teréz-külvárosibíróság 
ellen panaszkodván, vizsgálatot tétetni s elégtételt 
kiszolgáltatni kér. 

László István, fehérmegyei lakos , több rend
beli sérelmét orvosoltatni és egy közvetítő ügy
nöki iroda fölállítását kéri megengedtetni. 

Ruszinkó Zsigmond, kassai lakos, az ellene 
benyújtott és f. é. január 26-án fölvett panaszt 
sérelmesnek nyilvánítván, orvoslást kér. 

Halmai hevesmegyei község volt úrbéres la
kosai a tagosítás által nyert fölösleges földjeiktől 
követelt tetemes kamatokat leszállittatni kérik. 

Örkény község lakosai a helybeli lelkész ellen 
több rendbeli panaszt terjesztvén elő, őt más helyre 
kérik áttétetni. 

Gömörmegyei Kövi helység több lakosa, né
hány polgár elfogatását panaszolván, szabadon 
boesáttatásukát kéri kieszközöltetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Böszörmény városának 1125 birtokos lakosa 
a Hajdúkerület rendezését tárgyazó munkálatot 
mutat be. Az illető bizottsághoz tétetik át. 

A beszterczei választó kerület bizottsága meg
küldi Dékáni Károly megválasztott képviselőnek 
megbízó levelét. Az állandó igazoló bizottsághoz 
tétetik át. 

Koross Mihály, fajszi lelkész, a fajszi rév tár
gyában keletkezett panaszát orvosoltatni kéri. A 
kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

Gajzágó Salamon képviselő ú r , mint a köz
intézetek tárgyában kiküldött bizottság előadója, 
jelentést fog tenni. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa a Uz-
irdézetek tárgyában kiküldött bizottság jelentését: 
a Nemzeti Múzeum ritkaságainak a párisi világ-
tárlatba kiküldetése módját, biztosítékait és foltételeit 
illetőleg. A bizottság 180 régiségi tárgy kiküldését ja
vasolja, kellő óvatosság mellett s Rómer Flórián akad. 
tag mint országos biztos fölügyelete alatt.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a bizottság-
javaslatát? (Elfogadjuk!) A javaslat ennélfogva 
ugy, a mint a bizottság ajánlja, elfogadtatik, és e 
szerint fog a rendelkezés és végrehajtás is történni. 
Csak azon kérdést vagyok bátor a t. házhoz in
tézni, hogy miután itt nemzeti kincsekről van szó, 
ezen határozat közöltessék-e a mélt. főrendekkel is 
vagy ne ? (Nem szükséges!) 

Bernáth Zsigmond: Bátor vagyok azon 
tudakozást intézni tisztelt elnökünkhöz, fog-e kül
detni a méltóságos főrendekhez a Múzeumból a pá
risi kiállításba küldendő kincsek tárgyában köz
lemény ? 

E l n ö k : U g y vettem észre, hogy a t. ház 
eddig tett nyilatkozata után ezt nem kívánja. 

Bernáth Zsigmond: Én, t. ház, részemről 
meg vagyok győződve, hogy a méltányosság igen 
is megkivánja, hogy ezen becses tárgyakról a 
mélt. főrendek szintén értesíttessenek. (Helyeslés.) 
Tudtommal, sőt tudtával az egész hazának, azon 
kincsek legbecsesebbjei épen a főrendek adományai. 
(Helyeslés.) 

Volna még egy alázatos észrevételem is. Nem 
vettem észre ezen előterjesztésben, vajon az unicu-
mok is ki fognak-e küldetni ? Én azon kincseknek 
kiállítását, melyek nem unicumok, helyesnek, idő
szerűnek és korszerűnek tartom ; de azokat, melyek 
unicumok, a hazából kiereszteni semmi esetre sem 
óhajtanám. (Maradjon a határozat!) 

E l n ö k : Méltóztatnak a tárgyhoz még hozzá
szólani ? 

Gajzágó S a l a m o n : Arra nézve, a mit az előt
tem szólott t. képviselő úr mondott, tartozom azon 
fölvilágosifással, hogy a bizottságban is előfordult 
azon kérdés, nem volna-e czélszerü azokat a mű
kincseket, melyek unicumok, és nagyon törékeny 
természetűek, a párisi mükiállitásba el nem kül
deni , hanem hon tartani'? azonban a bizottság-
beható megfontolása után és különösen a szakértők 
egyetemleges hozzájárulásával kimondatott, hogy, 
ha a nemzet Parisban csakugyan saját méltóságá
hoz illőleg akarja magát képviseltetni, nagyon czél-
irányos, hogy épen azon műkincsek, melyek uni
cumok , és a nemzet méltóságát leginkább fejezik 
ki, küldessenek ki. (Helyeslés.) Ennek következté
ben nem pártolom az előttem szólott képviselő úr 
e részbeli nézetét, sőt inkább nagyon is óhajtom, 
hogy ha Magyarország tulajdon műkincseit Paris
ban ki akarja állittatni, e kiállitás olyan legyen, 
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mely a nemzet méltóságát tökéletesen és tisztán 
kifejezze: én tehát ez okból óhajtanám, hogy az 
uuicumok — természetesen a bizottság által aján
lott minden elővigyázati óvatosság megtartása 
mellett — igenis vitessenek ki. (Helyeslés.) 

ElnÖk : Méltóztatnak a vélemény mellett ma
radni? (Maradjon!) Ennélfogva a bizottság véle
ményét a többség elfogadja. Azon észrevételt pedig, 
melyet Bemáth Zsigmond képviselő úr te t t , t. i. 
hogy közöltessék a végzés a mélt. főrendekkel, el
fogadni méltóztatnak ? (Elfogadjuk!) 

Rajner Pál képviselő úr, mint a költségvetési 
bizottság előadója, jelentést fog tenni. 

Rajner P á l e lőadó (olvassa a költségvetési 
bizottság véleményét Kovács Péter nemzeti múzeumi 
kapus folyamodványa tárgyában, melyben ez kéri, 
hogy m. é. jidiushó 1-töl deczember 15-ig illetménye 
utalványoztassék: mert a múzeum-épületben hagyott 
ingóságok fölött őrködött. A bizottság véleménye: hogy 
tekintettel azon körülményre, hogy a képviselőház érté
kesebb ingóságai az országgyűlés elnapolása előtt az 
uj képviselőházba áthelyeztettek, ennélfogva a múzeum
épületben hagyott bútorzat megőrzése fejében folya

modó által kért megjutalmazás azoknak értékét majd
nem meghaladná, kérelme egész mértékben nem telje
síthető ; azonban minthogy folyamodó által ki lön mib-
tatva, hogy fáradságán kívül költséget is fordított a 
képviselőháznak a múzeum-épületben levő ingóságai
nak épségben tartására, a költségvetési bizottság ezek
nek megtérítése fejében Ötven forintot javasol folya
modó javára utalványoztatni. Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. házé véleményt? (El
fogadjuk !) 

Rajner P á l e lőadó (olvassa a költségvetési 
bizottság véleményes jelentését a képviselőház február 
havi költségvetése tárgyában. Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a költségvetési bi
zottság véleményét. 

A t. ház zárt ülésben bizottságot küldött ki 
azon utasítással, hogy a karzati jegyek tárgyában 
javaslatot terjeszszen elő. A bizottság beadta jelen
tését, melyet, a múlt zárt ülésben hozott határozat
hoz képest is, a t. ház tán zárt ülésben vehetne tár
gyalás alá? (Helyeslés.) Ennélfogva fölszólítom a 
karzatok hallgatóságát a karzatok elhagyására. 

Az ülés végződik d. e. 10 3/4 órakor. 

XCIY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
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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 : Bemutattatnak : Keglevioh István gr. lemondása ; a kőszegi válaszókerület több választójának panasza, hogy 
aj képviselőválasztásra még mindeddig nem történt intézkedés ; Andrássy Gyula gr. miniszterelnök levele a magyar minisztérium 
kinevezéséről s maga a kinevező kir. rendelet; Böszörményi László és társai indítványa a jelen országgyűlés föloszlatása iránt. Az 
elnök jelenti hála-istenitisztelet tartását a pestbelvárosi plébánia, valamint az izraeliták templomában. 

Az ülés kezdődik d. e. 111/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegyző
könyvét Ocsvay Ferencz fogja vezetni, a szólani 
kívánók neveit Joannovics György jegyzi föl. Az 
utolsó ülés jegyzökönyve fog hitelesittetni. 

DimitrieviCS Milos j e g y z ő (olvassa a február 
19-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k I Keglevieh István gr. Aranyos-Marót 
választó kerülete képviselője képviselői állásáról 
lemondott. Barsmegye központi választmánya uj 
választás eszközlése végett föl fog szóhttatni. 

Vasmegye kőszegi választó kerületének né
hány választói előterjesztik, hogy ujabb választás 
iránti intézkedések még mindekkoráig nem történ- ! 
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tek: ennélfogva, hogy a választó kerület képvise
let nélkül ne maradjon, kérik a t. házat, hogy erre 
nézve méltóztassék ujabban intézkedni. Azt hi
szem, a t. ház előbbi határozatát kell megújítani, 
és ujabban meg kell hagyni a központi választ
mánynak, hogy eszközölje a választást. (Helyeslés.) 

Van szerencsém bemutatni Andrássy Gyula 
gr. miniszterelnök úr levelét, melyben tudtul adja, 
hogy ő felsége a felelős és teljes magyar miniszté
riumot kinevezni méltóztatott. (Lelkes éljenzés.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (olvassa a miniszter
elnöknek a képviselőház elnökéhez intézett levelét, mely 
szerint ö felsége a magyar felelős minisztérium tagjait 
legkegy. kinevezni méltóztatott. E közlés éljenzéssel fo
gadtatik. Ezután olvassa ö felségének Andrássy Gyula 
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