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CXLVL OESZAGOS ULES 
1867. június 26-dikán 

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 : Fakert község kérvénye haszonbér leszállítása, részben elengedése iránt; Gönezel Mihály és társa1 

18á9-ben vallott káraik pótlásaért; Piskó községé a pécsi káptalan elleni pöre megujithatáta iránt; a nemzetiségi albizottság javaslata. 
Interpellatió folytán kijelenti a kormány, hogy a legközelebbi ülésszak elején törvényjavaslatokat szándékozik előterjeszteni az erdélyi 
unió, a nemzetiségek, a zsidók s a honositás tárgyában, ugy szintén mielőbb az urbériséggel rokon kérdésekre nézve. A feketesárga lo
bogó iránt tett interpellatió fölött napirendre tér a ház. Az ö felsége megkoronázását, a kir. hitlevelet és esküt, az B felségének megaján
lott koronázási tiszteletdijat, a királyné ö felsége megkoronázását s neki is megajánlott koronázási dijat, végre a koronaőrök megvá
lasztását tárgyazó törvényjavaslatok tárgyaltatnak, elfogadtatnak s a főrendekhez átküldetnek. A kérvenyi bizottság jelentése alapján : 
Leítold Jánosné kérvénye, úgyszintén az ábrányi lakosoké az igazságügyi. Szentes városáé a belügy-, Burda Imréé, Duszeg Matildé, 
Hottoveez Józsefé az igazságügyi, a dorosmai s majsai lakosoké, Prépost Istváné, Vjeszt Andrásé, kövi lakosoké a belügy-, Kiss Já
nosé a honvédelmi, Luesics Józsefé s Reök Istváné a pénzügyminisztériumhoz utasittatik ; Jankovics Vinezeé mellőztetik ; Degen-
feld Adolf gfé a közlekedési, Kovák Andrásé s pölöske-sz.-mihályi lakosoké az igazságügyi, Mály Józsefé a vallási, a természettudo
mányi társulaté a belügyi, Csicsofalvy Jánosé az igazságügyi minisztériumhoz utasittatik ; több szentesi lakosé, valamint Oroszy Mik
lósé a levéltárba tétetik ; László Istváné, Halmai községé, Koross Mihályé, Szávics Döméé, Tisza-Varsány községé a belügy-, Örkény 
községé a vallási, Budaházy Andrásé az igazságügyi, Széles Annáé a belügyminisztériumhoz tétetik á t ; Szabó Józsefé méltányoltat-
ván, a kormány fölszólíttatik, hogy a vajdahmryadi vár megőrzése érdekében intézkedjék ; Drága-Bártfalva községé a pénzügy-, Föl
des nemes telkeseié, Iloneza községé, Varga Jánosé s társaié, Komáromy Ferencznéé az igazságügyi, a brassói keresk. és iparkamráé a 
közlekedési, Fabinyi Gyuláé az oktatási, Nagy Sámuelé a király személye körüli, Lovassy Jánosé, Roska Zsuzsánáé s testvéreié az igaz
ságügyi, Heiman Mihályé a belügyi, Skaliczer Vilmosé s társaié az igazságügyi, a kolozs-kalotai h. h. egyházmegyéé a vallási mi
nisztériumhoz utasittatik ; Jókai Móré s társaié, mint már teljesült, félretétetik ; Tolnay Jánosé a belügy-, ugyanannak egy másik kér
vénye, továbbá Zachcsák Rozáliáé s Drudják Zsuzsánáé, Jakus Sámuelé a nejéé különös ajánlattal az igazságügyi, Boros Gáboré, 
Kemény Lajosé az oktatási, Buják elöljáróságáé a belügy-, Móga testvéreké az igazságügyi, Hogl Ferenezé a pénzügy-, Zsupa köz
ségé a honvédelmi, Kozák Mihálynéé, Szabolcs községé a pénzügy-, Gvozsgyák Gáboré a belügy-, Portörő Jánosé a pénzügy-, Sztako-
vics Venczelnéé a belügy-, Benedikty Dánielé a pénzügy-, Ordas és Duna-Paiaj községeké, Halász Igiiáczé különös ajánlattal az igazság
ügyi, N.-Párdány községé az oktatási, Triebswetter községé a pénzügy-, Bor Istváné s több somogymegyei lakosé az igazságügyi, Wa-
genleitner Johannáé a belügyminisztériumhoz utasittatik. Az évi számadások megvizsgálásával a tavaly is működött számvizsgáló vá
lasztmány bizatik meg. Az elnök fölhatalmaztatik, hogy a szünetelés ideje alatt képviselők lemondását elfogadhassa s uj választások 
elrendelése iránt intézkedhessek. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef, Gorove István, Horvát Baldiztár, Lónyay Meny
hért, Miké Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 1/^ órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Dimitrie-
vics Milos fogja vezetni, a szólókat Csengery Imre 
jegyzi. Á múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesítés 
végett fölolvastatni. 

Dimi tr i ev i c s Milos j e g y z ő (ohassa a jú
nius 25-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Bemutatom az idő közben beérkezett 
irományokat. 

Aradmegyei Fakert község folyamodik, hogy 
a kincstárból haszonbérbe kivett földekért járó 
haszonbér jövőre leszállíttassék, a múltra nézve 
pedig a tartozás, 23,471 ft. 15 kr. elengedtessék. 

Gönezel Mihály és társai, szepesrnegyei Re
mete községbeli lakosok, folyamodnak, hogy az 

1849. évben az osztrák és orosz hadseregek által 
tőlök lefoglalt fölszerelési anyagokért nekik kár
pótlás adassék. 

Mind a két folyamodás a kérvenyi bizottság
hoz tétetik át. 

Somssich Pál képviselő úr kivan szólani. 
Somss ich P á l : T .ház! Méltóztatott a t. ház 

az ülésszak elején a nemzetiségi ügyben egy vá
lasztmányt kiküldeni. Ezen választmány egy ki
sebb bizottságra bizta a véleményes javaslat elké
szítését. Ezen javaslat elkészülvén, tegnap terjesz
tetett a nagy bizottság elé. Miután e munkálat 
mind terjedelmére, mind fontosságára nézve olyan, 
hogy ahhoz egy olvasásra azonnal hozzá szólani 
nem lehet, kéri a választmány a t. házat, méltóz
tassék annak kinyomatását elrendelni, a t. ház 
böleseségére bízván, vajon azt csak annyi számban 
fogja-e kinyomatni, a mennyi az illető bizottsági 
tagokat megilleti, vagy oly számmal, hogy a há-
minden tagja kezébe juthasson,ugy, hogy az elnaz 
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polás alatt kinek-kinek legyen ideje azzal tökélete
sen megismerkedni, hogy annak idején hozzá szól
hasson. (Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : T. ház ! Nagyon helyesnek 
tartom Somssich Pál képviselő úr indítványát, és 
azt is óhajtom, hogy az albizottság jelentése ne 
csak a bizottság tagjai, hanem a ház összes tagjai 
számára kinyomassák. 

Miután, mint a lapokból értesültem, az elna
polás küszöbén állunk, ehhez még azon óhajtáso
mat csatolom, mondaná ki a ház jegyzőkönyvileg, 
hogy az illető bizottság a nemzetiségi kérdésre 
vonatkozó törvényjavaslatot, mihelyest ismét össze
jövünk, azonnal terjeszsze eló', hogy az tűstént föl
tétethessék, mert e tárgy elintézése nem halaszt
ható. (Átalános helyeslés.) 

A másik, miről szólani akarok, tulajdonképen 
interpellatió. Méltóztatik tudni a t. ház, hogy ezen 
országgyűlésen egy nagyobb számú bizottság vá- j 
lasztatott az erdélyi unió keresztülvitelére szüksé- I 
ges törvényjavaslat kidolgozása végett. Ez azon 
időben választatott, midőn Magyarországnak fele
lős minisztériuma még nem volt. Az 1848-dik évi 
VII. törvény 4. czikke világosan azt mondja, hogy 
a felelős minisztériumnak szoros kötelességévé té
tetik — ez a törvény kifejezése — minden adato
kat megszerezni, és magát érintkezésbe tevén az 
erdélyi országgyűlés által kinevezett bizottsággal, 
e tárgyban a legközelebbi hongyülés elé kimerítő 
törvényjavaslatot terjeszteni. Ezen törvénynek 
vagy teljesedésbe kell mennie, vagy el kell töröl
tetnie. Én tehát interpellálom a minisztériumot, 
akarja és igérheti-e, hogy, legközelebbi összejöve
telünkig, a törvényben kiszabott ezen kötelessé
gének eleget, tehet ? és hogy a kérdéses törvény- | 
javaslatot a legközelebbi ülésszak megnyíltakor a | 
ház elé fogja-e terjeszteni, hogy az a nemzetiségi 
törvényjavaslattal együtt, vagy legalább mindjárt 
az után fölvétethessék'? 

Eötvös József b. vallási miniszter: A 
minisztérium nevében kijelentem, hogy a minisz
tériumnak csakugyan szándoka van ezen. az erdé
lyi uniót illető ügyben már a jövő ülésszak kez
detén kimeritő törvényjavaslatot terjeszteni a ház 
elé. U g y szintén a nemzetiségi kérdésre nézve is, 
melyre maga a minisztérium még ezen ülésszak 
alatt kivánt volna törvényjavaslatot a ház elé ter
jeszteni ; de meg akarta várni a ház által ez ügy
ben kiküldött bizottság munkálatát, mely még ed
dig nem adatott be. (Helyeslés.) 

Deák FerenCZ: A második, a mire nézve a 
minisztériumot interpellálni szükségesnek tartom, 
consectariuma egy képviselő úr — hanem csalódom, 
Tisza Kálmán képviselő társam—interpellati ójának. 
Az iránt interpellálom ugyanis a minisztériumot, 
hogy a zsidók jogegyenlőségére nézve szándéko

zik-e a minisztérium még e szünidő alatt törvény
javaslatot készíteni, hogy összejövetelünk után 
tüstént felvehessük azt, ugy szintén az azzal mégis 
kapcsolatban levő honosítási törvényre nézve is ? 

Eötvös József b. vallási miniszter: Erre 
nézve, szintén a minisztérium nevében, kijelenthe
tem, hogy a minisztérium teljes kiterjedésében 
méltányolja ezen kérdés fontosságát, és átlátja ha-
laszthatlanságát; épen azért a jövő ülésszak kez
detén, azonnal az elnapolás után, kapcsolatban a 
honosítási törvénynyel, törvényjavaslatot fog a ház 
elé terjeszteni. (Helyeslés.) 

Jóka i Mór: T. ház ! Baranyamegye Piskó 
helységének folyamodását van szerencsém a t. ház
nak benyújtani. 

E l n ö k : Ennélfogva a Somssich Pál képvi
selő úr által beadott jelentés ki fog nyomatni, *) 
és ha a t. ház kívánja, annyi példányban, a hány 
tagja van a háznak. (Helyeslés.) 

A Jókai Mór által beadott kérvény pedig a 
kérvényi bizottsághoz utasíttatik. 

Csanády Sándor: A 48-diki törvények 21-
dik czikkének érdekében kívánom a magas kor
mányt interpellálni, mely felszólításomat írásba 
foglalva van szerencsém beadni. 

Csengery Imre jegyző (dmssa Csanády 
Sándor interpellatió ját): „A 1847/8. XXI. törvény-
czikk rendeli, hogy a nemzeti szín és ország czi-
mere ősi jogaiba visszaállíttatik s hogy minden 
középületeknél s közintézeteknél, minden nyilvá
nos ünnepek alkalmával, a nemzeti lobogó és or
szág czimere használtassák. 

„Tekintve, hogy király és kormány a törvé
nyeket mind önmaga megtartani, mind mások ál
tal is megtartatni köteles; 

„tekintve, hogy a törvények rendeleteinek 
legparányibb részben meg nem tartása, nem tel
jesítése, törvények itánti tiszteletlenság, a közer
kölcsiség aláásása: 

„azon kérdést intézem a jelen magyarországi 
minisztériumhoz : nincs-e- a jelen minisztériumnak 
hatáskörén kivül a főn jelölt törvény rendeleteinek 
tiszteletet vívni ki az által, hogy az ország köz
épületein, mint ez például ős Buda várában az or
szágnak királyi lakosztályán is történt, az eddig 
törvény ellenére ott lobogtatott osztrák császársági 
sárgafekete zászló helyét Magyarországnak a tör
vény által rendelt nemzeti lobogója váltsa föl ? 

„és ha hatáskörén kivül nem esik a jelen mi
nisztériumnak a fonj elölt 1847/8. XXL törvény-
czikk rendeletét életbeléptetni: mikor szándéko
zik törvény szabta kötelességének megfelelni?* 

Elnök: Kivánja-e a t . ház, hogy az interpel-

J) Lásd az Irományok 13 3-dik számát. 
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latio közöltessék a minisztériummal ? (Már közölve 
van !) 

Deák F e r e n c z : T.ház! Nem tudom, kiván-
ja-e a minisztérium, hogy ez interpeliátió vele kö
zöltessék és fog-e arra feleim ? Hanem mikor a 
minisztérium valamely interpellátióra felel, mely 
itt előterjesztetik és fölolvastatik, azért felel, és 
azért köteles felelni, mert az interpeliátió érdemét 
a ház is osztja: a jelen esetben pedig kénytelen 
vagyok kijelenteni, hogy nem osztom az interpelláló 
úr nézetét, különösen arra nézve, hogy a kir. pa
lotának legmagasabb pontján sárgafekete zászló 
ne lenghessen, mert a feketesárga zászló— a meny
nyire tudom — a császári háznak családi ezimere, 
az ily családi czimer pedig sehol sincs kizárva, 
hol a fejedelem tartózkodik. 

E tekintetben hivatkozhatom a históriára. 
Méltóztassanak megnézni, hogy egyebet ne emiit-
sek, a Nagy Lajos király korában készült codex 
pictust, melynek eredetije a bécsi császári könyv
tárban őriztetik: ott több helyen fordul elő Ma
gyarország ezimere Magyarország pajzsával, és 
ugyanazon czimeren láthatni az uralkodóháznak, 
az Anjou-háznak czimerét, a liliomot is, úgy hogy I 
több helyütt az egyik oldalon a négy folyó, a má
sik pajzson egyik helyen a kettős kereszt, a másik 
helyen a liliom van. Ezt akárkinek megmutatha
tom. Emlékezzenek vissza régi oklevelekre, régi 
festményekre és régi pénzekre, például Mátyás ki
rály idejéből, melyeken ott van a holló, mely nem 
Magyarország ezimere, hanem Mátyás családi ezi
mere volt. 

Abban tehát legkevesebb jogsértést sem lá
tok, ha a házi gazda a maga családi czimerét is ki
téteti a háza fölé ; az pedig kétséget nem szenved, 
hogy a budai palotában a király a házi gazda. 
(Élénk helyeslés a középen.) 

Madarász Józse f : T. ház! Nincs szándé
komban Pest belvárosa eló'ttem szólott képviselő
j é t követni a részben, hogy a tárgyra nézve mond- I 
jani ki magán véleményemet; tisztán csak az ál- I 
tála fölhozott indokra nézve akarom ellenészrevé
telemet megtenni, miszerint azt volt szives állítani, 
hogy ha a minisztérium interpelláltatik, már ma
gának a minisztériumnak erre való felelete maga- ! 
val hozná azt, hogy a ház is osztja az interpellá-
tióban foglalt elvet. Én e részben nem tarthatok 
előttem szóló úrral, és kérem a t . házat, méltóztas- [ 
sék ez értelemban venni fölszólalásomat, hogy 
igen is, midőn az interpeliátió megtörténik, a ház- I 
nak joga és önmaga iránti kötelessége azt hozza 
magával, hogy arra ne a ház, és a házból bár
melyik képviselő, de önmaga a minisztérium nyi
latkozzék : akár azon perezben, akár, mikor neki 
tetszik, hogy az interpellátióra szükségesnek tartja-e 
a feleletet, vagy nem ? és midőn az, a minisztérium 

bármely tagja részéről, megtétetik, akkor követ
kezik a ház határozata és joga, kimondani, meg
elégszik-e a minisztérium feleletével, vagy n e m ? 
és ha a ház a minisztériumnak netalán elutasító fe
leletével nem elégszik meg, akkor igenis osztom 
Pest belvárosa előttem szólott érdemes képviselő
jének abbeli nézetét, hogy ilyenkor már a ház 
kényszerítheti a minisztériumot érdemleges fele
letre, s ekkor áll elő azon eset, hogy az interpellá-
tiónak elvét osztja a ház. Tehát összevonom véle
ményemet, miszerint nem követem Pest belvárosa 
követiét abban, hogye részben érdemleges tárgya
lás iránt mondjak véleményt; de részemről arra 
kérem önöket, uraim, mindnyájokat, hogy a mi
niszterek feleletre vagyis kérdőre vonásában le
gyenek szivesek a tudomásom szerint minden al
kotmányos országban divó parlamentalis szo
kást megtartani, hogy igenis, bármikor interpel
iátió adatik be, arra ne a képviselőház bármelyik 
•— legyen bár a legérdemesebb — tagja feleljen 
a minisztérium helyett, hanem önmaga a minisz
térium bármely tagja, és akkor határozzon a ház. 
(Helyeslés a baloldalon.) 

Tisza K á l m á n : É n t . ház, nem ezen kér
déshez akarok tüzetesebben szólni, csak röviden 
annyit jegyzek meg, hogy e tekintetben magam ré
széről én is azon nézetben vagyok, melyet eló'ttem 
szóló elmondott. 

Én most annak kapcsolatában, mit Pest bel
városa érdemes képviselője felhozott, még egy, 
ugyancsak általam régebben tett interpeliátió iránt 
akarom a minisztériumot megkérdezni. Pest belvá
rosa érdemes képviselője interpellálta a miniszté
riumot a zsidóügyben is, nem ugyan azon alak
ban, a mint én interpelláltam volt; de azt most 
nem folytatom, hanem azon kérdést bátorkodom 
intézni a minisztériumhoz, hogy az úrbériséggel 
rokon természetű birtokviszonyok és a hűbériség 
maradványainak a mindenkor mellé kötött fölté
telek melletti megszüntetése irányában van-e szán
déka a minisztériumnak minél előbb törvényjavas
latot készíteni'? mert miután különben is már a co-
dificatióba bele mentünk, az igazságügyminiszter 
úr pedig egy nagyszerű munkálatot készített: nem 
gondolom, hogy ezen fontos és lényeges kérdés 
hosszasan halasztható lenne. (Helyeslés.) 

H o r v á t Bo ld izsár i gazságügymin i sz 
t e r : T. ház! Ezen interpellátióra már múlt alka
lommal volt szerencsém válaszolni, hogy a mi
nisztérium mindenesetre kötelességének tartja ezen 
úrbéri tárgyakra vonatkozólag is annak idején 
törvényjavaslatot tenni le a ház asztalára. Azon
ban engedje meg a t. ház, hogy a minisztérium 
föntarthassa magának a kérdések megoldásának 
logikai egymásutánját meghatározni, mert a mi
nisztérium annyi teendővel van elhalmozva, hogy 
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mindannyi kérdést, melyek megoldásra várnak, 
egyszerre fölkarolni nem képes. 

Az úrbéri maradványok megszüntetése két
ségen kivül egyike a legkorszerűbb, a legsürgő
sebb föladatoknak, és a minisztérium mindenesetre 
szem előtt fogja tartani azt, hogy mihelyt az idő 
engedi, s a minisztérium saját szervezetének mun
káját befejezheti, e kérdés megoldását azonnal 
munkába vegye, s nem a minisztériumon fog múlni, 
hogy e kérdés mielőbb elintézhessék. 

Ismétlem, a mit már a múltkor volt szerencsém 
kijelenteni: hogy a hűbéri viszonyok maradvá
nyainak egy részére nézve a minisztérium min
denesetre még ez ülésszak folyama alatt akar 
javaslatot a ház^elé terjeszteni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Átmegyünk a mai napirendre: a 
minisztérium által előterjesztett és az osztályok 
által tárgyalt törvényjavaslatok fölötti tárgyalásra. 
(Fölkiáltósok: Mi az interpellatióra a határozat?) A 
minisztérium annak idejében felelni fog. (Ellen
mondások a középen. Fölkiáltás k: A felelet már 
megvolt'.) 

Horvát Boldizsár igazságügymini sz 
t e r : Ha a t. ház Csanády képviselő úr interpella-
tiójára egyszerűen a napirendre tér át, ez ellen 
semmi kifogásom; ha azonban végzésül azt mél
tóztatnának kivánni, hogy a minisztérium erre 
később fog válaszolni, föntartom magamnak, hogy 
már most nyílatkozhassam. (Fölkiáltások a középen : 
Napirendre!) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : A beadott miniszteri 
törvényjavaslatokra van szerencsém a központi 
bizottság véleményét fölolvasni. (Olvassa a- ö fel
sége megkoronáztat ácsáról szóló tör cén: javadat iránt 
a központi bizottság jelentését.) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! Itt az mondatik, 
hogy a központi bizottság ezt kívánja a törvény
ben megemlittetni: „a következő törvényczikkben 
foglalt kegyelmes hitlevele kiadása és alább szin
tén beigtatott koronázási esküje" stb. Kérem, ez 
azt az eszmét tökéletesen ki nem fejezi, hogy a 
hitlevélnek is be kell czikkelyeztetni; pedig ennek 
is be kell czikkelyeztetni. A hitlevél már ki van 
adva; de arról a ház még nem rendelkezett, hogy 
beczikkelyeztessék. {Közbeszólások: Alább van ki
fejtve ! Tessék először az egészet fölolvasni!) 

E l n ö k : A ház szabályai s a bevett szokások 
szerint először az egészet kell fölolvasni, s erre 
szavazni, ugy következik a részletes fölolvasás és 
erre a szavazás. (Helyeslés.) 

Zichy Anta l e l őadó (olvassa tovább a köz
ponti bizottság jelentését: az ö felségének ajánlott 
koronázási tisztdetdijról, az ö felségének a királyné
nak szintén megajánlott koronázási ajándékról, és a 
koronaörök megválasztásáról készi'ett törvényjavasla
tok tárgyában.) 

KÉPVISELŐ H. NAPLÓ. 1 8 6 % . IV. 

Vadnay Lajos: T. ház!... 
Horváth Lajos jegyző: Majd későbben 

méltóztassék hozzászólani, a midőn részletesen 
fog tárgy altatni. (Helyeslés. Olvassa az ö felsége 
megkoronázásáról szóló törvényjavaslatot.) 

BÓníS S á m u e l : T . ház! Én részemről az 
ellen nem teszek észrevételt, hogy a koronáról 
V-dik Ferdinánd ünnepélyesen lemondott; hanem 
a hol az említtetik, hogy ezen lemondását ünne
pélyesen tudatta, azt kívánom, hogy ezen „ünne
pélyesen" szó kihagyassék: mert ha az áll ott a 
szerkezetben, midőn az ország rendéi az abdica-
tio és közlése ellen óvást tettek, épen azért tettek 
óvást, mert az szokott ünnepélyességgel nem kö
zöltetett az országgal. Annak tehát ki kell maradni. 

Horváth Lajos jegyző: T. ház! Azt vélem, 
a szabályok szerint először arról lehet szó, hogy 
ezen szerkezetet részletes vita alapjául elfogadja-e 

| a ház, vagy nem? Azután át fogunk térni a rész
letekre. 

Bónis S á m u e l : Azt gondoltam, már a rész-
! letes tárgyaláson vagyunk. 

Zichy Anta l e l ő a d ó : Köteles vagyok meg
jegyezni, hogy a közjxmti bizottságnak átalános-
ságban észrevétele annyiban nincs/hogy átalános-

, ságbari és elvileg elfogadja a törvényjavaslatokat: 
I a részletekre pedig megteszem a központi bizott

ság észrevételeit. 
E l n ö k : A központi bizottság jelentését az 

i 1-ső t. czikkre nézve átalánosságban a részletes 
vita alapjául elfogadja-e a t, ház, vagy nem? (El
fogadjuk!) Következik a részletes tárgyalás. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a főimet.) 
Zichy Anta l e l ő a d ó : A fölzetre nézve a 

központi bizottságnak az a véleménye, hogy e szó 
után „Magyarország" tétessék: „és társországai." 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva ez a szó: „társországai" 
hozzá lesz téve. 

Horváth Lajos jegyző (oh •ássa a t. czikk 
szövegét.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
a 12-ik sorban „Magyarország- és társországaiban" 
rövidítést stylaris tekintetből nem helyesli. ha
nem úgy kívánja kitenni: „Magyarországban és 
társországaiban." (H lyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : Most ismétlem azon észre-
I vételemet, hogy a másodszor említett: „ünnepé-
' lyesen közöltetett az országgal" hagyassék ki a 
I törvényczikkből, mert törvényczikkben olyasmi 

nem állhat, a mi nem történt meg; ünnepélyesen 
pedig nem közöltetett az országgal a lemondás; 
hisz az ország a közlés ellen óvást is tett. (Helyeslés.) 

Csengery Imre jegyző: Az én véleményem 
szerint ez már eldöntött tárgy. Itt nem először 
fordul elő e kifejezés, hanem a már elfogadott és 
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aláirt hitlevélben is bennefoglaltatnak e szavak; 
az állt . i. benne, hogy ő felsége Ferdinánd ausztriai 
császár országai koronáiról ünnepélyesen lemon
dott, utána pedig: „miután továbbá fenséges csá
szári és királyi fóherczeg Ferencz Károly stb. arról 
lett lemondását ugyanazon alkalommal hasonló 
ünnepélyességgel nyilvánította" stb. Ugyané sza
vak foglaltatnak a már elfogadott hitlevélben. 
Véleményem szerint ha ott ben maradhatnak, itt is 
meg kell maradniok. 

Tisza L á s z l ó : Nézetem szerint Csengery 
Imre képviselőtársunk nem értette tán tökéletesen 
Bónis képviselőtársunk nézetét. Bónis fölszólalása 
nem arra vonatkozott, hogy V. Ferdinánd ő fge 
és Ferencz Károly ő fensége nem mondottak volna j 
le ünnepélyesen s ne nyilvánították volna lemon- j 
dásukat ünnepélyesen, amint a diplomában benne ; 
van ; hanem arra vonatkozott, hogy nem közölte- j 
tett ünnepélyesen a képviselőházzal. Ennek a 
diplomában nyoma nincs: igen helyes tehát, hogy j 
a törvényjavaslatban se legyen nyoma. 

Dapsy Vilmos: A mit Bónis úr mondott, 
igen helyes volna, ha benne volna a szerkezetben, 
hogy ünnepélyesen közöltetett az országgyűlés
sel a lemondás; de minthogy ezen kifejezés benne 
nem foglaltatik, nem szükséges e tekintetben ész
revételt tenni. 

Nyáry P á l : Valóban saját magunkkal jö
vünk ellenkezésbe, ha a szerkezetben ezen szót: 
„ünnepélyes" benne hagyjuk. Mindenki tudja, 
hogy ünnepélyes csak az lehet, a mi egyszersmind 
törvényes. A magyar országgyűlés ő felsége V. 
Ferdinánd lemondását Magyarország trónjáról az 
1861-iki föliratok bizonyítása szerint törvényes
nek el nem ismerte, és azt kívánta, hogy azon le
mondási okiratok a magyar országgyűléssel közöl
tessenek. Ezt tagadni, gondolom, senki sem fogja. 
Most, midőn ez ismét kérdésbe jött, maga az ország
gyűlés szükségesnek tartotta, hogy erre vonatko
zólag törvény alkottassák. Azon törvény megal
kottatott és szentesittetett is. Midőn tehát kijelen
tette az országgyűlés, hogy a lemondás nem volt 
törvényes módon közölve az ország gyűlésével, 
akkor azt sem tudhatta, hogy ünnepélyesen tör
tént-e az, vagy nem; és ezt azért sem tudhatta, 
mert nem is tartozott hozzá. Hogy ő felsége V. 
Ferdinánd, mint osztrák császár, az ausztriai csá
szárságról lemondott, és hogy ez ünnepélyes alak
ban történt-e, az, ugy gondolom, ránk nem tarto
zik ; de, hogy mint Magyarország királya nem 
mondott le törvényesen és igy ünnepélyesen, az 
tény. Ennélfogva, azt hiszem, semmivel sem jövünk 
ellenkezésbe, sőt miután a törvény, mely ide vo
natkozik, meg is alkottatott, már a logikai követ
kezetesség is követeli, hogy elégedjünk meg azon 
tény nyel, hogy lemondott, és hagyjuk el az „ün

nepélyes" szót. (Helyeslés a bal oldalon. Ellenmon
dás a középen.) 

Deák Ferencz : Ne akadjunk fön ezen szón: 
„ünnepélyes;" hiszen ez az inaugurale diplomá
ban is benne foglaltatik ; ezt pedig maga az ország
gyűlés állapitotta meg. (Helyeslés.) 

E l n ö k í Méltóztatnak megtartani ezen szót: 
„ünnepélyes?" (Fölkiáltások: Szavazzunk!) Tehát 
méltóztassanak azok, kik az „ünnepélyes" szót 
meg kívánják hagyni, fölkelni. (Megtörténik.) A 
többség azt meg kivánja tartani. 

Zichy Anta l e lőadó: Méltóztassanak a köz
ponti bizottság által ajánlott és általam előadott, 
a 12-dik sorban foglalt kitételre vonatkozólag ha
tározni. {Fölkiáltások: Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A kitétel tehát igy fog hangzani: 
„Magyarországban és társországaiban." 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
továbbá e szó u tán: „urakat* a hitlevélnek a tör
vénykönyvbe igtatását szintén szükségesnek tartja 
megemlíteni, ilyformán: „urakat, a következő 
törvényczikkben foglalt kegyelmes hitlevele ki
adása és alább sziutén beigtatott koronázási esküje" 
stb. (bölkiáltások: Elfogadjuk !j 

E l n ö k : Tehát ezen módositás elfogadtatik. 
Most az elfogadott szerkezet fog fölolvastatni. 

Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa az elfoga
dott szerkezetet.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a most fölolvasott és 
mind átalánosságban, mind részletenkint tárgyalt 
szerkezetet elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
e törvényjavaslat elfogadtatott. l) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Ennek kapcsában föl
merült azon kérdés, hogy a koronázási hitlevélnek, 
mely már készen van, külön törvényczikkbe kell 
foglaltatnia. Ennek fölzete és bevezetése hiányzik. 
Ennélfogva a központi bizottság a régi törvénye
ket, a melyek hasonló tárgyúak, mintául véve, a 
következő szerkezetet indítványozza fölzetnek: 
„Az ő királyi felsége által, szerencsés fölavattatása 
és megkoronáztatása előtt, az ország részére ki
adott kir. hitlevél, és koronáztatásakor letett kirá
lyi eskü az ország törvényei közé igtattatnak." 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Elfogad
juk!) Ennélfogva a szerkezet elfogadtatik. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Ugyané szavak az 
illető törvényczikk bevezetésében ismételtetnének 
e hozzáadással: „melyeknek tartalma a következő.u 

Aztán következnék a diploma és az eskü. (Helyeslés) 
E l n ö k : Méltóztatik a t. ház a központi bi

zottság véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) Elfo
gadtatik. 2) 

' ) Lásd az Irományok 128-dik számát. 
l) Lásd az Irományok 129-dik számát. 
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Horváth Lajos jegyző (oh ássa a következő 
fölzetü törvényjavaslatot: „A koronázott királyi fel
ségnek díj ajúnltaíik.u) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
ezen törvényjavaslatot átalánosságban elfogadja. 

Elnök:"Méltóztatik a t. ház a felolvasott tör
vényjavaslatot átalánosságban elfogadni? (Elfo
gadjuk!) Ennélfogva a fölolvasott törvényjavaslat 
átalánosságban elfogadtatik. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő {olvassa a törvény
javaslat fölzetét) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A fölzetre nézve azon 
észrevétele van a központi bizottságnak, hogy „dij" 
helyett „tiszteletdíj" tétessék • tehát így lenne: „A 
koronázott kir. felségnek tiszteletdíj ajánltatik." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Elfogadtatik. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat szövegét.) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : Az utolsó sorban ezen 
szó helyett: „fogadandja," a központi bizottság 
ezen szót ajánlja: „fogadja." (Elfogadjuk!) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? [Elfogad
juk !) Elfogadtatik. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az elfoga
dott törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az átalánosságban és 
részletenkint tárgyalt és most fölolvasott törvény
javaslatot, elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát elfo
gadtatik. 5) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az Erzsébet 
királyné megkoronázására és koronázási ajándék Wa 
vonatkozó törvényjavaslat >t.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság. 
föntartva magának a részletekre teendő lényeges 
módosításokat, e törvényjavaslatot átalánosságban 
elfogadja. 

E l n ö k : Méltóztatnak átalánosságban elfo
gadni e törvényjavaslatot ? (Elfogadjuk!) Követ
kezik a pontonkinti tárgyalás. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat fölzetét.) 

Zichy Antal előadó: A fölzetét a központi 
bizottság, az 1792. IV. t. ezikket véve mintául, a 
szerint indítványozza igy módosíttatni: „Felséges 
Erzsébet királyné megkoronáztatván, részére tisz
teletdíj ajánltatik." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
H o r v á t h LajOS j egyző (olvassa a törvény

javaslat szövegét.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

következő módosításokat ajánl. A 3-dik sorban: 
„koronáztatásának" helyett „megkoronáztatásá-
nak." (Helyeslés.) A 4-dik sorban: „irántai mély 

2) Lásd az Irományok 130-dik számát. 
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hódolat ukat" helyett: „mély hódolatukat iránta." 
(Tl< lyeslés.) Az 5-dik sortól végig a magas közben
járás eszméjét a központi bizottság mellőzendőnek 
tartja, és a helyett a következő szerkezetet, mint 
a korábbi t. ez. szövegével is megegyezőt, tartaná 
helyesebbnek : „ajánlanak, remélvén, hogy azt ő 
felsége, a magyar nemzet iránt tanúsított legke
gyelmesebb hajlamánál fogva, szokott kegyessé
gével fogadja." (Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az elfogadott 

törvényjav %s latot.) 
E l n ö k : Méltóztatnak az átalánosan és pon-

tonkínt tárgyalt és most fölolvasott törvényjavas
latot elfogadni ? (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik.]) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az ország 
szent koronája őreinek megválasztásáról szóló törvény
javaslatot) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e törvényjavaslatot is, föntartva a szerkezetben 
teendő módosításokat, átalánosságban elfogadja. 

Elnök: Méltóztatnak ezen törvényjavaslatot 
átalánosságban elfogadni ? (Elfogadjuk !) 

Horváth Lajos jegyző (oh >ssa a törvény
javaslat fölz- tét). 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság
nak a fölzetre nincs észrevétele. (Maradjon!) 

Elnök : A fokét változatlanul marad. 
Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény

javaslat szövegét.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

következő módosításokat ajánl. Az első szakaszban 
a 13-dik sorban, „az ország rendéi és képviselői" 
helyett „az ország főrendéi és képviselői." (He
lyeslés.) 

E l n ö k : A szerkezet e szerint fog kiiga-
zittatni. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Innét a 7-dik sorban: 
„választották el" helyett „választották meg." (He
lyeslés. ) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Elfo
gadjuk !) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Az ugyané sorban 
előforduló záradékot: „s illetőleg erősítették meg" 
kihagyatni kívánja. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfo
gadjuk!) 

Zichy A n t a l e lőadó : Nyomban utána: 
„koronaőrükül" helyett „koronaőrökké." (He
ly eslés.j 

Vadnay Lajos: Azt hiszem, t. ház, hogy a 
központi bizottság bizonyosan azért akarta a „ko 
ronaőrökül" rósz kifejezést mellőztetni, mert job
bal kívánta fölcserélni; de e kitétel: „korona-

l) Lásd az Irományok 131-dik számát. 
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őrökké" itt nem helyes, mert destinálni korona- J 
őrökké lehet, de az átalakító raggal azzá tenni j 
nem lehet. Például szolgabiróvá választhatok va- J 
lakit; de kérdés, hogy azután csakugyan szolga
bíró lesz-e? í g y tehát roszul van mondva „korona
őrökké;* hanemigykel l tenni: „koronaőröknek." 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Bocsánatot kérek, de 
akkor azt sem lehetne mondani: „királylyá avat
tatott," hanem „királynak avattatott föl." 

E l n ö k : Méltóztatnak-e a központi bizottság, 
vagy Vadnay képviselő úr mődosítványát el
fogadni? (Vadnayét!) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : Végre az utolsó sza
kasznak új szerkezetét ajánlja a központi bizott
ság, nevezetesen i g y : „Fönemlitett Nyáry Antal 
b., a koronához tartozó kulcsokat átadván, e te
kintetben a felelősség terhe alól fölmentetik." (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Tehát e szerint fog a szakasz átala
kíttatni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat (If'ogadott szerkezetét.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a végső szerkezetet el
fogadni ? (El.') Ennélfogva marad a szerkezet.l) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Magától értetik, hogy 
most már nem törvényjavaslat, hanem törvény-
czikk.. 

E l n ö k : U g y vagyok értesülve, t. ház, hogy 
a m. főrendek d. u. 5 órakor fognak ülésttartani; 
ennélfogva még ezen ülés alatt az ezen tárgyra 
vonatkozó jegyzökönyvet Horváth Lajos jegyző 
úr el fogja készitni, hogy d. u. 5 órakor Dimitrie-
vics jegyző úr az elfogadott t. czikkeket am. főren
dekhez átvihesse. 

Most Miske b . képviselő úr fog tenni jelentést 
a kérvényi bizottság részéről. 

Miske I m r e b. e l ő a d ó : A kérvényi bizott
ság' az alább elősorolt, a t. képviselőház elnöksége 
által neki tárgyalásra kiadott kérvények tárgya
lását megkezdvén, miután egy alkalommal kéte
lyek támadtak némely kérvényeknek melyik mi
nisztériumhoz leendő átadására nézve : szükséges
nek találja a ház elé azon in ditvány terjeszteni, 
hogy a minisztérium szólittassék föl azon rendnek 
közlésére a képviselőházzal, illetőleg a kérvényi 
bizottsággal, a mely rend a különbözőnemű tár
gyaknak és ügyeknek az egyes miniszterek osz
tályaihoz való tartozására és soroztatására nézve 
meg van állapítva. (Helyeslés.) 

Most lesz szerencsém a bizottságnak az egyes 
kérvényekre vonatkozó javaslatait előterjeszteni. 

Veszprémmegyében Vöröstőn lakó Leitold 
Jánosné, mint első férjétől származott leánya Noi 
Ilona természetes és törvényes gyámjának kérelme, 

l) Lásd az Irományok 182-dik számát. 

melyben Noi János hagyatéki tárgyalása Zalame
gye árvaszéke általi késleltetése miatt panaszkodik 
s az illetők hanyag eljárása miatt kérdőre vona
tását kéri : az igazságügyminiszteriumhoz átteen-
dőnek véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Szabolcsmegyei budai-ábrányi lakosok kér
vénye, melyben még most is fönálló s az illető 
földes uraság által követelt szolgalmányokról pa
naszkodván, ezek alóli fölmentésöket, vagy azok 
megváltási árának törvény általi meghatározását 
kérik : az igazságügyminiszteriumhoz átteendő-
nek véleményeztetik. (Hdyeslés.) 

Csongrádmegyei Szentes városának kérelme, 
melyben a Károlyi grófi családdal kötött örökvált
sági és birtokszerzési szerződésnél fogva az úrbéri 
kárpótlást kamatjaival együtt a városnak kiadat
ni kéri, az 1847/8. XII . t. ez. 9. §. azon rendelete 
értelmében, hogy a már azelőtt kötött ̂ úrbéri örök
váltsági szerződésekre nézve a törvény alapján, 
a körülményekhez képest igazság s méltányos
ság szerinti elintézéssel a minisztérium bizatik meg : 

| a belügyminisztériumhoz átteendőnek véleményez-
I tetik. (Helyeslés.) 

Körmöczvárosi Burda Imre s érdektársai 
kérelme, melyben boldogult atyjok Burda Károly 
utáni hagyatékuknak tárgyalását, mely Harasz-
lem Antal városi árvaatya sikkasztásai miatt fél
benszakadt, mihamarább bevégeztetni kérik; ugy 
szintén 

Körmöcz városában lakó Duszeg Matild ha
sonló kérelme, melyben ezen Haraszlem Antal sik
kasztásaiból őreá s érdektársaira mint árvákra 
háramlott károk megtérítésének elrendelését kéri : 
az igazságügyminiszteriumhoz utasitandónak véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Hottovecz József, tótországi szentgyurogi la
kos kérelme, melyben Somogyi Ferencz katona
tiszt elleni követelésének Vajda-Hunyadon biró b. 
Bánffy Zsigmondnál, kinek birtokára Somogyi Fe
rencz öröksége be van táblázva, behajtásáért ese
dezik: a folyamodáshoz csatolt ügyvédi költségve
tésből kiderülvén, hogy ezen ügy a kolozsvári tör
vényszék előtt peres úton tárgyalva lett, vagy még 
tárgyaltatik, az igazságügyminiszteriumhoz átté
tetni ja valtatik. (Helyeslés.) 

Szombathy József dr. a kiskundorozsmai s 
majsai lakosok, és a tinójárási pusztát a belga 
banktól vevők nevében tett kérelme, melyben a 
vétel akalmával megcsalatásuk s ellenök elköve
tett uzsoráskodás miatt panaszkodva, egyszersmind 
valamely inségi alapból kenyérre való kölcsön
pénzt s tavaszi vetőmagot kér a koldusbotra jutott 
lakosoknak kiadatni: az inségügyi intézkedés a 
belügyminisztériumhoz tartozván, oda áttétetni ja-
valtatik. (Helyeslés.) 
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Prépost István, a „Debreczeni Közlöny" volt 
szerkesztőjének kérelme, melyben cselédjavitó egy
letnek Pesten fölállithatását, s igy az egyleti köz
lönynek itteni kiadhatását kéri engedélyeztetni: 
a sajtóügy a törvény értelmében a belügyi minisz
tériumhoz tartozván, oda átteendőnek véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Vjeszt András, N. Ró'cze városa főbírája, a 
tanács és község nevében Stefancsok Károly vá
rosi jegyzőnek elfogatását panaszló s annak sza
badon bocsáttatását kérelmező folyamodása, s ez
zel kapcsolatban álló kérelme gömörmegyei Kövi 
helységének, melyben ott orosz fondorkodások 
vádja alatt történt több elfogatásról panaszkodva, 
az illető egyének szabadon bocsáttatását kérik; köz-
csendháboritási vád forogván fön, a belügyminisz
tériumhoz átteendőnek javaltatik. (Helyeslés.) 

Kiss János volt honvédtiszt kérelme, mely
ben magának vagy havi, vagy évi fizetést kér 
adatni: a honvédelmi minisztériumhoz átteendő
nek véleményeztetik. (Helyeslés.) 

N.-Becskereken lakó Lucsies József abbeli 
panasza, hogy bizonyos sószállitásból eredő köve
telés az illető pénzügyi közeg által minden to
vábbi perlekedés nélkül katonai executió útján 
megvétetni szándékoltatott: az országos pénzügyi 
miniszseriumhoz áttétetni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Reök István, mint munkácsi Lieb Mátyás 
nagybátyjának kérelme, melyben Lieb Mátyás és 
testvérei néhai atyjok Lieb Mihály sóperceptornak 
a miskolczi pénzügyi igazgatóság által visszatar
tott 600 ftnyi cautióját az árvák részére kiadatni 
kéri : az országos pénzügyi minisztériumhoz átte
endőnek javaltatik. (Helyeslés.) 

G-alabácson, Nógrádmegyében lakó Janko-
vics Vincze kérelmét, melyben három, részint Kal
már István, részint Jankovics Mária ellen folyta
tott s mind a nógrádmegyei tszéken, mind a kir. 
curián is megfordult pereit országgyülésileg revi-
sió alá vétetni kér i : az ügy a törvényhozás köré
hez nem tartozván, és az illető perek a folyamodó 
saját elismerése szerint már a kir. euria által is 
el levén itélve, egyszerűen elutasitan dóriak véli a 
bizottság. (Helyeslés.) 

Degenfeld Adolf gfhak a vágvölgyi vasúti 
társulat nevében beadott kérelme, melyben e vas
útnak országgyűlési pártolását kéri, a közleke
dési minisztériumhoz átteendőnek javaltatik. (He
lyeslés.) 

Nóvák András ormándlaki zalamegyei lakos
nak s érdektársainak kérelme, melyben Micskey 
András csalásai megvizsgálásával Vasmegye tszé-
két megbízni kéri, valamint más pölöske-szent-mi-
hályi lakosoknak szintén ezen Micskey András csa
lásai miatt panaszt emelő kérelme intézkedés vé

gett az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni javal
tatik. (Helyeslés.) 

Mély József kérelme, melyben a Széchenyi 
és Kolonichféle alapítványoknak országos bizott
ság általi kezeltetését kéri, a vallási és közokta
tási minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Stoczek Józsefnek, mint a természettudomá
nyi társulat elnökének, Thán Károlynak, mint al
elnökének , s Kátay Gábornak, mint titkárának 
kérelme, melyben az egyletet országgyülésileg 
pártoltatni s országos segedelmezéssel ellátni ké
rik, a belügyi minisztériumhoz átteendőnek véle
ményeztetik. (Hdyeslés.) 

Csicsofalvy János pesti lakos abbeli kérelme, 
hogy a pesti terézvárosi sommás bíróság megvesz
tegetésért megbüntettessék, egyszersmind az igaz
ságszolgálati teremben gyülekező illetéktelen mun
kakerülő népség onnan eltávolíttassák, az igaz-
ságügyminiszteriumhoz átteendőnek javaltatik. 
(Helyeslés.) 

Több szentesvárosi választó részéről ezen 
város által választott képviselő Oroszy Miklós el
len Pestről hosszabb távolléte miatt beadott folya
modás, úgyszintén a később Farkas Lajos szen
tesi ügyvéd által beadott, ugyancsak a föntebbi 
kérvényhez hozzájáruló nyilatkozat, valamint Oro
szy Miklós ellennyilatatkozata, Oroszy Miklós 
ezen folyamodások s nyilatkozatok beadása óta 
képviselői állásáról lemondván, megszűntéknek 
tekinthetők s a levéltárba teendők. (Helyeslés.) 

Seregélyesen Fehérmegyében lakó Usdiki-
varsányi László István folyamodása, melyben a 
fehérmegyei tiszti széknek a folyamodások fogal
mazását megszorító végzése megsemmisítését, a fo
lyamodásában bővebben körülirt jogi cselekmé
nyeknek mindenkire kiterjesztését, s egy ügynöki 
közvetítő iroda nyithatásának engedélyezését kéri, 
a belügyminisztériumhoz átteendőnek javaltatik. 
(Helyeslés.) 

Hevesmegyei Halmai község úrbéres telkes 
gazdáinak kérelme, melyben a fölösleg földjeik 
megváltási árában állítólag szerződés ellenében kö
vetelt kamatfizetéstől magokat föl mentetni kérik, a 
belügyminisztériumhoz átteendőnek véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Koross Mihály érd. fajszi lelkész kérelme, 
melyben a fajsziak nevében a faddi birtokosság 
által gyakorlott révjog ellen panaszt téve, a faj-
sziakat országgyülésileg pártoltatni kéri, a bel
ügyminisztériumhoz átteendőnek véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Nagy Becskereken lakó Szávics Döme kérel
me, melyben Torontálmegye főispánja ellen a fő
szolgabíróságból elmozdításáért s ugyanazon me
gye alispánja Barács ellen több állítólagos hivatali 
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viszaélésekért panaszt emel, a belügyminisztéri
umhoz átteendőnek javaltatik. [Helyeslés.) 

Heves-szolnokmegyei Tisza-Varsány közsé
gének kérelme, melyben az ezen községhez tar- j 
tozó puszta-jenői szőlőket nem Jász-Alsó-Szent-
Györgyhöz, hanem saját határához s illetőleg He
ves- és K. Szolnokmegyéhez kéri csatoltatni, a 
belügyiminiszteriumhoz áttétetni javaltatik. (He
lyeslés.) 

Örkény helységének kérelme, melyben az 
ottani róna. kathol. lelkészt. Selmeczy Edét illetlen 
s a közerkölcsiségre károsan ható tetteiért elmozdit-
tatni kéri, a vallási és közoktatási minisztériumhoz, 
figyelembe vétel és a szükségeshez képesti intéz
kedés végett, átteendőnek javaltatik. (Helyeslés.) 

Budaházy Andor kérelme, malyben magát 
a kiskorúság alól, így Zemplén- és Ungmegyében 
levő birtokát a gondnokság alól fölmentetni kéri, 
az igazságügyminiszteriumhoz áttétetni javaltatik. 
{Helyeslés.) 

Széles Anna takácsi lakos folyamodása, 
melyben a pápai tébolydában léte alatt elhordott 
ingóságai visszaadására vejét Száray Józsefet kö
telezni kéri, a belügyminisztei'iumhoz áttétetni 
véleményeztetik. {Helyeslés.) 

Dr, Szabó József erdélyi múzeumi alelnöknek, 
és Finály Henrik ugyanezen egylet titkárának ké
relme tárgyában, melyben Vajda-Hunyad várát 
a vág pusztulástól megmenteni, és ugyané czélból 
azt a kir. kincstár kézéből a nemzet részére átvé
tetni kérik: a bizottság, tekintve, hogy a fenebbi 
vár hazánk történelmi emlékeinek egyike, a mi
nisztériumot annak megőrzése iránti intézkedésre 
javalja fölszólittatni. [Helyeslés.) 

Beregm egyei Drága-Bártfalva községének ké
relme, melyben magát az ottani sóforrások sza
bad használatába viszahelyeztetni kéri, a pénzügy
minisztériumhoz átteendőnek javaltatik. (He
lyeslés.) 

Szabolcsmegyei Földes községe nemes curiá-
lis telkei birtokosainak kérelme, melyben az 1836. 
XI . t. czikket a tekintetben magyaráztatni kérik, 
vajon nem csak a közösökre, hanem a magán ne
mesi curíákra is kiterjeszthető-e a tagosítás ? a kér
dés eldöntése birói útra tartozván, s egyes esetre 
nézve a törvényhozás utján eldönthető nem levén, ,• 
az igazságügyi minisztériumhoz átteendőnek véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Beregmegyei Iloneza községének kérelme, 
melyben a helybeli viszonyok miatt a tagosítást s 
úrbéri rendezést további törvényes intézkedésig 
fölfüggeszteini s a maradványföldeket országos 
költségen megváltatni kérik, az igazságügyi mi
nisztériumhoz átteendőnek javaltatik. (Helyeslés.) 

Varga János és Arany Ferencznek több bi
harmegyei szalontai lakosok nevében tett kérelme, 

melyben a megkezdett tagosítást s az e végre fo
ganatba vett mérnöki munkákat megszüntetni 
kérik, az igazságügyi minisztériumhoz átteendő
nek véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Szabolcsmegyei Budai-Ábrányban lakó özv. 
Komáromy Eerenczné kérelme, melyben lakóhá
zának Buday László által bizonyos szolgálati tar
tozásokért czélba vett elárvereztetését betiltatni 
kéri, az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni ja
valtatik. (Helyeslés.) 

A brassói keresk.- és ipar-kamra kérelme a 
nagy-várad-kolozsvár-brassói vasát ügyében, a 
közlekedési minisztériumhoz átteendőnek vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

Keleesényben Zemplénmegyében lakóFabinyi 
Gyula észrevételei a népnevelés és gymnaziáiis 
oktatás körül a közoktatási minisztériumhoz átte-
endőknek javaltatnak. {Helyeslés.) 

Konstantinápolyban lakó Nagy Sámuel ké
relme, melyben Stuver tűzijáték-rendezővel kötött 
szerződési ügyében a konstantinápolyi főkonzulság 
által hozott végzést az országgyűlés határozata 
alá terjeszti jogossága és helyessége megítélése vé
gett, a király személye melletti miniszterhez uta-
sítandónak véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Közép-szolnokmegyei Tasnád Sarkadon lakó 
Lovassy János abbeli kérelme, hogy a megyei fő
bíró Buttyán Miklós által bizonyos pörben hozott 
ítélet végrehajtásánál elkövetett túllépés következ
tében a birói foglalásnak tárgyát nem képezhető 
elvett birtoka neki visszaadassék, az igazságügyi 
minisztériumhoz átteendőnek véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Roska Zsuzsa, János és György kérelme, 
melyben Torda városa törvényszéke által anyjok 
csődperében hozott vég'zése által atyai hagyaté
kukban való megkárosításuk miatt panaszkodva, 
ezen kárba ment összegnek magok részére kifizeté
sének megrendelését kérik, az igazságügyi minisz
tériumhoz áttétetni javaltatik. (Helyeslés.) 

Hermán Mihály kolozsvári kereskedőnek a 
szeszárulásban felsőbb hatóságok rendeletei elle
nére a kolozsvári tanács általi rneg'gátoltatását tár-
gyazó kérvénye a belügyi minisztériumhoz átte
endőnek véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Skaliczer Vilmos és érdektársai kérelme, mely
ben a Baja városa törvényszéke által ellenök Stei-
ner Adolf bajai kereskedővel folyt négy váltó
ügyökben elkövetett visszaélésről panaszkodva, 
ügyöknek az igazságügyi minisztérium figyelmébe 
ajánlását kérik, az igazságügyi minisztériumhoz 
utasítandónak javaltatik. {Helyeslés.') 

A kolozs-kalotai ev. h. h. egyházmegye ké
relme, hogy az egyházi alapítványi pénztárakra 
kivetni szokott adók szüntessenek meg, a vallási 
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és közoktatási minisztériumhoz átteendőnek véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

A Jókai Mór s több képviselő által a politi
kai fogságban levő Táncsics Mihály szabadon bo
csátása iránt beadott kérelem az illetőnek köztu
domás szerint szabadon bocsátása folytán mellő
zendő. (Helyeslés.) 

Tolnay János hadházi lakosnak a hadházi 
városi tanács általi igazságtalan elfogatását és 
megbüntetését panaszló s a Hajdu-városok rende
zését tervező kérelme a belügyminisztériumhoz át
teendőnek véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Ugyancsak Tolnay János hadházi lakos kér
vénye, melyben Dtbreczeni László ellen váltóha
misítás iránt beadott panaszának a debreczenvá-
rosi fenyitőtszék általi sürgős elintézését kéri, az 
igazságügyi minisztériumhoz átteendőnek vélemé
nyeztetik . (Helyeslés.) 

Zachcsák Rozália s Drudják Zsuzsána árvái 
lakosok kérelme, melyben az első testvéreivel az 
atyai örökség iránti osztályos ügyének mihama
rabbi elintézését, az utóbbi pedig kültelkének el
árverezéséből eredő kárainak megtérítését kéri, az 
igazságügyi minisztériumhoz átteendőnek vélemé
nyeztetik. (Helyeslés) 

Öreg Jakus Sámuel s neje pestmegyei vácz-
hartyáni lakosok kérelme, melyben házuknak 
Hartyánban bizonyos Stromfeld izraelita részére 
takarékpénztárbeli tartozásuk fejében fertályos el-
árvereztetéséről panaszkodnak, az igazságügyi mi
nisztériumhoz, különös figyelembe ajánlás mellett, 
átteendőnek javaltatik, miután az illetők szegény
ségük miatt ügyvédet nem fogadhatván, csakugyan 
megrövidítetteknek látszanak. (Helyeslés.) 

Nagy-Kőrösön lakó Boros Gábor és neje Ju
dit kérelme, melyben házasságuk előtt született s 
kath. vallásban nevelt 12 éves fióknak a ref. isko
lába járhatását akadályozó helybeli kath. lelkész 
ellen panaszt emelnek, a vallási és közoktatási mi
nisztériumhoz átteendőnek véleményeztetik. He
lyeslés.) 

Veszprémmegyei solyi ref. tanitó Kemény La
jos kérelme, melyben a hazánkbeli néptanítók sa
nyarú sorsán javitani kér, a közoktatási miniszté
riumhoz áttétetni javaltatik. (Helyeslés.) 

Nógrádmegyei Buják helység elöljáróságá
nak kérvénye, melyben Dillitz Dániel helybeli iz
raelita albérnök ellen a vasár- s ünnepnapok meg 
nem tartása s a szérűskertben lövöldözése miatt 
panaszt emelnek, a belügyi minisztériumhoz átte
endőnek véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Zarándmegyében Nagy - Halmágyon lakó 
Moga Jeromos,Fodor Lászlóné szül. Moga Karo
lina, Moga János és Sándor, úgyszintén Gábor Dá-
nielné született Moga Emília kérelme, melyben 
a königgratzi csatában elesett testvérök Moga Hi-

larius árvapénztárilag kezelt vagyonának kiadatá
sát, melyben a megye tszéke- állítólag eljárni vo
nakodik, megrendeltetni kérik, az igazságügyi 
minisztériumhoz átteendőnek véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Hogl Ferencz pesti lakos kérelme, melyben 
az 1849-ben a temesvári ostromhoz szállított vá-
szonnemüekért s ostromzsákokért 3320 pftot s 38 
krt. most utólag magának kifizettetni kér, az or
szágos pénzügyi minisztériumhoz átteendőnek ja
valtatik. (Helyeslés.) 

Zsupa helység* elöljáróságának kérelme, mely
ben Vepczek Lászlónak a román-bánsági határ
ezred börtönében már 10 hó óta, állítólag csend
háborítás miatti fogva tartása iránt panaszt emel
nek, a honvédelmi minisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Kassán lakó Kozák Mihályné szül. Pocsonyi 
Erzsébet kérelme, melyben a magyar hadsereg ál
tal elfoglalt s fölemésztett élelmi szereinek 525 
fttal megtérítését kéri, az országos pénzügyi mi
nisztériumhoz áttétetni javaltatik. (Helyesbe..) 

Szabolcs községének s illetőleg Dobosi Ferencz 
helybeli jegyzőnek kérelme, melyben Stiegier nevű 
dohánybeváltási ellenőr hivatalos visszaélései miatt 
panaszt emelnek, egyszersmind a dohánytermesz
tés körüli ellenőri kérdést kevésbbé költségesiteni 
óhajtják, szintén az országos pénzügyi minisztéri
umhoz átteendőnek véleményeztetik. (Helyslés.) 

Gvozsgyák Gábor bácsmegyei keresztúri volt 
jegyző, jelenleg zombori lakos kénvénye, melyben 
hivatalától jogtalan elmozditása miatt panaszko
dik, a belügyi minisztériumhoz áttétetni javaltatik. 
•(Helyeslés.) 

Jankufaíván Biharmegyében lakó Portörő 
János abbeli kérelme, hogy a magyar bankjegyek
ben 1849-ben beadott 4984 ftért neki kárpótlás 
adassék, az országos pénzügyi minisztériumhoz át
tétetni javaltatik. (Helyeslés.) 

Stakovies Venczelné szül. Lakatos Krisztina 
tári-szakálosi lakos kérelme, melyben Boór Józse
fet, előbbeni árvahivatalnokot, utóbb pedig ko
márommegyei provisorius főügyészt 116 ft. árva
pénznek 14 évi kamatjaival állitólagos elsikkasz-
tása miatt perbe fogatni kéri, a belügyminisztéri
umhoz átteendőnek véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Benedikty Dániel gömörmegyei csetneki vas-
gyártulajdonos kérelme, melyben az általa a ma
gyar hadsereg számára 1849-ben szállított golyók
ért és tőle elkobzott vasért 7442 ft. 97 krnak ka
matostul megtérítését kéri, az országos pénzügyi 
minisztériumhoz átteendőnek javaltatik. (Helyeslés.) 

Pestmegyei Ordas helységének kérelme, mely
ben az általa örök áron megvett Rudnyánszky 
Zsigmondféle helybeli birtokhoz tartozó vesztett 
urbériségekért járó úrbéri kárpótlást, melynek ki-
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fizetésésől a felsőbb hatóságok elütötték, magának 
megadatni kér i ; úgy szintén 

Duna-Pataj mezővárosának hasonló tárgyú 
kérvénye az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni 
javaltatnak. (Helyeslés.) 

Pestmegyében Felső-Dabason lakó Halász 
Ignácz, mint néhai Debreczeni Éva összes örökö
sei meghatalmazottjának kérelme, melyben a már-
marosmegyei mokrai birtokzálog visszaváltása 
iránt a kincstárral kötött egyességnek, mely mi
dőn már lényegében mind két részről el volt fo- ' 
gadva s csak mellékkérdések elintézése miatt 
akadt fon, a közbejött ősiségi pátens miatt teljese
désbe nem ment, életbe léptetetését s a l 6 , 0 0 0 f t -
nak a fönemlitett örökösök részére kifizetését meg
rendelteim kér i : a jelen ügyben fönforgó viszo- j 
nyok miatt különös figyelembe ajánlás mellett, az 
igazságügyi minisztériumhoz átteendö'nek javalta-
tik. (Helyeslés.) 

Torontálmegyei Német-Párdány községének 
kérelme, melyben a Tillman János volt helybeli ' 
néptanitó nyugalmaztatásábol eredő tehertől ma-
gát fölmentetni kéri, a vallási s közoktatási minisz- } 
teriumhoz átteendőnek javaltatik. (Helyeslés.) 

Torontálmegyei Triebswetter községének do- I 
bánytermesztési engedélyt tárgyazó kérelme az j 
országos pénzügyi minisztériumhoz átteendőnek 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Bor István s több más somogyin egyei község-
beli lakosok kérelme, melyben bizonyos a megye 
utján tőlök azon ezim alatt, hogy oda a Csapody-
család által telepittettek, elvett földekbe való visza-
helyezését s azoknak az országos úrbéri alapból 
megváltását kérik, az igazságügyi minisztériumhoz 
átteendőnek javaltatik. (Helyeslés.) 

Kolozsvárit lakó Wagenleitner Johanna fő
hadnagy né azon panaszkodik, hogy fia Wachs-
man Vilmos törvénytelenül s jogtalanul a pesti 
polgármesteri hivatal által a pesti Rókus-kórház 
tébolydai osztályába erőszakkal városi hajdú által 
bekisértetett, s ott mint állitólag tébolyodott fogva 
tartatik, a folyamodó állítása szerint azért, hogy az 
országgyűléshez előbb beadott sérelmes panaszá
tól s a pest-városi tanács ellen beadott keresetétől, 
hogy egy gyára s tudakozó intézete fölállításánál 
igazságtalanul jártak el ellene, elálljon. A kére
lem, a mennyiben a törvényhozás köréhez nem. 
tartozik, itt nem tárgyalható; hanem a belügymi
nisztériumhoz lenne átteendő a kérelmező azon ál

lítása folytán, hogy fia tébolydában letartóztására 
nincs ok. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház a kérvényi bizottság elő
adott javaslatait elfogadja. 

Kérem a mai ülésben megválasztott bizottság 
tagjait, hogy az ülés után méltóztassanak alakulás 
végett itt maradni. 

Épen ma van egy éve, hogy az országgyűlés 
elnapoltatott; egy évi számadásoknak megvizsgá
lása van ennélfogva hátra. Méltóztassék a t. ház 
akaratát kimondani arra nézve, hogy e czélból uj 
bizottságot kiván-e választani, vagy pedig azon 
bizottságot megbízni, mely azelőtt működött? 
(Maradjon az elöbli!) Tehát az előbbi bizottság 
fogja a hátralevő egy évi számadásokat megvizs
gálni. 

Közeledvén a szünetelés ideje, méltóztassék a 
t. ház elhatározni, hogy jelenleg is úgy, mint múlt 
alkalomkor történt, a szünetelés alatt az elnöksé
get kivánja-e a t. ház fölhatalmazni, hogyha idő 
közben lemondások történnének, azokat elfogad
hassa és új választások iránt intézkedhessek? (He
lyeslés) 

Most fölfüggesztem az ülést azon időre, mig 
a jegyzőkönyvnek ama elfogadott törvényekre vo
natkozó része azonnali hitelesítés végett elkészül. 
(Felkiáltások: Holnap is hitelesíthetjük!) Bocsánatot 
kérek, d. u. 5 órakor a mélt. főrendek e végből 
ülést tartanak. 

(Tizpercznyi szihut múlva:) Horváth Lajos 
jegyző úr a mai jegyzőkönyv illető pontjait föl 
fogja olvasni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a mai ülés 
jegyzökönyvének a töi vényczikkekrevonatkozó pontj ait.) 

Csengery Imre jegyző: T. ház! Az elébbi 
tárgyra kénytelen vagyok visszatérni. A jegyző
könyvi módosítás ugyanis kimaradt ott, hol ő föl-
sége megkoronázásáról van szó. Ugyanazon tör-
vényczikk egy módosítása kimaradt, hogy t. i. „a 
következő törvényczikkben fog-lalt, és szintén be-
igtatott koronázási eskü mellett." Ezt méltóztassék 
a jegyzőkönyvbe még beigtatni. (Megtörténik.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a jegyzőkönyvet elfo
gadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva az hitelesítve 
van, és Dimitrievics Milos jegyző úr át fogja vinni 
a mélt. főrendekhez. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 
Holnap d. e. méltóztassanak az ülésre összegyűlni. 

Az ülés végződik d. u. 12 % órakor. 




