
CL1II. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. szeptember 30-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 . 

T á r g y a i : Bejelentetnek : Podmaniczky Ármin b., Vietorisz János, Berde Mózes, Hosszú József, Tr i funácuPál , Káth Ká 
ro ly , Majthényi József b., Jekelfalussy Lajos, Eszterházy Kálmán gr., ifj. Zichy József gr., Macellariu Illés, Appouyi György gr é 
Szirmay Pál lemondása a képviselőségről; Döry Ádám, Siskovics József és Angyal Pál halála. Bemutattatnak : Ormos Sándor Édes Al 
b é r t , Conrád Mór, Boross Bálint, Stefanidesz Henrik, Trauschenfels Emil, Szász Károly, Hosszú József, Urházy György Majthényi 
Dezső , Antalffy Károly, Perczel Mór, Csernátoni Lajos, Tinku Ábrahám, Réthelyi József, Török Sándor, Dániel János Tóth Lörincz 
Szabó Imre, Joannovics György és Papp Mór megbízó levele; panaszok Szász Károly, Papp Mór és Wesselényi József b választása 
e l len ; a nógrádi kövület ügye ; Aradmegye kérvénye a nemzetiségi kérdés elintézése i rán t ; Zemplén-, Sáros és Krasznamegyéé a me 
g y e k rendezése i r án t ; Sárosmegyéé a ke r . táblának Eperjesen meghagyása i r án t ; Abauj- és Baranyamegyéé felsőbb törvényszéknek 
K a s s á r a áttétele i rán t ; Arvamegyéé ottani sóaknák megnyitása s az oderbergi vasútnak a megyén keresztül vezetése iránt - Sárosmegyéé 
a z orszagutaknak a megyei hatóságokra bízása iránt; Szatmár- és Marmarosmegyéé, Kövárvidékó, Debreczen, Szatmár-Németi és Nagybá
n y a városoké a debreezen-szatmár-szigeti vasntvonal érdekében ; Mayer Lörinczé honfiusitásért; Rózsaági Mártoné az elemi és közép 
t anodák , árvamegyei tanítóké a népnevelés újjászervezése s a tanitók jobb díjazása i ránt ; Ebed, Muzsla, Nana Ecseg Kozárd és Ki 
cs ind birtokosaié az úrbéri és szölőtized eltörlése i rán t ; Eger városé a fogyasztási adó leszállításáért; Glozsamb község panasza -i kir 
t á b l a ítélete ellen ; Fuchs Ignácz nyomdász kérvénye a biztosíték alóli fölmentése iránt; Horváth Imréé kiszabadítása iránt • Grüuhut Dávid 
panasza a körmendi izraeliták ellen ; Márton Jakab kérvénye kocsmajoga visszaállítása s kárai megtérítése iránt • Simay Tódoré 184** 
b e h szolgálmányai megtérítése i ránt ; Lakatos Perenczé az erdélyi kir. legf. törvényszék ítéletének enyhítése' iránt • özv Lukavszkv 
Ferencznéé 1 849-ben csász. csendörök álta! okozott kára megtérítése iránt; Horváth Józsefé alkalmazása és fia nevelése iránt • Berzevi 
c z y Miksáé a pőrében hozott Ítélet orvoslása iránt ; Daurer Józsefé a Kossutbféle bankjegyek nyugtáinak beváltása i rán t ; özv. Gue-
genberger Józsefnée 1848-ban kiállított kincstári utalványainak kifizetése i r án t ; Schweiger Henriké a diósgyőri uradalom irányában 
formált követelése kielégítése i ránt ; tnróczmegyei bizottsági tagok panasza az idei megyei tisztújítás ellen- Gyöngyös város kérvénye 
a hatvau-miskolcz, vasútvonalnak Gyöngyösön keresztül vezetése iránt. A kormány által kötött vasúti kölcsön a d a t ó és föltételei mcV 
vizsgálására 15 tagú bizottság kiküldése határoztatik. ° 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József' b., Gorove István, Horvát 
JBoldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 J/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Horváth Lajos jegyző ur fogja vezetni, 
a őzólani kívánók neveit pedig Radics Ákos jegy
ző ur fogja jegyezni. 

Az utolsó ülés jegyzőkönyve hitelesíttetett. 
Most tehát a szünetelési napok után. midőn elő

ször van szerencsém üdvözölni a képviselőház tag
jait, mindenek előtt kötelességemnek tartom, h ogy 
a szünetelés alatt történtekről jelentést tegyek. 

A t. ház az elnökségre bízta, hogy a szünetelés 
alatt a képviselői állásról lemondok jelentését az el
nökség ne csak elfogadja,hanemuj választások elren
deléséről is intézkedjék. A szünetelés alatt következő 
képviselő urak mondottak le képviselői állomásuk
ról : Podmaniczky Ármin b. Pestmegye váezi ke
rülete, és Vietorisz János Trencsénmegye pucho-
illavai kerülete képviselői, megyei hivatalba lett 
megválasztatásuk következtében; továbbá Berde 
Mózes Háromszék sepsi-miklósvári kerülete, Hosszú 
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József Kolosmegye mócsi kerülete, Trifunácz Pál 
Torontálmegye basahidi kerülete, Ráth Károly 
Pest József-külvárosa, Majthényi József b. Bara
nyamegye mágocsi kerülete. Jekelfalussy Lajos 
Borsodmegye edelényi kerülete, Eszterházy Kál
mán gr. Kolozsvár városa, ifj. Zichy József gróf 
Pozsonymegye szempezi kerülete képviselői, kor
mányhivatalba lett kineveztetésök folytán; Macel-
lariu Illés Szerdahelyszék és város képviselője min
den indokolás nélkül; Apponyi György gr. Po
zsonymegye somorjai kerülete, Szirmay Pál Zemp
lénmegye homonnai kerülete képviselői, fontos 
családi körülmények miatt. 

Fájdalommal jelentem a t. háznak, hogy a 
szünetelés alatt három érdemes képviselőtársunk 
elhunyt: Sopronmegye első alispánja jelentést tett 
Dőry Ádám haláláról; Baranyamegye részéről je
lentés tétetett Siskovics József képviselő ur halá
láról; Pécs városa központi bizottsága jelentést 
tett Angyal Pál képviselő ur haláláról. (Felkiáltá
sok : Eötvös Tamás is elhalt.') Hivatalosan még nincs 
bejelentve. 

Mindezen lemondások és halálozások bekö
vetkeztében az uj választásokra az intézkedések 
megtétettek. 

Történt a szünetelés alatt több választás is, 
melyeket, a mennyiben a megbizó levelek beadat
tak, szerencsém lesz a t. háznak bejelenteni. Or
mos Sándor Aradmegye pécskai kerületében vá
lasztatott meg ; e választás ellen több választó ré
széről folyamodvány adatott be. Édes Albert nyu
galmazott ref. esperes Borsodmegye mezó'csáti, 
Óonrád Mór Kőhalomszék, Boross Bálint Szatmár-
Németi sz. kir. városa, Stefanidesz Henrik Árva
megye bobrói kerülete, Trauschenfels Emil Brassó 
város és vidék, Szász Károly Fülöpszállás város 
képviselőjévé választatott meg. Az utóbbinak vá
lasztása ellen néhány választó adott be folyamod
ványt, A választás augusztus 29-dikén ment végbe, 
e folyamodvány pedig beadatott szept. 28-kán, s 
igy én azt hiszem, hogy a házszabályok 14-dik 
§-ának czikke értelmében el nem fogadható. 

Várady Gábor : Én azt hiszem, t. ház, hogy 
ezt csak az állandó igazoló bizottság véleménye 
nyomán mondhatja ki a t. ház: ennélfogva kérem 
a házat, rendelje el, hogy minden irás az igazoló 
bizottsághoz tétessék át. (Helyeslés.) 

ElEÖk: Méltóztatnak elfogadni? {Elfogadjuk!) 
Ennélfogva ugy a megbizó levél, mint az elíenfe-
lyamodvány az állandó igazoló bizottsághoz fog 
utasíttatni. 

Beadták továbbá megbizó levelöket: Hosszú 
József Kolosmegye alsó kerülete, Urházy György 
Közép-Szolnokmegye zsibói kerülete, Majthényi 
Dezső Borsodmegye mezőkövesdi kerülete, An-
talffy Károly Csík-Gyergyó szentmiklósi kerüle

te. Perczel Mór Zalamegye zalaegerszegi kerülete 
(Éljenzés), Csernátoni Lajos, Pest József-külvárosa 
(Éljen), Tinku Ábrahám Szászsebes, Kéthelyi Jó
zsef Dobokamegye pánczéleseki kerülete, Török 
Sándor Gömörmegye rimaszécsi kerülete, Dániel 
János Torontálmegye nagyszentmiklósi kerülete, 
Tóth Lőrincz Fehérmegye csákvári kerülete. Sza
bó Imre Pápa városa, Joannovics György Krassó-
megye lugosi kerülete , s Papp Mór a Jászkun ke
rület megválasztott országgyűlési képviselői. Az 
utóbbinak választása ellen szintén a 30 nap lefo
lyása után érkezett folyamodás. 

Wesselényi József báró választása ellen több 
választó részéről szintén fotyamodvány adatott be. 

Mindezen megbizó levelek és folyamodványok 
az állandó igazoló bizottsághoz utasíttatnak. 

Ugyancsak a szünet alatt következő levelek 
és folyamodások érkeztek be : 

Nógrádmegyében egy rendkívüli nagyságú 
| kövület találtatott, mely 900 mázsát nyom s ma

gában véve unicum. Több rendbeli folyamodás 
érkezett volt be, melyek e kövületnek a Nemzeti 
Múzeumba helyezését kérték. E folyamodványokat 
a t. ház a kérvényi bizottsághoz rendelte áttétetni. 
E bizottsághatározatának következtében ezen tárgy 
áttétetett a vallási és közoktatási minisztériumhoz, 
mint a mely alá tartozik a közintézetek fölött való 
rendelkezés. Innen már most nyilvánittatik, hogy 
intézkedés tétetett. hogy e rendkívüli kövület a 
romlástól megóvassék és az e végre fedél alá ho
zassák. Egyszersmind kinyilatkoztatja a miniszté
rium, hogy ezen kövületnek ;áttétele 15 ezer fo
rintba kerül; ezt pedig a Nemzeti Múzeum alapja 
meg nem bírván, erre nézve további bővebb intéz-
kedéseketkértétetni.Nei • tudom, eltalálom-e at .ház 
akaratát, ha javaslatba hozom, hogy a kérvényi 
bizottság, mely e tárgygyal már foglalkozott, te
kintetbe véve ezen körülményeket, ujabb javasla
tot tegyen? (Helyeslés.) 

Aradmegye közönsége a nemzetiségi kérdést 
az ország integritásának fentartása mellett tör-
vényhozásilag elintéztetni kéri. 

Zemplénmegye közönsége a megyék rende-
I zését még ezen ülésszak alatt törvényhozásilag el-
I intéztetni és életbe léptettetni kéri. 

Sárosmegye közönsége a megyék rendezését 
j a parlamenti rendszerrel összeegyeztetni kéri. 
| Krasznamegye közönsége ugyané tárgyban 

a minisztériumot is megkeresvén, a képviselőháztól 
e tárgyat az előleges teendők közé fölvétetni és el
intéztetni kéri. 

Sárosmegye közönsége a tiszán-inneni kerü
leti táblát Eperjesen meghagyatni kéri. 

Abaujmegye közönsége egy felsőbb törvény
széket Kassa városába annál is inkább kér áttétetni, 
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mert Kassa városa a szükséges épületeket, az 
átalakítási és áttételi költségeket ingyen fölaján
lotta. 

Baranyamegye közönsége Abaujmegye fő-
nebbi kérését figyelembe vétetni és pártoltatni 
kéri. 

Árvamégye közönsége a polhorai, szlaniczai, 
babiagutai sóaknák megnyittatását és a kassa-
oderbergi vasútvonalnak a megye alsó részén ke
resztül vezetését kéri elhatároztatni. 

Sárosmegye közönsége nem csak a megj^ei, 
hanem a közös érdekű országutaknak készítését s 
fentartását is a megyei hatóságokra kéri bízatni. 

Debreezen város közönsége, a képviselőház 
előbbi határozata szerint i s , az országos érdekű 
debreczen-szatmár-szigeti. nem pedig a szerencs
szigeti vasútvonal kiépítését kéri mielőbb létesít
tetni. Szatmár és Máramaros megyék közönsége 
ugyanezt kéri. Szatmár-Németi és Nagy-Bánya 
városok közönsége ugyanezt kéri. Kővár vidéke 
közönsége a rá nézve is életkérdéses debreczen-
szatmár-szigeti vasutvonalat első sorban kiépíttetni 
kéri. 

A ház szabályai, t. ház, azt mondják, hogy a 
kérvényeket vagy az elnök adja elő kivonatban, 
vagy a jegyző. Ha méltóztatnak megengedni,, fel
kérem a jegyző urat, legyen szives a beérkezett 
többi kérvényt kivonatban fölolvasni. 

Horváth Lajos jegyző: Mayer Lőrincz 
udvari káplán s a fenséges kir. gyermekek hitta
nára magyar honfiusittatását törvényhozásilag ki
mondatni kéri. 

Rózsaági Márton honvédtüzértiszt és okleve
les reáltanitó az elemi és középtanodák újjászerve
zését és ennek eszközlésénél előterjesztését figye
lembe vétetni kéri. 

Árvamegye összes néptanítói a népnevelés 
újraszervezését és a tanítók jobb dijaztatását kérik 
•eszközöltetni. 

Ebed. Muzsla, Nana, Ecseg, Kozárd és Ki-
csind községek irtványföld- és szőlőbirtokosai az 
úrbéri és szőlőtized eltörlését törvényhozásilag el
rendeltetni kérik. 

Eger város közönsége a fogyasztási adó egy 
harmad részének elengedését kéri kieszközöltetni. 

Glozsamb bácsmegyebeli község elöljárói a 
határszabályozási pörükben hozott kir. itélő táb
lai ítéletet sérelmesnek panaszolván, orvosoltatást 
kérnek. 

Euclis Ignácz újvidéki nj^omdász a biztosíték 
letétele alóli fölmentetését kéri kieszközöltetni. 

Horváth Imre fegyencz börtönből kiszabadit-
tatását és sérelme orvosoltatását kéri kieszközöl
tetni. 

Grünhut Dávid körmendi lakos az ottani iz

raelita elöljárók által elkövetett sérelmeit pana
szolván, vizsgálatot és elégtételt kér. 

Márton Jakab biharmegyei poklostelki lakos 
örök áron megvett szabad kocsmáltatási jogába 
visszahelyeztetését és kárainak megtérítését ujab
ban kéri. 

Simay Tódor debreczeni lakos az 184 6/9 -ik évi 
hadjáratban kiszolgáltatott 180 db. kövér gőböly 
19,350 frtra rugó árát megtéiáttetni kéri. 

Lakatos Ferencz udvarhelyszéki lakos az öz
vegy Szombatfalvy Józsefné elleni úrbéri pőrében 
hozott erdélyi kir. legf. törvényszéki ítélet enyhíté
sét kéri kieszközöltetni. 

Ozv. Lukavszky Ferenczné pesti lakos a csá
szári csendőrök által 1849-ben elkobzott, 1598 írt 
áru katonai fölszerelési anyagokat visszaadatni 
vagy kifizettetni kéri. 

Horváth József volt honvédtiszt hivatalba 
alkalmaztatását és 8 éves fia díjmentes nevelteté
sét kéri kieszközöltetni. 

Berzeviczy Miksa kassai lakos az általa Ber-
zeviczy Eleonóra ellen telekkönyvi kiigazitás tár
gyában indított pörben hozott sérelmes itélet or
voslását kéri ki eszközöltetni. 

Daurer József a Kossutkféle bankjegyek 
nyugtáinak saját bemutatott terve szerinti bevál
tását kéri eszközöltetni. 

()zv. Gug-genberger Józsefné zemplénmegye
beli Perbenyik községbeli lakos, a 48-dik évi jun. 
3-án kiállított 24 darab kincstári kamatos utalvány 
tőkéjét kamatostul kifizettetni kéri. 

Schweiger Henrik az 1827-dik évben atyja 
által kötött bérlési szerződésből a diósgyőri urada
lom iránvában formált, 36.932 írtra menő követe-
lését kifizettetni kéri. 

* Turóczmegye bizottságának néhány tagja a 
f. é. april 25-dik napján megtartott tisztújítást sé
relmesnek panaszolván, orvosoltatást kér. 

Gyöngyös mezőváros közönsége a hatvan-
miskolczi vasutvonalt Gyöngyös-Püspökön keresz
tül kéri vezettetni. 

Elnök: Mindezen kérvények a kérvényi bi
zottsághoz utasíttatnak. 

Lónyay Menyhért pénzügyi miniszter ur ki
van szólani. (Halljuk!) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
A t. ház f. é. jul. 1-én hozott határozata által az
zal méltóztatott megbízni a minisztériumot, hogy 
a vasutak épitésére nézve kölcsönt kössön. Van 
szerencsém jelenteni a t. háznak, hogy sikerült 
aug. 23-kán egy 40 millió frtnyi ezüst kölcsönt, 
mely azonban 60 millióigkiterjeszthető, megkötni, 
még pedig, tekintve a jelen pénzügyi viszonyokat, 
elég kedvező föltételek mellett. Mielőtt szerencsém 
lenne a minisztérium nevében ezen tárgy iránt a 
törvényjavaslatot a t. ház asztalára letenni, fölké-
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rem a t. házat, méltóztassék egy 15 tagból álló bi
zottságot választani, melylyel a kölcsönre vonat
kozó minden részletes adatokat és föltételeket kö
zölvén, annak jelentésével együtt a kölcsön iránti 
törvényjavaslatot benyújthassam. (Atalános he
lyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az inditványt elfogad

ni? (Elfogadjuk!) Ennek következtében méltóztas
sanak a holnap 11 órakor tartandó ülésbe a 15 
tagú bizottság tagjaira a szavazati czédulákat be
hozni . 

Most egyéb tárgy nem levén, az ülést be
zárom. 

Az ülés végződik d. e. 10h/i órakor. 

CLIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 1-én 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t , 

Tárgyai : Bomutattafuak: Hertelendy Kálmán, Eaunieher Jakab, Trifunácz Pál és Kazinczy István megbízó levelei ; panasz 
Papp Mór választása ellen ; székesfehérvári lakosok kérvénye az 184%-d ik i magyar papirpérz forgalomla tétele vagy megtérítése i r án t ; 
a brassói keresk. és iparkamaráé a hitel- én pénzintézetek kamatmentessége iránt ; Weisz Sándort! a réz árának emelése iránt. Szavazás 
a vaeutkölcsöni bizottság tagjaira. Németh Károly módosítási inditványt ad be az igazságügymiuiszteri törvényjavaslathoz, s azt azon
nal vieszu is veszi. 

A koi mány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyida gr., Eötvös József b., (Jorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. ll1/i órakor. 

Elnök: Az ülés megnyilt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Radics Ákos jegyző ur fogja vezetni, a 
szólani kivánók neveit Csengery Imre jegyző ur 
fogja jegyezni. A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a szept. 30-
dikai ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök: Hertelendy Kálmán Zalamegye 
szentgróti választó kerülete, Rannicher Jakab Sze-
benszék és város, Trifunácz Pál Torontálmegye 
basahidi választó kerülete, és Kazinczy István 
Zemplénmegye nagymihályi választó kerülete 
képviselője, beadják megbízó leveleiket, Az állan
dó igazoló bizottsághoz tétetnek át. 

A jászladányi választó kerület több választó
ja Papp Mór megválasztatását megsemmisíttetni 
kéri. Szintén az állandó igazoló bizottsághoz téte
tik át. 

Székes-Fehérvár városának több lakója az 
1848/9-ben forgalomban tett jegy éknek forgalomba 
tételét megengedtetni, vagy kárpótlást kérnek. 

A brassói kereskedelmi és iparkamara a hi
tel- és pénzintézetek üzleteit a törvény által kimon
dott kamatok alól fölszabadittatni kéri. 

Weisz Sándor pozsonyi polgár a réz beváltá
si árát fölemeltetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Most méltóztassanak beadnia 15-ös bizottság 
tagjaira szóló szavazó czédulákat. 

Radics Ákos és Horváth Lajos jegyzők 
(fölváltva olvassák a képviselők névsorát, kik egyen
kint beadják szavazati jegyeiket a vasúti kölcsön tár
gyában kiküldetni határozott lő tagú bizottságra.) 

Elnök: A jegyző urak össze fogják számita-
ni a szavazatokat és az eredmény a holnap d. e. 
11 órakor tartandó ülésben fog közöltetni. 

Németh képviselő ur folyamodványt kivan 
beadni. (Halljuk!) 

Németh K á r o l y : Az igazságügyi magas mi
nisztérium törvényjavaslata a törvénykezési rend
tartás érdemében hozott határozat folytán e ház
nak minden egyes tagjai közt nyomtatott pél
dányokban ki levén osztva, közeledik az idő, mely
ben ez az osztályok tárgyalása alá leszen "bocsá
tandó, és el is érkezett már másrészt a zon idő, 
melyben a hivatkozott törvényjavaslat el^ eni in
dítványok beterjesztendők, mert különben az osz
tályok ezen indítványok tárgyalása nélkül hozná
nak határozatokat. Mint az ország képviselője, ki
ben választói kerületének képviselete is pontosul, 
kötelességemnek tartom ezen választóim s illetőleg 
vidéküknek érdekét is előmozdítani mind azokban, 




