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ccxvin. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. april 22-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: Az elnök a királyleány születése alkalmából tartandó hálaisteni tiszteletre hivja meg a ház tagjait. Simonyi 
Emő megbizó levele és kérvények mutattatnak be. Keglevieh Béla gr. a dohányügyben interpellálja a kormányt, mire ez később igér 
felelni. A házszabályi bizottságra történt szavazás eredménye kihirdettetik. A gödöllői uradalom megvóte lére s magyar pénzek vere
tesére vonatkozó törvényjavaslatok végleg elfogadtatván, a főrendekhez átküldetnek. A kérvényi bizottság marasztatik. A vasúti 
kérvények tárgyalása napirendre tűzetik. A központi bizottság beadja jelentését az eddigi adószedés meghosszabbítását tárgyazó tör
vényjavaslatról, s ez is napirendre tűzetik. Domokos László és Dezső Szaniszló igazoltatnak s az osztályokba soroltatnak. 

A kormány részéről jelem vannak : Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Lónvay Menyhért. Mikó 
Imre gr., Wenckheim. Béla b. 

Guta város községe több helybeli lakostól az 
1862-dik és 1863-dik években az esztergomi ér
seki uradalom által elvett ingó és ingatlan 
vagyonuk visszaadatását kéri. 

Komárommegyei Guta város lakosai az esz
tergomi érseki uradalom által ellenök formált 
kereset ellen magokat addig is megvédetni kérik, 
mig az e tárgyban a 45-diki törvények alap fán. 
hozandó ujabb törvények által védve lesznek. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Zámory K á l m á n : Tisztelt ház ! Kerületem
ben fekvő Guta mezőváros háromrendbeli kérvénye 
van a ház asztalára letéve: mind a három kérvény
ben szomorú anyagi sorsukat panaszolják köztök 
és földesurok, az ország primása közt már közel 
50 év óta fenálló villongás miatt. E miatt a hazá
nak e népes helysége anyagilag és szellemileg so
kat szenved : a legközelebbi évtized alatt a földes
úrral történt villongás következtében 16 család 
vagyonát végképen elvesztette; 14-en közülök 
4 — 5 és 6 évig tartó fogsággal büntettettek; ezek 
egy része Tberesienstadban, más része Josefstadt-
ban szenvedett, és a königgratzi csata előtt Aradra 
vitettek, honnan csak a napokban kerültek vissza 
szülővárosukba. A mit a 48 előtti korszakban fenál-
lott kormány elintézni nem tudott, 20 év alatt a 
provisorius hivatalnokok elintézni képesek nem 
voltak: ezen kérvényben kérik a magyar miniszté
riumot, hogy igazságszeretetei és gyors felkaro
lásával mentül előbb elintézni méltóztassék, hogy 
ez mielőbb igazságos megoldást nyerjen. A t. 
kérvényi bizottságot fölkérem, hogy e nagy fontos
ságú ügyet előzetesen elővenni szíveskedjék. 

K o v á c h L á s z l ó : Tisztelt ház! Gyöngyös 
városának közönsége egy kérvényt nyújt a t. háx 

| elé, melyben a hatvan-miskolczi vasútnak G-yön-
16 

Az ülés kezdődik d. e. 11 lj
2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Ráday László gr. 
jegyző úr jegyzi. Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az april 
20-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : T ház! Azon hódolatteljes mély 
tisztelet és őszinte ragaszkodás, melylyel az ország 
ő felségök iránt viseltetik, szülte a hazának azon 
osztatlan részvétét, melylyel a felséges királyi csa
ládban beállott örvendetes eseményt kisérte. Há
romszáz éve múlt el, sőt több, hogy az uralkodó 
felséges magzatja Magyarország földjén látta leg
először a napvilágot. Ez is ;bizonysága azon ra
gaszkodásnak és magas hajlamnak, melylyel ő 
felségök Magyarország iránt viseltetnek. (Lelkes 
éljenzés.) Ezen esemény még szorosabbra fogja 
fűzni azon boldogító kapcsot , mely az ural
kodó felség és híi alattvalói közt létezik. Ennek 
következtében holnap 11 órakor a budai vártemp
lomban hálaisteni tisztelet fog tartatni, melyre 
a t, ház tagjait szerencsém van ezennel tisztelettel 
meghivni. 

Simonyi Ernő Baranya megye németürögi 
kerületében megválasztott képviselő eredeti meg
bizó levele beadatván, az állandó igazoló bizottság
hoz tétetik át. 

* Komárommegyei Guta mezőváros lakói az 
1807, 1826, 1846 és 1860-dik években pusztai 
birtok iránt kelt kedvező rendeletek kiadását és 
végrehajtását kérik eszközöltetni. 

KÉPV. n. NAPLÓ. 1 8 6 % . VII. 
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gyös városához közelebb leendő hozatalást kérvé
nyezik. Ezen kérvényhez egyszersmind egy uj 
vonalzat van mellékelve, melyet sem költsége
sebbnek, .sem pedig az államra nézve terhesebb
nek nem állit, sőt a hosszabbal egyenlőnek bizo
nyít. Ezen kérvényt Almássy György gr. képviselő 
úr kívánta a t. háznak benyújtani, ő azonban fon
tos elfoglaltság által akadályozva lévén, kérem a 
t. házat, az ő és a magam nevében, méltóztassék a 
jelen kérvényt a most működő vasúti bizottsághoz 
áttétetni, hogy ezen, Gyöngyös városára nézve 
életkérdés ugy intéztessék el, miként azt ezen vá
ros eme kérvényében kívánja és indokolja. 

Elnök : Beleegyezik-e a ház, hogy ez a vas
úti bizottsághoz tétessék át? (Helyeslés.) 

Keglevich Béla gr. képviselő úr interpellálni 
kívánja a pénzügyminisztert. (Halljuk!) 

Keglev ich Bé la g r : Tudva levő tény, hogy 
a múlt évben országszerte több vidéken tetemes 
mennyiségű dohány termeltetett olyképen és azon 
szándékkal, hogy az nyert engedély folytán a 
külföld részére elárusittassék. Kern szükséges, ugy 
hiszem, bővebben magyaráznom, tudjuk mindnyá
jan, hogy ezen elárusitás olyformán szokott vég
bemenni, hogy az e részre engedélyezett kereske
dők szokták megvenni, bizonyos határidő alatt 
átvenni és a külföldre szállítani. Azon körülmény 
jött azonban közbe, hogy különböző okoknál fog
va — nevezetesen azon oknál fogva, mert csak 
szabadalmazott kereskedőknek lévén szabad ezen 
dohányt megvenni, semmi verseny ellenökben 
nem létezhetett — a kormány a maga szükségleteit 
már bevásárolván, nem volt azon helyzetben, 
hogy, ugy mint máskor is előfordult, szintén mint 
vevő és versenyző léphetett volna fel. ujrv hoyy 
jelenleg a kereskedők csak igen csekély árt. alig 
3 — 4 írtnál többet ajánlanak a termelőknek, és ez 
adtai, ezen, az idén tahin nagyobb mennyiségre 
terjedő dohánykészlet el nem adhatása folytán, a 
termelőkre ig-en súlyos károk hárulnak. Akár vesz-
szűk. hogy a munkát, melyet a dohány előállítá
sára forditottak, nem tudják értékesíteni; akár azt, 
hogy el nem tudják adni s igy az érték gyümölcs-
telenül hever; akár pedig a munkát sem megtérí
tő árért a kereskedőknek eladják: mindenképen 
sokat vesztenek ; ha pedig tartogatni akarják, talán 
továbbra mint az engedélyben kitűzött határidő 
megszabja : akkor még utoljára az elkobzásnak is 
kiteszik magokat. Szóval minden tekintetben ká
ros ez reájok, mint dohánytermelőkre nézve. De 
különben nem is ajánlható, hogy erre nézve or
voslás ne történjék, mert tudjuk, hogy sok vidék 
van, hol e termelési ágból tetemes pénzforrásra 
számítanak ; ha pedig nem juthatnak e pénzhez, 
adóképességökben is meg vannak rontva s igy az 
államra is kár háramlik. Ennélfogva mondhatom, 

hogy megérdemli e tárgy a képviselőház figyel' 
mét, és megérdemli, hogy a kormány figyelmét is 
is erre felhívjuk: ezért a pénzügyminiszter úr
hoz tett interpellátiómat írásba foglalva beadom, 
és kérem a t. házat, méltóztassék felolvasását el
rendelni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa Ke<jkvich 
Béla gr. interpellátioját) „Tekintve azon körül
ményt, hogy a múlt évben az ország különböző 
vidékein nagyobb mennyiségben termeltetett do
hány a külföld számára, de az mindeddig el nem 
adathatott azért, mert míg egyrészt a bevásárlásra 
szabadalmat nyert kereskedők igen alacsony árt 
kínáltak, két-három írtnál alig többet mázsánkint, 
addig másrészt a kormány nem hajlandó a több 
oldalról beadott folyamodványokban foglalt kére
lem értelmében a dohányt valamivel méltányo
sabb ár mellett beváltani: de tekintve tovább azt 
is , hogy méltán követelhetjük a kormánytól, 
hogy gondoskodjék eszközökről, melyek lehetővé 
teszik azt, hogy az adóköteles honpolgárok adókö
telezettségeiknek eleget tehessenek egyrészt, más
részt megkíméltessenek a jelen átmeneti időszak 
viszás helyzeteiből keletkezett oly károsodástól, 
mint a minő a tetemes mennyiségben termelt do
hány el nem adhatása következtében rajok nehe
zedik, és őket ol3^ helyzetbe juttatja, hogy az állam 
iránt tartozó kötelezettségeik teljesítését nem csak 
megnehezíti, de néhol egy időre teljesen lehetet
lenné teszi: azon kérdést intézem a pénzügymi
niszter íírhoz, szándékozik-e ez ügyben, az átalam 
jelzett irányban intézkedni'? és ha igen. mennyi 
idő alatt és mi módon?" 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Kérném 
ezen kérvényt hozzám áttétetni. Szerencsém lesz rá 
a legközelebbi napokban válaszolni. Rögtön vála
szolhatnék ugyan, ele az interpellátió szerkezeté
vel mégis kívánnék megismerkedni. 

E l n ö k : A ma kiosztott államköltségvetési 
füzetek között van olyan, melyben némely helyre
igazítást kell eszközölni. Méltóztassanak tehát e 
fűzeteket itt hagyni, hogy a kiigazítások megtör
ténhessenek. 

A házszabályok megvizsgálásával megbízott 
bizottság hiányzó tagjaira beadott szavazás ered
ménye fog kihirdettetni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : 401 igazolt képvi
selő közül szavazott 240 ; a szavazatok közt üres 
volt egy. az elnök nem szavazott, távol volt 160; 
a beadott szavazatok közöl nyer t : Bónis Sámuel 
223, Várady Gábor 220, Bujanovics Sándor 213, 
Szontagh Pál (gömöri) 210, Jankovics Antal 209, 
Réthelyi József 201, Perczel Béla 200, Paiss An
dor 187 szavazatot. 

ElöÖk: A gödöllői uradalom megvételéről 
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: szóló törvényjavaslat végleges megszavazása van 
napirenden. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a gödöllői 
uradalomra vonatkozó törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Elfogad
juk!) A gödöllői uradalomra vonatkozó törvény
javaslat végleg elfogadtatott. 

A magyarországi pénzverdékben veretendő 
pénzekről szóló törvényjavaslat végleges megsza
vazása szintén most van napi renden. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (felolvassa a ma
gyarországi pénzverdékben veretendő pénzekről szelő 
törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház végleg elfo
gadni? (Elfőgadjtdc !) A törvényjavaslat végleg 
elfogadtatott, s azt, az előbbenivel együtt, Radics 
Ákos jegyző úr a méltóságos főrendek holnapi 
ülésébe át fogja vinni. 

JuSth József : Mielőtt fölszólalnék, szüksé
ges volna a jegyzőkönyvet hitelesíteni. Majd 
azután szólok. (Felkiáltások: A hitelesítés holnap 
lesz! Mások: Ma!) Most lehetne talán. Egyébiránt 
alázatos előterjesztésemnek tárgya következő. 
Midőn a múlt alkalommal szerenesés voltam a 
kérvények lajstromát a ház asztalára letenni, a t. 
ház méltóztatott tárgyalásukra határnapot ki
tűzni; mert azonban igen sok volt, nem lehetett 
mind befejezni. Mindazonáltal föl nem szólaltam 
volna e tárgyban ; de épen mivel ma olyan eset tör
tént, hogy egy képviselő által beadott vasúti 
ügyre vonatkozó kérvényt a vasúti bizottsághoz 
méltóztattak utasítani; és épen a nem tágyalt 
kérvények tisztán csak vasútiak, és talán valami 
40 lehet: kérem a t. házat, méltóztassék legalább 
azoknak felvételét elrendelni, hogy azokat a bi
zottsághoz lehessen utasítani: mert több megye 
folyamodott a vasutak tárgyában, és én azt gon
dolom, hogy egyik kérvény épen olyan, mint a 
másik. (Helyeslés.) 

Továbbá van szerencsém jelenteni, hogy a 
kérvényi bizottság kész minden kérvénynyel; de 
mivel e hú vége már közeledik : bátor vagyok a 
bizottság nevében, ugy a magam nevében is, a t. 
házat felszólítani, méltóztassék uj kérvényi bizott
ságot választani. (Maradjon! Maradjon! Éljen!) Na
gyon köszönöm a t. ház bizalmát; de akkor legalább 
ki kellene a bizottságot egészíteni, mert magam ké
pes nem lehetek mindent elintézni; azonkívül 
meg kell vallanom , hogy mivel már régóta, 
már majd fél esztendeje van kezünkben a kér
vények ügye, már lankadni kezd szorgalmunk. 
(Ellenmoiidás. Deiill'ség.) Tehát másodszor is ké
rem a t. házat, hogy legalább a kimaradt tagokat 
.méltóztassék ujakkal pótolni. (Maradjon! Zaj.) 

E i í l ö k : Reményiem, bog)' a kérvényi bizott

ság a közkívánatnak meg fog felelni és meg fog 
maradni. (Helyeslés.) 

Egyébiránt a kérvényi bizottság elnökének 
igaza van, hogy azon kérvények, melyek vasutak 
építésére vonatkoznak, mielőbb tárgy altassanak. 
Ha tehát a t. ház beleegyezik, e tárgyban szom
baton 11 órakor lehetne ülést tartani. (Helyeslés.) 

A központi bizottság részéről Kacskovics 
képviselő úr fog jelentést tenni. 

I Kacskovics Ignácz előadó (olvassa a köz-
j ponti bizottság jelentését az egyenes és közvetett adók 
I további érvényéről szóló tö, vényjavaslat tárgyában.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni ]) és szétosztatni. 
I és ha a t. ház beleegyezik, a holnaputáni ülésben 
tárgyalás alá fog vétetni. (Helye&lés) 

Antalfy Károly úr az állandó igazoló bi
zottság részéről fog jelentést tenni. 

Antalfy Károly előadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését Domokos László afelsö-
fehérmegyei belső k> r'úlet képviselőjének választása tár
gyában. Az igazoló bizottság a 80 nap fentartásával 
igazolást véleményi'Z.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház az igazoló bi
zottság véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) En
nélfogva Homokos László a 30 nap fentartásával 
igazoltatik. 

Antalfy Károly előadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság véleményét Dezső Szaniszló Bihar 
megye tenhi választó kerülete képviselőjének válasz
tása tárgyában. A bizottság a SO nap fenteirtásával 
igazolást véleményez.) 

Elnök : Méltóztatik a t. ház a bizottság vé
leményét elfogadni ? (Elfogadjuk.') Ennélfogva 
Dezső Szaniszló a 30 nap fentartásával igazoltatik. 

Kérem a pénzügyi bizottság tagjait, méltóz
tassanak az ülés után itt maradni. 

Az imént igazolt képviselők az osztályokba 
fognak beosztatni. A múltkor az első osztálynál 
állapodtunk meg, most tehát a második osztály kö
vetkezik. (Kihúzza a czédulákat a vederből.) A má
sodik osztályba beosztatik Domokos László, a 
harmadikba Dezső Szaniszló. 

A mai ülés jegyzőkönyve még ma fog hite-
esittetui. Míg elkészül, az ülést felfüggesztem. 

\ Mihály i P é t e r j e g y z ő (10 percznyi szünet 
I mvlva olvassa az ülés jegyzökönyvének a gödöllői ura-
I dalom megvét ele és továbbá a magyar pénzek tárgyában 
I elfogadott törvényjavaslatokra vonatkozó pontjait) 

E l n ö k : Kincs a t. házuak észrevétele a 
i ieo'vzökönvvre vonatkozólag? (Nincs!) Ennél-
! - I - r i i 

; fogva a mai ülés jegyzőkönyvének imént íelol-
j vásott pontjai hitelesítve vannak. 

A bizottságok osztály üléseket fognak tartani; 
I ennélfogva czélszerü lenne a legközelebbi ülést 

') Lásd a/. Irományok 225-dik számát. 
16* 
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szombaton 10 órakor megtartani. (Helyeslés.) To
vábbá felkérem a vasúti bizottság t. tagjait, mél
tóztassanak holnap délután 5 órakor tanácskozás 
végett összejönni. 

A mai ülésnek más tárgya nem lévén, az 
ülést bezárom. 

Az ülés végződik d. u. 12 3/4 órakor. 

CCXIX. OKSZÁGOS ÜLÉS 
1868. april 25 dikéu 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , k é s ő b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A királyleány keresztelésére küldöttség neveztetik ki. Kérvény bemutatása. Az eddigi adószedée meghosszab
bítására vonatkozó törvényjavaslat tárgyaltatik s elfogadtatik. Vasnti kérvények elintézése. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef !>., Lőnyay Menyhért, Mikó Imre gr., később 
Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/, órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét liadics Ákos jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kivánók neveit Mihályi Péter 
jegyző úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyző
könyve fog hitelesíttetni. 

Mihályi Péter jegyző (,-lvassn az april 
22-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök: Van szerencsém a t. háznak hivata
los értesítés következtében jelenteni, hogy a felsé
ges királyi család körében beállott örvendetes ese
mény folytán a keresztelés ma délben 1 órakor 
fog megtörténni. Az intézkedés ugy történt, hogy 
mindkét ház a keresztelési szertartásnál küldött
ség által legyen képviselve. Ha a t. ház méltózta
tik beleegyezni, a küldöttség tagjaira nézve leszek 
bátor a t. háznak előterjesztést tenni: (Halljuk!) 
A ház elnöke, Bánffy Albert b., Ivánka Zsigmond, 
Ivánka Imre, Inkey József, Nagy Péter, Mihályi 
Péter, iíj. Rudics József b., Székács József. Somssich 
Pál, Trifunacz Pál, Várady Gábor, Vucsetics Ist
ván, id. Zichy József gr. A küldöttség tagjait kérem, 
méltóztassanak pontban 12 órakor diszöltönyben 
itt az országházban megjelenni. 

Az utolsó ülés óta beérkezett Andrássy Ala
dár gr. és Harkányi Fülöp kérvénye, kik a ma-
gyar-galicziai vasutconsortium nevében kérik, 
hogy a mag3Tar kormány törvényjavaslatában a 
kassa-csapi vasútvonal kiindulási pontjául megje
lölt a) vagy b) pont ne a törvényjavaslathoz mel
lékelt szerződés értelmében jelöltessék ki. Ezen 

tárgy a vasúti bizottság előtt épen most levén tár
gyalás alatt, ezen kérvény egyenesen oda lenne 
utasítandó. (Helyeslés.) 

Napirendre van kitűzve az indemnity meghosz-
szabbitására vonatkozó törvényjavaslat tárgya
lása. (Elhagi.ja az elnöki széket s ezt, Gajzágó Hala
monfoglalja el.)r 

RadicS ÁkOS j e g y z ő (jololvassa a fórvény-
javaslastot '). 

Kacskovics Ignácz előadó: A központi 
bizottság ezen törvényjavaslat szövege helyett uj 
szerkezetet javasol, kiindulva azon elvből, hogy 
mivel ezen intézkedés nem uj, hanem folytatása 
az 1867-dik évi törvényczikknek, e törvény czikk-
ben azon elveknek részletesen kell megérintve 
lenni, melyek már ebben a törvényben le vannak 
téve és törvény erejére emeltettek. A központi bi
zottság a czimet ekként óhajtja megváltoztatni: „Tör
vényjavaslat az 1868. évi május hó elejétől ugyan
azon év uniushó 30-dikáig viselendő közterhekről." 

E l n ö k : Azt hiszem, a központi bizottság ál
tal előadott nézetek inkább a részletes tárgyalás
hoz, mint az elvi kérdéshez tartoznak. Az első kér
dés az, elvileg, átalánosságban elfogadja-e a 
tisztelt ház ezen törvényjavaslatot a részletes vita 
alapjául? (Felkiáltások: Elfogadjuk!) Kivánja-e a 
tisztelt ház. hogy szavazás történjék? (Nem szük
séges !) Miután elvileg, átalánosságban a részletes 
tárgyalás alapjául ezen törvényjavaslat elfogadta
tott, következik a részletes tárgyalás. (Felkiáltások: 
Halljuk a központi bizottság javaslatát!) Követke
zik az a kérdés, hogy a szerkezetek közül melyi
ket fogadja el a tisztelt ház; a központi bizottságét; 

r) Lásd az Irományok 221-dik számát. 




