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CCXXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. június 4 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: Czebrián László gr. szabadságot kap. Kérvények bemutatása. A pénzügyi bizottság beadja jelentését a közve
tett adókra vonatkozó törvényjavaslatokról. Csanády Sándor a vallási jogegyenlőség, Borlea Zsigmond a levelek postai kezelése, Ma-
DOJlovics Emil az wzsoratörvények eltörlése iránt interpellálják a kormányt, s ez a két utóbbinak azonnal válaszol is. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b.. Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre 
gr., Wenckheim Bélábr, később G'orove István. 

Az ülés kezdődik d. e. lOxLa órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Mihályi Péter jegyző űr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Csengery Imre 
jegyző űr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a május 29-

kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Nemievén észrevétel, ajegyzőkönyv 

hitel esitteiik. 
Czebrián László gr. a losonczi kerület képvi

selője egy havi szabadság engedélyezését kéri. 
Megadatik. 

Ziíah mezőváros elöljárói és lakosai a honvé
delem rendezését s a Ludovieeum katonai nevelő 
intézetnek eredeti czéljára fordítását kérik eszközöl
tetni. A kérvényi bizottsághoz tétetik át, 

A verbói kerület választói a nemzetiségi kér
désnek mielőbbi eldöntését és törvénybe igtatását 
kérelmezik. A nemzetiségi ügyben működő bizott
sághoz tétetik át. 

Temesvár városa közönsége a törvénykezési 
rendtartás tárgyalásánál a királyi táblának ke
rületek szerinti szétosztását pártoltatoi kéri. 

Zilah m. város elöljárói s lakosai a városi 
törvénykezési költségeit az országos pénztárból 
kérik megtéríttetni. 

Dejte mezőváros birája s több községbeliek 
az urasági felette elszaporodott vadak által okozott 
nagy károkról panaszkodnak és ez okon a vadak 
és vadászat iránt uj törvények alkotását alázattel
jesen kérik, 

Mittmann Sámuel elszegényedett bányabirto
kos az érczkutatás megnehezítését károsnak pana-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/g . VII. 

szólván, az akadályok elhárittatását kéri eszközöl
tetni. 

E kérvények a kérvényi bizottság-hoz tétet-
nek át. 

Somsai eh Pál első alelnök űr a 15-ös pénz
ügyi bizottság nevében kivan szólani. 

S o m s s i c h P á l : T. ház ! A pénzügyi bizottság-
kiküldetése óta folytonosan működvén, a mai 
napig a jövedékekre, fogyasztási adókra s illeté
kekre vonatkozó törvényjavaslatokat tanulmá
nyozta, megvizsgálta, és azok iránti véleményes 
jelentését elkészítvén, vau szerencsém bemutatni, 
azon megjegyzéssel, hogy előadására jegyzőjét 
Kei'kapoly Károly képviselőtársunkat, bízta meg 
a bizottság. 

Kerkapoly Károly előadó (olvassa a 
'pénzügyi bizottságnak a jövedékekről, fogyasztási 
adókról és illetékekről szóló törvényjavaslatokra vonat
kozó jelentését. Felkiáltások: A törvényjavaslatokat 
főlólvnsóitoknak veszszük! Kikeli nyomatni!) 

E l n ö k : A jelentés a törvényjavaslatokra 
tett észrevételekké] együtt ki fog nyomatni '). A 
jelentés és a mellékletek terjedelmesebbek levén, 
semhogy tökéletesen meg lehetne állapítani, mikor 
lesznek kinyomatva, a határidőt nem határozha
tom meg; de mindent el fogok követni, hogy a 
kinyomtatás minél hamarabb megtörténjék. Mihelyt 
ez megtörtént, azonnal tárgyalás alá vehetik az 
osztályok a törvényjavaslatokat. 

Somss ich P á l : Egy megjegyzésem van. A 
mellékletek kétfélék : egyfelől a módosított törvény
javaslatok, melyeket szükségkép ki kell nyomatni; 
másfelől egy nagy csomó szabályok, a dohány
jövedékre, fogyasztási adóra stb.-re vonatkozólag, 
melyek sok ivet tesznek. Ezeket a pénzügyminisz
ter űr már több példányban lithographáltatta, ugy 
hogy minden osztály számára lesz egy példány, 

2) Lásd az Irományok 243-dik számit. 
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melyet meg lehet tekinteni ; és még több példány-1 
ban kinyomatni szükségtelen lenne, mert azokat 
tanulmányozni senki sem fogja; ha pedig valaki 
meg akarja tekinteni, mindegyik osztály tárgyalá
sánál kéznél lesz egy példány. Magok a törvény
javaslatok kinyomatása nem kivan sok időt, és 
véleményem szerint három nap alatt elkészülhet. 
{Hely slés.) 

Elnök.- Ennélfogva a jelentés és a törvény
javaslatokra tett módosítások fognak kinyomatni, 
és reménylem, hogy szombaton reggelre a kinyo-
xnatás be is lesz fejezve. 

SomSS ich P á l : Nézetem szerint nem a 
törvényjavaslatokra tett módosításokat, hanem a 
törvényjavaslatokat ugy, a mint a bizottság által 
módosíttattak, kellene kinyomatni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kinyomatás tehát ilyképen fog 
eszközöltetni és az osztályok összejövetelének 
határnapja szokott módon ki fog hirdettetni. 

Madarász József képviselő úr kérvényeket 
kivan benyújtani. (Mozgás.) 

Madarász József (a szószékről): T. ház! 121 
külön kérvényben 131 községben lakó választók 
és lakosok hozzám küldöttek (Zaj) ezen előttem 
fekvő kérvényeket a végett, hogy azokat a t. kép
viselőháznak átadjam. Főtárgya ezen kérvények
nek az 1867-es állapot megváltoztatása (Fölkiáltá
sok: Törvény!) és az 1848., 1827., 1790-diki tör
vényekkel biztosított független önálló állami élet 
teljes visszaállítása. (Mozgás.) Én nem mondhatok 
mást, tisztelt képviselőház, mint a mi a kérvények 
tárgya. Tartom magamat a ház szabályaihoz és 
ezért a tárgy főlényegét röviden előadván, köte
lességem azon községek neveit előadni, melyektől 
az aláirt választók és lakosok által az átadás köte
lességével megbízattam. (Olvassa a községek neveit:) 
Szalk-Sz.-Márton, Békés, Orosháza, Maja, Magyar-
Bánhegyes, Nagy-Vázsony, Gyopár-Halom, Gyo-
ma, Tisza-Kürü, Kádárka, Nagy-Dém, Lovász-Pa-
tona, Bana, Kun-Szabadszállás, Kis-Kun-Fülöp-
szállás, Márkod, Békés-Sz.-András, Rácz^Almás, 
Csákvár, Bodmér, Csabdi, Fel-Csut és Ó-Bank, 
Mány, Csősz, Czene, S. Egres, Igar, Rétszéles, 
Sár-Sz.-Miklós, Kala, Sár-Bogárd és Tinód, Sár-
Keresztur, Hajdu-Szoboszló, Gárdon, Mező-Be-
rény, Duna-Pataj, Szabad-Sz.-Tornya. Aba, Sapo-
nya, Tácz, Bicske, Kis-Harsány, a pálteleki puszta 
birtokosa, Zalkod, Érkeserü, Tokaj és környéke, 
Bakony-Tamási, Szil, Tisza-Földvár, Szárszó, 
Csecs, Alap, Al-Csut, Majdány, Bölcske, Rákos-
Palota, Tisza-Sas, Hatvan (Somogy), Viszló és 
Csertő, Gölle, Kisújszállás város , Karczag, Sz.-
Keő-Baranya, Torda, Kolta, Milota, Szuhafő, Ma-
gyar-Ittebe, Csanád, Szilas-Bolhás, Erdőhegy, 
Ó-Kécske, Szigetvár, Büsü, Leányfalu, Nádudvar, 
Derecske, Furta, Mohács, Kölked, Babarcz, Balmaz-

I Újváros, Nagy-Szalonta, Abony, Csajág, Csicsó, 
Sarkad, Asztély, Zámoly, Bőny, Sz.-Ló'riucz, Gánd, 
Tokszabadi, Solt, Báránd, Madarász, Büd-Szent-
Mihály, Kapolcs, Felső-, AlsóTreg és Szemcse-
Csehi, Nagy-Szokoly, Tamási, Karád, Szabadka, 
Buzaháza, Gergelyi, Jász-Alsó-Sz.-György, Tö-
rök-Sz.-Miklós, Nagy-Kun-Madaras, Rima-Szom
bat, Bodola, Algyő, Perkáta, H.-Nánás, H.-Vá-
mos-Pércs, H.-Hadház, Hajdu-Böszörmény, Alsó-
és Felső-Szécsenke, Paks, Nagy-Dobra, Tisza-Becs, 
Menshel, Rápolt, Szeged, Csongrád. Kérem a t. 
házat, méltóztassék ezen kérvényeket a kérvényi 
bizottsághoz utasítani, akkorra tartván fen köteles
ségem szerint véleményem nyilvánítását, a mikor 
a kérvényi bizottság jelentését be fogja adni. 

E l n ö k : Ezen kérvények a kérvényi bizott
sághoz utasíttatnak. 

Stoll Károly képviselő szintén kérvényt kivan 
bemutatni. 

Sto l l K á r o l y : Egy kérvényt vagyok kény
telen benyújtani, melynek tárgya azon kérdés kö
rül forog: az államkivatalnoknak, az állam fizetett 
szolgájának vannak-e az állam polgárai iránt is kö
telességei? Én határozott, igennel felelek és így 
cselekedtem 32 éves hivataloskodásom alatt. Mennyi 
zaklatásra adott ezen meggyőződés alkalmat, an
nak elősorolásával nem untatom a t. házat, hanem 
egyszerűen felolvasom a kérvény kivonatát. (Ol
vassa:) „Kérvény, melylyel Stoll Károly ország
gyűlési képviselő tudomásra hozza, hogy a tisztelt 
pénzügyminiszter úr nevében hozzá, az országgyű
lési képviselőhöz , és nem az állami hivatalnok
hoz , érkezett felhívásra a felsőbányai sérelmes 
ügyben meggyőződés szerint mondott vélemény a 
miniszteri jogosztály roszalására találván, rosza-
íásának Gombosy János titkár (az előtt pénzügyőri 
ügyész-segéd, ma diósgyőri praefectus) múlt évi 
7249 — 199. szám alatt egy „titkos jegyzéke-ben 
adott kifejezést; és mert ez hivatalos visszásságokra 
vonatkozó más ügyekben is hivatalos becsületbe 
vágót tartalmaz, miről az ez ügyekben kiadott 
38,704/1867. számú miniszteri intézvény mellé
kelt másolata említést nem tesz, alkalmat kér a t, 
háztól: szigorú ellenőrködés mellett ugyanazon 
ügyiratokból, melyekből Gombosy merített, ki
mutatni azt, hogy ,,a titkos jegyzék" ide vonat
kozó tartalma az állami kezelésre felette ártal
mas koholmány." E kérvényt nem a tisztelt pénz
ügyminiszter úr iránti bizalmatlanságból irányzóm 
én a t. házhoz, nem, erre a t. miniszter úr nem, sőt 
arra adott alkalmat, hogy a képviselem bányászok 
ezreinek hálás köszönetét nyilvánosan kifejezzem 
azért, hogy az érczbeváltási kérdést, mely egy 
évig feküdt elintézetlenül az osztályban, néhány 
nap alatt oly fényesen megoldotta akkor, midőn 
személyéhez fordulni kénytelenittettünk. A kér-
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vényt azért adom be ez utón, mert itt főleg a kép
viselő körül forog a kérdés. 

HalmOSy E n d r e : T. ház! Sopron megye 
felvidékének több községe részéről egy kérvény 
benyújtásával vagyok megbizva. Folyamodó 
községek panaszkodnak, hogy a katonaszállásolás 
közterhe ezen megyében oly aránytalanul van 
felosztva, hogy azt némely községek, különösen 
a vasút mentében, kizárólag kötelesek viselni, a 
nélkül, hogy a többi községek őket bármiben 
segítenék. Folyamodó községek kérik, hogy a 
katonaszállásolás közterhe az 1848. VIII . t. ezikk-
ben kimondott elvek szerint mielőbb törvénye
sen rendeztessék; addig is pedig Sopron megye 
bizottsága által a terhelt községeknek a többi 
községek általi kártalanítása iránt kidolgozott éí 
a belügyminisztériumhoz már másod izben felter
jesztett kártalanítási tervezet mielőbb helybenha-
gyassék és foganatba vétessék. Bátorkodom ezen 
méltányos kérelmet a t. ház pártolásába ajánlani. 

E l n ö k : Ezen kérvény szintén a kérvényi 
bizottságnak fog kiadatni. 

Csanády képviselő úr interpellátiót kivan 
intézni a minisztériumhoz. 

Csanády Sándor: T. képviselőház! Óhaj
tottam volna, hogy a minisztérium, felfogva ma
gasztos hivatását, hivataloskodása kezdetén az 
1848-diki legalább azon törvények életbe lépteté
sét eszközölte volna, melyeknek a jelenlegi ország
gyűlési többség megkegyelmezni szíves volt. (Ne
vetés.) Ez nézetem szerint kötelessége lett volna a 
minisztériumnak annyival inkább, mert maga az 
uralkodó is az akkori politikai viszonyok befolyása 
következtében az 1848-ki törvényeket létezőknek, 
érvényeseknek ismerte el. Óhajtottam volna különö
sen, hogy az általam igen tisztelt vallás- és közok
tatási miniszter úr a lelkiismeret szabadságát, a 
vallási jogegyenlőség és viszonosságot biztositó 
XX. dik törvényczikknek szerzett volna érvényt; 
óhajtottam volna ezt azért, mert ugy vagyok 
meggyőződve, hogy a vallás alapja a társadalmi 
és polgári jóllétnek, boldogságnak, elégedettség
nek, alapja a szellemi és anyagi felvirágzásnak. 
Minthogy azonban az igen tisztelt miniszter urnák 
nézetem szerinti mulasztása által a kedélyek a 
mai napig is lázas ingerültségben tartatnak, (Hol?) 
és annyival inkább, mert a jelen törvényhozói 
testület tagjainak 3 évre terjedő megbízása ide s 
tova lejár, nyilatkozatra van szerencsém felhívni 
a t. vallás- és közoktatásügyi miniszter urat az 
iránt, hogy tekintve, miszerint az 1848. XX-dik 
törvényezikk által e hazában létező minden vallás
felekezetekre nézve megállapított tökéletes jog
egyenlőség és viszonosság tényleg még máig sincs 
életbe léptetve, sőt a jogegyenlőség és testvériség 
magasztos eszméjének ellenére és a méltányos

sági közérzület valóságos botránkoztatására az 
uralkodó egyház még mai nap is fenáll, a meny
nyiben az az 1848. előtt bírt előjogokat és kivált
ságokat tényleg még ma is teljes mértékben 
gyakorolja; (Fölkiáltások; Hol?) tekintve azon 
körülményt, hogy az ily állapot az állam czéljá-
val ellenkezve az egy haza polgárai kőzött a 
meghasonlás és gyűlölködés magvait hinti e l : 
szándékozik-e a tisztelt vallási és közoktatási mi
niszter úr ez ülésszak alatt az országgyűlés elé, az 
1848-ki XX-dik törvényezikk értelmében, egy, a 
vallási jogegyenlőség szent elvének életet adó 
törvényjavaslatot terjeszteni? (Helyeslés a szélső 
baloldalon. Közbeszólás a jobb oldalról: Miben állanak 
azon előjogok?) Hogy miben állanak azon előjogok, 
megmondom, ha méltóztatnak kivánni. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . va l lás - és közoktatás
ü g y i min i sz ter : A képviselő úr által előterjesz
tett interpellátióra a napokban fogok válaszolni. 

E l n ö k : Ezen interpellátió kiadatik a vallás-
és közoktatási minisztériumnak. 

Borlea Zsigmond: T. ház! Az 1867 óta 
posta utján kapott több rendbeli leveleim közt 
néhány olyan jutott kezemhez, melyeken a privát 
pecsétek fel voltak törve, és a. postának hivatalos pe
csétjével voltak ellátva; továbbá találtam olyanokat, 
melyeken a privát pecsétek szintén fel voltak törve 
és semmiféle pecséttel nem voltak ellátva; sőt nem 
igen nagyon régen egy általam Pestről Arad me
gyébe küldött levél az illetőknek hasonlólag a 
privát pecsét feltörésével, és a posta pecsétjével 
ellátva két hét múlva jutott kezéhez. Habár, t. 
ház, én 1867 előtt ezen uj tüneményt még nem 
láttam, mindazáltal hajlandó voltam azt hinni, 
hogy mind ez véletlenségből történt. Azonban 
most legközelebb és illetőleg tegnapelőtt Dévá
ról egy három pecséttel ellátott recommandirozott 
vagyis ajánlott levelet kaptam, melynek ezimlap-
ján ki volt irva, hogy benne 20 frt. értékű okmá
nyok léteznek. És, kérem, ezen már a pecsét 
nem volt feltörve, hanem mindkét helyen a borí
ték oly módon volt felbontva, mint szokta maga a 
tulajdonos saját levelét feltörni, melyből annak 
tartalmát ki akarja venni, miből tehát tökélete
sen megláthatható az is, hogy azon levél, mielőtt 
kezemhez jött volna, idegen ember által elolvasta
tott és nagyon természetesen azon okmányokból 
ki is vétethettek némelyek. Hogy a t. ház előadá
som valódiságáról meggyőződjék, e levelet, általam 
fölbontatlanul, ugy a hogy vettem, a ház asztalára 
leteszem, (Helyeslés a bal oldalon) fentartván ma
gamnak a jogot, hogy azt az ülés végével, mint 
sajátomat visszavehessem, már azért is, hogy én 
is tudhassam, mi foglaltatik abban. Igaz, t. ház, 
hogy ez első tekintetre ugy tűnik föl, mint ma
gán ügy s mint nem alkalmas interpellátióra; ha-
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nem, kérem alásan, a dolog nem ugy áll, mert, 
mint mondám, az nem első eset, miután, mint biz
tosan tudom, ezen kellemetlenség már másokat is 
ért, mert, kérem, olyasmiről is értesültem már más 
oldalról, hogy talán a postahatóságoknak és a 
posta kezelőinek felsőbb hatóságok utján azon 
engedmény adatott, hogy némely emberek privát 
leveleit vagy magok felbonthassák, vagy pedig a 
felsőbb hatóságnak szolgáltassák át,és csak ezen 
műtét után juttassák az illetők kezéhez. Ugyan
azért, t. ház, mivel én ezt részemről nem teszem 
föl, mivel hiszem, hogy az ily tünemény* igaz 
nem lehet, s mivel azt csak az illető hivatalnokok 
visszaélésének tekintem: bátor vagyok a t. keres
kedelmi miniszter úrhoz a következő interpellátiót 
intézni. (Halljuk! Olvasna:) „1 . Van-e a tisztelt 
minisztériumnak tudomása arról, hogy a postahi
vataloknak felsőbb hatóságaik által meg volna 
engedve, hogy némely magán levelek pecsétjeit 
vagy magok törjék fel. vagy azokat feltörés vé
gett más valamely politíalis hatóságnak engedjék 
át, s csak ezen műtétei után kézbesittessenek tu
lajdonosaiknak ? 2. Miután tény, hogy némely 
postahivataloknál ily visszaélés történik, haj
landó-e a t. minisztérium intézkedni, miszerint az 
ily visszaélések gyökeresen megszüntessenek, s 
hogy a posta hivatalnokai esküjöket megtartva, a 
levelek illető tulajdonosaiknak, mint alkotmányos 
országban illik, sértetlenül kézbesittessenek ? a 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A tisztelt képviselő urnák azonnal válaszolhatok. 
(Halljuk!) 

Először, a mi magokat azon tényeket illeti, 
melyeket fölhozott: azokat a nélkül, hogy a ház
nak ebbeli határozatát bevárnám, kötelességsze-
rüleg meg fogom vizsgáltatni, meg fogom pedig 
vizsgáltatni a képviselő úr részvételével és közbe
jöttével. (Helyeslés.) Méltóztassék annakutána az 
eredményről itt a házban szót tenni, vajon a vizs
gálat részrehajlatlan volt-e vagy sem ? (Tetszés.) 

A mi magát az interpellátió tárgyát illeti: 
arra nézve kinyilatkoztathatom, hogy nekem sem
mi tudomásom nincs arról, még csak mint tényről 
is, hogy egyes postahatóságok levelek felbontását, 
pecsétek föltörését követték volna el. Arra pedig, 
azt hiszem, csak nem fog felszólítani a t. képvi
selő úr. hogy a részben adjak nyilatkozatot, va
jon a minisztertől ily rendelet kibocsáttatott-e ? 
(Tetszés.) Magyarország felelős minisztere ezt soha 
tenni nem fogja, és ha a vizsgálatnál vagy külön
ben is ily körülménynek tudomására tetszik jönni, 
méltóztassék azt a t. képviselő úr itt a ház szine 
előtt constatálni. (Élénk helyeslés.) 

Madarász J ó z s e f : Szabad hozzászoknom ? 
(Felkiáltások : Majd ha napi rendre kerül!) 

ElnÖk : Midőn az ügy tárgyalás a l áke rü l . . . 

Madarász Józse f : A miniszter úr azt 
nyi lvání tot ta . . . 

Besze János : Nem lehet vitatkozni a kér
vények tárgyában. A múltkor is igy volt, és nem 
engedtünk szót. (Felkiáltás : Ez nem kérvény !) 

Madarász J ó z s e f : Tehát interpellátiót kí
vánok előterjeszteni. Nem kívánom a t. ház béke
tűrését fárasztani azzal, hogy engem a tárgyhoz 
szólani halljon, hanem, miután az interpellátiónak 
csak első részére válaszolt a miniszter úr, a má
sodik részére pedig nem .. . 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Ugy tudom, az egész interpellációra válaszoltam. 
(Ugy van!) Ha azonban elfeledtem volna valamit, 
kész vagyuk válaszomat kiegészíteni. 

Madarász József.- Jól tudom, hogy köny-
nyen megtörténhetik a feledékenység. Én külön
ben nem óhajtottam a tárgyat felhozni, bár köz
tudomásra megtörtént, hogy levelek bontattak fel 
a postán ; de miután az interpellátió egy más kép
viselő által megtörtént : én szintén alkalmat óhaj
tok adni a t. miniszter urnák, hogy, ha kedve 
van, szíveskedjék választ adni az interpellátió 
második felére is. hogy megnyugtatva lehessünk, 
kik a tényekről tudomással bírunk : hajlandó-e a 
miniszter úr országszerte azon rendeletet kibocsá
tani, hogy hasonló visszaélések a postainvatalok-

! nál többé ne történjenek? (Fdkiáltások : Már meg
adta a választ a. miniszter /^ Nem is kívánom, hogy 
a miniszter ma válaszoljon; csak kijelentem, hogy 
az interpellátió ezen részét magamévá teszem. 

E l n ö k : Napirendre átmenve, még Manoj-
í lovics képviselő úr is adott be interpellátiót. 

Mihályi Péter jegyző (plva*s-i. Manojlovics 
Emi! interpellált'ját): „A tőke szabad forgalmát 
akadályozó uzsoratörvények, azon államokban, 
melyekkel Magyarország üzleti tekintetben kivá
lókig érintkezik, részint teljesen el vannak törülve, 
mint például Angol- és Olaszországokban és az 
éjszak-német szövetség egész területén. részint 
pedig legközelebb fognak hatályon kivül tétetni, 
mint a szomszéd osztrák birodalomban, melynek 
parlamentje az uzsoratörvények feltétlen eltörlé
sét múlt napokban elhatározta. Szemben ezen lett 
dolgokkal, és tekintettel arra, hogy tapasztalás 
szerint a tőke rendesen oda szokott vonulni, hol 
szabad mozgásának a legtágabb tér engedtetik; 
hogy a végrehajtó hatalom a vállalkozási szellem 
előmozdítása érdekében a korszerűtlen uzsora
törvényeket concret esetekben engedélyek alakjá
ban tettleg hatályon kivül helyezni kénytelenit-
íetvén, ezen expediens által a törvényhozás jogai 
és a törvény előtti egyenlőség-elve egyaránt sérel
met szenvednek; hogy végre a közvélemény a bé-
renczkémek és feladók ellen határtalan gyűlölet
tel viseltetvén, az uzsoravétség alattomos feljelen-
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tőit nevezetes pénzjutalomban lészesiteni rendelő 
1715. LI . t. czikknek további fenállásra nincs 
jogosultsága : ugy vagyok meggyőződve, hogy 
az uzsoratörvények eltörlésével, és az áruczikkel 
identicus fogalom alá tartozó készpénznek min
den megszorítás alóli felszabadításával Magyaror
szágnak többé késnie nem lehet , késnie nem 
szabad. Szeretem hinni, hogy az előadott, és szá
mos más, nem kevésbbé döntő okoknál fogva 
ebbeli nézetemben a magas királyi kormány is osz
tozni méltóztatik : és ha mégis az iránt interpellál ni 
bátorkodom, hogy : fog-e az országgyűlés jelen 
időszaka alatt az uzsoratörvények eltörlése végett 
törvényjavaslatot előterjeszteni? ezt csak azért ! 
teszem, mivel nem tudhatom, hogy a tömegesen 
hiányzó törvények kidolgozásával mód nélkül 
igénybe vett igazságügyi minisztérium a javasla
tok elkészítése és előterjesztése körül minő sorren
det méltóztatik követni ? részemről pedig az uzso
ratörvények haladéktalan megszüntetésének oly 
fontosságot tulajdonitok, hogy teljesen meg nem 
nyugtató felelet esetében törvény engedte kezde
ményezési jog'omat használni szándékozom." 

' H o r v á t Bo ld izsár i g a z s á g ü g y é r : A meny

nyiben az interpellátió tárgyát felfoghattam , a 
választ én is azonnal megadhatom. Éu is teljesen 
osztozom a t. interpelláló úr azon nézetében, hogy 
az átalános szabadságból a tőke szabadságát sem 
lehet kizárni, s ép azért van szerencsém megnyug-
tatólag kijelenteni, hogy az uzsoratörvény eltörlé
sére vonatkozó törvényjavaslat az igazságügyi 
minisztérium kebelében készen van s tán még e 
hó folytán leszek szerencsés azt a t. háznak bemu
tatni. (Áialínos éljenzés.) 

ManojloviCS E m i l : Örvendetes tudomásul 
veszem. 

Elnök: Jelentem a t. háznak, hogy a jog
ügyi bizottságnak a törvénykezési rendtartás tár
gyában beadott jelentése és az ide vonatkozó 
törvényjavaslatok tárgyában beadott törvényja
vaslat ki van nyomatva; s e nyomtatványok a 
képviselő uraknak szállásukra küldetnek, nagyobb 
levén a csomag, hogysem azzal itt terheltethet
nének. 

Egyéb tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 
A jövő ülés a szokott módon fog tudtul 

adatni. 
Az ülés végződik d. e. ll1/., órakor, 
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S z e ii t i v á n y i K á r o l y e 1 n ö k I e t e a l a t t . 

Tárgyai : Keglevich Béla gr., Vay Sándor b., Zichy Viktor gr., Rónay Mihály és Lovassy Ferencz szabadságot kapnak. 
Kórvények bemutatása. A főrendek üzenik, hogy a zákány-zágrábi, hatvan inískolczi és éjszak-keleti vasutakra vonatkozó törvényja
vaslatokat és mellékleteiket elfogadták A. központi bizottság beadja jelentősét a közvetett adókra vonatkozó törvényjavaslatokról. 

A kormány részéről senki sincs jelen. 

Az ülés kezdődik d. u. 1 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Mihályi Péter 
jegyző úr fogja jegyezni. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a június 4-én 

tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Keglevich Béla gr.fontos magán ügyei 

miatt négy heti szabadságidőt kér. Vay Sándor 
b. Zemplén megye megyaszói kerülete képviselője 

családi körülményeinél fogva hat heti szabadság
időt kér. Zichy Viktor gr. magán ügyei miatt hat 
heti szabadságidőt kér. Rónay Mihály képviselő, 
valamint Lovassy Ferencz. egészségök helyreállí
tása tekintetéből négy heti szabadságidőt kérnek. 
A kért szabadságidő megadatik. 

Krassó vármegye közönsége némely képvise
lőknek az ülésekből kimaradását megszüntetni ké
ri. A házszabályok átvizsgálásával megbízott bi
zottsághoz tétetik át. 

Ugyanezen bizottsághoz utasittatik Szabolcs 
vármegyének a képviselőknek az ülésekből indo
kolatlan elmaradását megszüntetni kérő folyamod
ványa. 




