
CCLXXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. szeptember 16-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: Vukovica Sebő és Andaházy Pál megbizó leveleibemutattatnak. Az ujonezozási törvény szentesittetven, kihir
dettetik. Deák Ferenez a szölÖtized iránt interpellálja a kormányt, mely nyomban válaszol is. A párisi világtárlat részéről a múzeumi 
tárgyak kiállításáéit küldött érem, az országos levéltárnok téritvényei s kérvények mutattatnak be. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b.. GoroveIstván. Lónyay Menyhért, WenckheimBélab. 

Az ülés kezdődik d. e. 1V/2 órakor. 

E l n ö k : Tisztelt ház! Midőn a mai napra ha-
tározatilag kitűzött ülést megnyitom, van szeren
csém a tisztelt ház tagjait üdvözölni, 

Nagyfontosságú kérdések fogják a tiszteltdiáz 
figyelmét igénybe venni, annyira , hogy tekintve 
egy részről az idő rövidségét, más részről a tárgyak 
sokaságát, minden pillanatot a napirenden levő' 
tárgyra kettőztetett szorgalommal kellend fordí
tani. (Helyeslés) 

A tárgyalásra készen le^ő tárgyak a követ
kezők : előterjesztés az 1868-dik évi költségvetés
ről, törvény]avaslat a polgári törvénykezési rend
tartásról, törvényjavaslat az irodalmi és művészi 
jogok biztosításáról, törvényjavaslat a népiskolai 
közoktatás tárgyában, törvényjavaslat az uzso
ra-törvények eltörléséről, törvényjavaslat a kisajá
tításról, törvényjavaslat a vadászatról, határozati 
javaslat a 24 éves kort még el nem ért lányoknak 
a keleti tartományokba leendő' kimenetele eltiltá
sáról, jelentése a magyar és horvát ügyi országos 
bizottságnak, jelentése a pénzügyi bizottságnak a 
sz. kir. városok törvénykezési költségeinek megté
rítéséről, határozati javaslata Édes Albert képvi
selőnek a szabadságos katonák elbocsáítatása tár
gyában, határozati javaslata Besze János képvise
lőnek az Esztergom városától katonai erőhatalom
mal elvett 60,000 frt visszatérítéséről, határozati 
javaslata Stoll Károly képviselőnek a nagybányai 

bányakerület körében fölmerült visszaélések meg
szüntetése tárgyában, a magyar orvosok és termé
szetvizsgálók köKponti bizottságának kérvénye 
Arányi Lajos tanárnak a vajda-hunyadi vár fen-
tartása iránti előmunkálatok elkészítésére forditott 
költségei megtérítése tárgyában. 

Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az aug, 11-én 

tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
A bácsi kerület részéről képviselőnek megvá

lasztott Vukovics Sebő úr megbizó levelét van sze
rencsém bemutatni. [Éljenzés.) Az állandó igazoló 
bizottsághoz tétetik át. 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
T. ház ! A törvényezikk a magyar ezredekhez 1868. 
évben szükséges ujonczok megajánlása tárgyában 
ő felsége által szentesittetven, ezt kihirdetés végett 
van szerencsém a ház asztalára letenni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a szentesitett 
törvényczikket '). 

Elnök: Paiss Andor jegyző a felolvasott 
szentesitett törvényczikket a méít. főrendekhez ki
hirdetés végett át fogja vinni. 

Deák FerenCZ: Nem gyakran terhelem in-
terpellatiókkal a t. minisztériumot; de most köte
lességemnek tartom haladék nélkül felszólítást in
tézni a t. minisztériumhoz oly tárgyban, melyet 
én nagyfontosságunak s halasztást nem szenvedő
nek tartok. (Halljuk!) 

A szabad föld mulhatlan postulatuma a poli-

') Lásd az Irományok 313-dik számát. 
1* 
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tikai szabadságnak. Ezen elvet vallotta az 1848-ki 
országgyűlés, ezt vallja jelen országgyűlésünk is. 

Kimondotta már ismételve a t. ház, hogy 
elvárja a minisztériumtól, miszerint azon adózá
soknak, melyek az úrbériekkel bármi tekintetben 
rokon természetűek, kárpótlás melletti teljes meg
szüntetésére nézve ezen ülésszak alatt törvényja
vaslatot terjeszszen eló'. 

Egyedül a sürgetős tárgyak halmazának tu
lajdonitható, hogy még ily törvényt nem tett a 
ház asztalára ; de meg vagyok győződve, hogy az 
még ezen ülésszak alatt meg fog történni. 

Van azonban a megszüntetni óhajtott ilynemű 
adózások között egy, melynek megszüntetését épen 
nem lehet halasztani: e z a szőlobeli adózás, hegy
vám, tized, kilenczed. (Elénk helyeslés.) 

A szüret már küszöbön van, sőt némely vidé
ken már meg is kezdődött. Pedig nagy fontosságú
nak tartom, hogy a szőlobeli adózások már ezen 
évre is megszüntettessenek. (Helyeslés.) Az adózás 
e neme sok bajjal, kellemetlenséggel, sőt néhol 
súrlódással is jár, s annak, ki az adózásokat szedi, 
nem hoz aránylag annyi hasznot, mennyi kárt a 
föld szabad használatának e lebilincselése a szőlő
birtokosoknak okoz. 

Felszólítom tehát a minisztériumot, terjesz
szen mindennek előtt, még pedig haladék nélkül, 
törvényjavaslatot a ház elé a szőlobeli adózások
nak kárpótlás melletti megszüntetéséről. (Atalános 
helyeslés.) Mondassák ki e törvényben, hogy az em
iitett adózások már az 1868-dik évre megszűnnek; 
(Tetszés) állapíttassanak meg az elvek, melyek sze
rint a föld tulajdonosa az állam által, az állam pe
dig hosszabb idő, például 20 év alatt a szőlőbirto
kosok által kártalanittassék. 

E kárpótlásra vonatkozó szabályokat azután 
•a tél folytán ki lehet dolgozni, s életbe léptetni; de 
a megszüntetést magát már ezen folyó évre is ki
mondani s életbe léptetni szükséges. 

Nem is példa nélküli ezen eljárás. Ugyanez 
történt az úrbéri tartozásokkal. A tartozások meg-
szüntettettek, s a kárpótlás szabályai a következő 
országgyűlésre halasztattak. Most ez sokkal gyor
sabban történhetik, s kérem a t. minisztériumot, 
nyújtson segédkezet, hogy ez meg is történhessék. 

A többi ilynemű adózásokra r.ézve is óhajtom 
és remélem, hogy a törvényjavaslat még ezen ülés
szak alatt előterjesztetik. 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
T . ház! A törvényjavaslat az úrbéri tartozások
hoz hasonló tartozások kármentesítés mellett; való 
megszüntetésére nézve már elkészült és csak a 
tárgyak halmaza miatt nem létetett le eddig a 
minisztérium részéről a t. ház asztalára; ez azon
ban e napokban meg fog történni. Azt hiszem, 
semmi nehézség nem lesz arra nézve, a szo'lődézsmát 

illető szabályokat ezen törvényjavaslatból kivenni, 
éa ezen tekintetben minden haladék nélkül hatá
rozni. (Atalános tetszés.) 

E l n ö k : A t. ház a mélt. főrendekkel egyet
értve elhatározta, h >gy a múlt évi párisi kiállítás
ra a Magyar Nemzeti Múzeumból több régiség 
küldessék ki. Ezek a párisi kiállításon figyelmet 
ébresztettek, minek következtében a kiállítás Goro-
ve miniszter úr által egy nagy ezüst érmet küldött 
az országgyűlésnek, az illető okmányokkal együtt. 
Van szerencsém a tisztelt háznak az érmet bemu
tatni, mely a mélt. főrendeknek is át fog vitetni Paiss 
Andor jegyző úr által, azután az országgyűlés 
levéltárába fog letétetni. (Fülkiáltások: A Múzeum
ba !) A Múzeum külön kapott. 

Majláth György országbiró és a főrendi ház el
nöke megküldi az országos levéltár igazgatójának 
elismerő levelét, melyben elismertetik, hogy a tör-
vényczikkek a földadóról s jövedelmi adóról, me
lyek már szentesítve vannak, az országos levéltár
ba letétettek. Tudomásul vétetik. 

Van szaréncsém bemutatni Andaházy Pál 
Trencsén megye baáni választó kerülete képviselő
jének megbízó levelét, és a választás ellen benyúj
tott kérvényeket. Az igazoló bizottsághoz tétet
nek át. 

Szepes megye , Trencsén megye, Somogy 
megye, Győr megye, Trencsén városa, Doboka 
megye és Kis-Marton sz. kir. város közönsége a 
képviselőknek az ülésekből kimaradását meggá
toltatni kérik. A házszabályok átvizsgálásával meg
bízott bizottsághoz tétetik át. 

Torna megye, Esztergom megye, Somogy 
megye és Doboka megye közönsége Hajdu-Dorog 
város közönségének görög-kath. püspökség felállí
tása s a magyar nyelvnek oltári nyelvvé leendő 
emelése iránti kérelmét pártoltatni kérik. A kér-
vényi bizottsághoz tétetik át. 

A Hajdu-kerület közönsége, Nagy-Kanizsa 
város közönsége, Nagy-Bánya város közönsége, 
Kassa város közönsége a szepesi XVI. város közön
ségének a törvénykezési költségek megtérítése 
iránt felterjesztett kérelmét pártoltatni kérik. Ezen 
kérvények akkor fognak tárgyaltatni, midőn a 
budget illető pontja lesz napirenden. 

Borsod megye közönsége a szénamali és dicz-
házai pusztáknak a megyéhez leendő ujabb és 
végleges visszakapcsoltatását megrendeltetni kéri. 

Trencsén város és Pozsony megye közönsége 
Trencsén megye közönségének a Vág folyó szabá
lyozása érdemében beadott kérvényét pártoltat
ni kéri. 

Zólyom megye közönsége avizszabályozások 
tárgyalása alkalmával a Garam folyó szabályozá
sának ügyét figyelembe vétetni kéri. 
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Esztergom megye az ó-buda-szőnyi vasútvo
nalat Esztergom városa érintésével pártoltatni kéri. 

Közép-Szolnok megye a nagyvárad-ér-mihály-
falvi vasutvonalat pártokatni kéri. 

Nagy-Bánya sz. kir. bányaváros közönségé
nek kéri, Dézs város közönségének a közleke
dési minisztériumhoz intézett feliratának pártolása 
mellett, a kolozsvár-beszterczei'és szatmár-deézsi 
vasútvonal kiépítését. 

Árva megye közönsége Bereg megye közön
ségének a képviselői állás és kormányhivatal ösz-
szeférhetlensége tárgyában intézett feliratát pártol
tatni s a törvény által elintéztetni kéri. 

Esztergom megye közönsége a hűbéri termé
szetű jogviszonyok, ugy mint szőlő-dézsma s evvel 
hason szolgálmányok megszüntetését kéri. 

Szabolcs megye közönsége a katonaszállás o-
lás és tartás terhének könnyítését kéri. 

Sáros megye a hasonszenvi gyógymódot a 
pesti egyetemen tanszék s kóróda felállításával pár
toltatni kéri. 

Zólyom megye közönsége Zólyom városa ab
beli kérvényét, hogy a korponai választó kerület 
főhelyéül jövőben Ó-Zólyom városa tétessék, pár-
toltatin kérik. 

Pest, Pilis és Solt t. e. megyék közönsége a 
királyi kisebb haszonvételek tárgyában a m. kir. 
kereskedelmi minisztériumhoz benyújtott törvény
javaslatát pártoltatni s azt még ez ülésszak alatt 
tárgy altatni kéri. 

Munkács város iparosai kérik , hogy az ipar-
szabá'yok uj ipar-törvények alkotása által miha
marabb rendeztessenek és a munkácsi várbeli fegy
intézet feloszlassák. 

Szabadka város ipar-testülete az ipartörvény 
meghozatala alkalmával jelen emlékiratát figye
lembe kéri vétetni. 

Sz. kir. Sombor városa iparos testülete ipartör
vény eketkér az előterjesztett pontok alapján hozatni. 

Szabó Gábor és társai fülöp-szídlási lakosok 
az 1848 — 9 évben kibocsá'ott és az osztrák kor
mány által megsemmisitett magyar bankjegyek 
kártalanitását kérelmezik. 

Loschan József Sándor mérnöki segéd egy 
korábbi beadott kérvényét elintéztetni kéri. 

Losonczy József az országbírói értekezlet 6-dik 
szakasza tartalmának törvényes megmagyarázását 
kérelmezi. 

Rittinger József pékmester szegszárdi lakos 
1849-ik évben Szegszárdon átvonult honvédcsapa
tok részére kiszolgáltatott kenyérrészletekára,437 
frt. 64V2 kr. és járulékainak kiszolgáltatását kéri. 

Méhtelek község választói és lakosai az 1867-es 
állapot megváltoztatását és az 1848, 1827, 1790. 
törvényekkel biztosított független önálló állami élet 
teljes visszaállítását kérik. 

Balassa-gyarmati lakos Deák Mihály Endre-
fal va községébn a tagosítás alkalmával rajta elkö
vetett sérelmet orvosoltatni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz tétetnek át. 

Sáros megye az országgyűlési napló, iromá
nyok és jegyzőkönyvnek a hatóság számára in
gyen leendő kiadatását kéri elrendeltetni. Miután 
a t. ház határozata szerint csak a főtanodák kap
ják ingyen a ház naplóit, e kérvény egyszerűen 
tudomásul vétotik. 

Kovách L á s z l ó : Heves és Külső-Szolnok 
törvényesen egyesült vármegyék községjegyzői
nek testülete egy kérvényt intéz a tisztelt házhoz, 
melyben a jegyzők hatásköre és hivatalos teendői
nek törvény általi meghatározásáért s hivatali ál
lásuknak biztosításáért mély alázattal esedezik. 
A tárgy fontosságáról nincs mit szólanom; a t. ház
nak hasonló kérvény adatott be Somssich képviselő 
úr által, s az a kérvényi bizottsághoz utasíttatott. 
Kérem ezt is a kérvényi bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
T ó t h K á l m á n : T. ház! Van szerencsém 

bemutatni a bajai mészáros czéhbeli mestereknek 
az országgyűléshez intézett és hozzám küldött egy 
kérvényét, melyben az 1859 ki cs.k. nyiltparancs-
csal létrejött s káros iparrend helyett egy czólsze-
rübb, s hazánk ipara emelésére számított törvény 
s egyszersmind ipartanodák behozatalaért esedez
nek. Az illető bizottsághoz áttétetni kérem. 

E l n ö k : Át fog adatni a kérvényi bizottságnak. 
Jendrass ik Miksa: Van szerencsém az iglói ' 

XVI szepesi város közönségének abbeli folyamod
ványát előterjeszteni, melyben kérik, hogy a vá
rosi törvényszékek költségeinek födözésére az orszá
gos pénzügyi bizottság ellenére az állam részéről 
segélyezés adassék, jóllehet a pénzügyi bizottság 
e részben, nem mondom, hogy kérelmétől eltérő, 
de oly értelmezést engedő jelentést tett, mintha 
valamely nem szabad királyi város ebbeli kérelme 
teljesithetlen volna. Tartózkodom e kérelemnek, 
mint jelenleg napirenden nem levőnek motivatiójá-
tól; miután pedig a pénzügyi bizottság e tárgyban 
jelentését előterjesztette, esedezéseia csak az, misze
rint, midőn ezen tárgy napirendre lesz kitűzve, 
e folyamodvány is e helyen tárgyaltassék, és előr e 
is kérem a t. házat, hogy azt kegyes figyelmébe 
fogadni sziveskedjék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog áttétetni. 
Somssich Pál képviselő úr, minta 15-ös pénz

ügyi bizottság elnöke, kéri a bizottság tagjait, hogy 
holnap 11 órakor szíveskedjenek tanácskozás vé
gett itt egybegyűlni. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom 

Az iUés végződik fali 12 'A órakor. 




