
CCLXXXYI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. szeptember 24-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 . 

iilamkó 
Tju-gjai:DamaszkÍD Jánon szabadságot kap. Kérvények bemutatása. 

iköltsígvetéarfi]. További törvényjflv»í!atok tárgyalás/inak előkészítése. 
A kiJEponti bii;oltí.ág jelentési less az 1868 ávi 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef 6., Goroce István, Horvát Boldizsár. Lónyay 
Menyhért, Miliő Imre gr., Wcnckheim Béli 6. 

Az ülés kezdődik d. e. 11'/, órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit Paiss Andor 
jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesités vé
gett felolvastatni. 

Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa a szep
tember 21-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : Damaszkin János képviselő úr hat 
heti szabadságot kér. Megadatik. 

Liptó megye közönsége a codificatio, a tör
vénykezés és birói szervezés iránt mielőbb törvényt 
kér alkottatni. 

Eperjes város közönsége, a város törvényke
zési költségeit az állampénztárból kéri fedeztetni. 

Eurger Jakab, kassai ékszerész és zálogházi 
becsülő és őrző, kéri, hogy Kassa város tanácsa 
azon irományok hiteles alakban kiadatására szo-
rittaísék, melyekre a tanács határozatában hivat
kozott, midőn őt becsületében megsértette. 

Mészáros Flórián, mohácsi lakos, tavalyi de-
czemberben két izben benyújtott panaszos kérvé
nyét részrehajlatlan biróság által megvizsgáltatni 
és elintéztetni kéri. 

E kérvények a kérvényi bizottsághoz tétet
nek át. 

Czegléd városa a rendezett tanácscsal biró 
városok törvényszéki költségeit, ugy, minta királyi 
városokét,az országos költségvetésbe kéri felvétetni. 

Győr vármegye a rendezett tanácscsal biró vá
rosok törvénykezési költségeit az országos költség
vetés közé kéri felvétetni. 

E kérvények akkor fognak felvétetni, midőn 
a költségvetés ide vonatkozó része tárgyalás alá 
kerül. 

Vas megyébe kebelezett Kolta község lakosai, 
Babas Antal, Koltay István. Erhardt Lajos, Peje-
sics Gábor, Nagy Sándor, Nagy Józssf és Horvát 
ü an o s a múlt május havában a község nevében 
Madarász József képviselő úr által beadott kérvény 
ellen óvást tesznek, kijelentvén, hogy azt félreér
tésből irták alá. 

Kovách L á s z l ó : T. ház ! A hatvan-miskol-
czi vonalon lakó több község egy kérvényt adott 
átnekem, melyben a Karácsonyra kitűzött állomást 
Ludasra kérik áttétetni. E kérvényt Detk, Ugra, 
Puszta-Tárcsa, Ludas, Fügéd, Zsadány, Árokszál
lás és Szent-András, Dózsa, Jász-Apáti, Tarna-Ors, 
Halmai, Visonta, Markasz, Domoszió, Felső-Nána, 
Vécs, Mira, Boczonád, Heves községek és számos 
puszták tulajdonosai által van aláirva. Kérném e 
kérvényt talán a vasúti bizottságnak kiadami, mi
után e kérdés elintézése felettébb sürgős. (Már át
estünk rajta f) 

P a i s s A n d o r : T. ház ! Választó kerületemhez 
tartozó Marczali, Balaton-Szt.-György, Sávoly, 
Sámsony , Mesztegnye , Csákány. Felső-Zsitva, 
Szökedénes, Nemesvid, Nemesdéd, Simonyi, Pat 
és Vrásztó több száz aláírással ellátott kérvényét 
van szerencsém a t. háznak benyújtani. Ezen kér
vényben az illetők alkotmányunk helyreállítása 
és a fenforgó közjogi viszonyok békés kiegyenlí
tésére alkotott törvények felett teljes megnyugvá-
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sukat tolmácsolván, sajnálatukat fejezik ki az azok 
ellen elkövetett némely izgatások ellen, s azok 
ellenében hazafias kötelességeket vélik teljesíteni 
az által, hogy a képviselőház többsége és az abból 
alakult felelős kormány iránti tántorithatlan bizal
mukat kifejezik. Teljesen meg vannak győződve, 
hogy az országgyűlés szellemi s anyagi fejlődé
sünkre, békés helyzetünkre szükséges törvényes 
intézkedéseket meg fogja tenni ; ezek közül azon
ban, mint különösen sürgőst, az urbérrel rokon 
természetű viszonyoknak törvény által leendő 
mielőbbi szabályozását kérik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog áttétetni. 
Kautz Gyula a központi bizottság részéről 

az 1868-dik évi budget tárgyában a bizottság je
lentését fel fogja olvasni. 

KautZ G y u l a e lőadó (felolvassa a jelentést.) 
Bátorkodom ezenkívül még azon indítványt tenni 
a t. háznak, hogy miután csak irályi változtatások 
történtek a törvényjavaslatban, tán szükségtelen 
volna egészen uj kinyomatását elrendelni. (IIe-
lyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva, felesleges levén az uj 
kinyomatás, a tárgyalást holnap 10 órára lehetne 
kitűzni. (Fölkiáltások: Ki kell nyomatni!) Tehát előbb 
a jelentés kinyomatván 2) és szétosztatván, holnap 
fog tárgyaltatni. 

A t. ház a beadott törvén] javaslatokat az 
osztályokhoz méltóztatott utasitani; hiányzik azon
ban még a t. háznak ebbeli határozata, hogy a 
beadott törvén /javaslatok közül melyik vétessék 
mindenekelőtt tárgyalás alá. 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
T. ház ! Bármily nagyfontosságúak legyenek mind
az ^n törvényjavaslatok, melyek a ház asztalán 
fekszenek, azt hiszem, hogy akár sürgősségét 
íekinteük, akár fontosságát a tárgynak, fontosabb 
és sürgősebb alig van, mint a népnevelésről szóló 
és a törvénykezésre vonatkozó törvényjavaslat. 
(Igaz!) Méltóztassék tehát a t. ház elhatározni, 
hogy az osztályok ezen két törvényjavaslatot, 
még pedig e népnevelésről szólót először, azután 
a törvénykezésit vegyék mindenekelőtt tárgyalás 
alá. (Helyeslés.) 

Deák FerenCZ: T. ház! A perrendtartásra 
vonatkozó törvényjavaslat kétségenkivül a leg
sürgősebbek egyike, mert tán semmi sincs oly rósz 
állapotban, mint épen a perrendtartás. Ez átalá-
nos hang az egész országban. 

Én azon munkálatot átnéztem, és azon meg
győződésre jutottam, hogy ha mi azt szakaszon
ként tárgyaljuk, minden szakaszt külön vitatko
zás alá veszünk; miután a szakaszok száma szinte 
600 : ez oly óriási hosszú időt vesz igénybe, hogy 

l) Lásd az Irományok 318-dik számát. 
KÉPV, H. NAPLÓ. 1 8 6 % . X 

ezen ülésszak alatt lehetetlen rajta keresztül men
nünk; és így ismét bizonytalan időre ezen zavart 
perrendtartás bonyodalmaiban maradi ank. É n 
ugy vettem tekintetbe a dolgot, hogy ilyen rend
szeres munkánál, ha valamely pontot megváltoz
tat az ember, akkor igen sokat kell megváltoztat
ni : mert szoros összefüggésben kell különösen a 
perrendtartási törvény egyes részeinek lenni. Én 
tehát azt tartanám czélszerünek, hogy bízzuk meg 
azon bizottságot, mely e munkát készítette, azzal, 
hogy jelölje ki azon fő és irányadó kérdéseket 
— ez alig lesz egynehány, talán 3 — 4 — melyek 
az egész munkának mintegy vezérelvül szolgálnak, 
vagy a melyeknek gyakorlatilag eldöntése hosz-
szabb vitatkozást kivan. Hyen például — a mi 
hosszabb vitatkozást fog kívánni — az, hogy a ki
rályi tábla egy maradjon-e vagy több appellatorium 
állittassék-e fel? Jtdölje ki a bizottság ezen né
hány pontot, azok felett tanácskozzanak az osz
tályok, s azután országos ülésben vitassuk meg s 
állapitsuk meg, s annak alapján a többit enbloc 
fogadjuk el. (Átalános helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen indítványt ? 
(Elfogadjuk!) Ennek következtében mindenekelőtt 
a népnevelésről szóló törvényjavaslat fog tárgyal
tatni az osztályokban; a törvénykezési törvényja
vaslat tárgyalására kiküldött tizenötös bizottság
nak pedig meghagyatik, hogy a perrendtartásra 
nézve az irányadó alapelveket tűzze ki és jelenté
sét terjeszsze a ház elé. A ház ezt azután az osztá
lyokhoz fogja utasitani, s az megvitatván a tör
vényjavaslatot, a ház tárgyalás alá veszi. (He
lyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér.- T. ház! 
Miután a tanácskozás rendjéről van szó, van sze
rencsém a t. háznak bejelenteni azt , hogy a jövő 
hét első napjai egyikén, reménylem kedden vagy 
szerdán, az 1869-iki költségvetést, s egyszersmind 
az 1867-diki számadásokról szóló jelentést is, óhaj
tanám a ház elé terjeszteni. Miután épen az osztá
lyokról méltóztatnak rendelkezni s őket oda uta
sitani, hogy a nevezetes munkákhoz fogjanak, azt 
hiszem, ez ugy értetik, hogy kedden vagy szer
dán elkövetkezvén azon időpont, midőn előterjesz
tést tehetek: szabadságot vehessek magamnak e 
körülményt a ház elnökének bejelenteni és ülést 
kérni. Másik kérésem pedig oda irányul, hogy mi
után a holnapi ülésre méltóztattak kitűzni az 1868-
díki költségvetésre vonatkozólag bejelentett tör
vényjavaslat tárgyalását, a tárgyalás megindítása 
előtt méltóztassanak zárt ülést tar tani , melyben 
némi előterjesztésem lenne. (Felkiáltások: Ma!) 

E l n ö k : Ha még ma kívánja a ház a zárt ülés 
megtartását, több tárgy nem levén, az ülést elosz
latom, s a ház zárt üléssé alakul. 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Ha a miniszter úr 
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előterjesztése és azon kívánsága, hogy zárt ülés 
tartassék, e tárgyra, t. i. a költségvetésre vonat
kozik, akkor azt óhajtanám, hogy a zárt ülés ak
kor tartassék meg, mikor az irományok ki lesznek 
nyomva és az idei költségvetésről magunkat töké
letesen tájékoztuk: mert idő előtti dolognak tarta
nám zárt ülést tartani oly tárgyra nézve, melyre 
vonatkozó irományok még kinyomva nincsenek. 
(Megtörtént!) Engedelmet kérek, a központi bizott
ság jelentése nincs kinyomva. Ha megengedem is 
azt. hogy e tárgyban a központi bizottság nem tér 
el sokban a miniszter előterjesztésétől és az osztá
lyok véleményétől; de megtörténhetik, hogy más 
tárgyban eltér, s akkor ezen előzményből indulna 
ki a ház; én pedig azt óhajtanám, hogy a ház min

dig szabatosan járjon el. Ennélfogva a zárt ülés 
megtartását holnapra kívánnám halasztatni. 

" Deák Ferencz: Normális az, hogy a jelentés 
kinyomassék , mihelyt bármiben tesz az változ
tatást. Ettől eltérhet ugyan a ház közakarattal, de 
ha valaki kivánja a kinyomatást, azt nem lehet 
megtagadni; és miután csakugyan, a mint látszik, 
többen kívánják a kinyomatást, ki kell azt nyo
matni és azután a holnapi napra lehet tárgyalásra 
kitűzni. 

Elnök: Több tárgy nem levén, az ülést el
oszlatom. Holnap reggel 10 órakor zárt ülés lesz, 
azután nyilvános ülés. 

Az ülés végződik d. e. 1PU órakor. 

CCLXXXVII. OflSZÁGOS ÜLÉS 
1868. szeptember 25-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 . 

T á r g y a i : Kérvények bemutatása. Nicolies Sándor a krassói s temesi erdöbéilés tárgyában indítványt tesz. A kormány 
törvényjavaslatot njuj t be az örökváltságok kárpótlásáról. A magyar-horvát kiegyezés tervének a horvát országgyűlés álta! történt 
elfogadása örvendetes tudomásul vétetik, az ügy tárgyalása napirendre tűzetik s a horvát országgyűléshez öröm-távsürgöny intézése 
határoztatik. Az 1868 . évi állauiköltségvetésröl szóló törvényjavaslat tárgyaltatik s elfogadtatik. A pénzügyi bizot tságba uj tag válasz
tása határoztatik. A ház költségvetése szeptember havára megállapíttatik. A városok törvénykezési költségei s a vajda-hunyadi vár 
ügyének tárgyalása előkészíttetik. Dobolyi Sándor igazoltatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldi.sár, Lőnyay Menyhért, Mikó Imre 
gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. ÍO^U órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja vezet
ni ; a szólani kívánók neveit pedig Bujanovics 
Sándor és Mihályi Péter jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a szep

tember 24-én tartott •'Hós jegyzökönyvét.) 
Elnök : Losoncz városa a rendezett tanács

csal biró községek törvénykezési költségeit az 
országos költségvetésbe kéri felvétetni. Hasonló 
kérvényekre a t. ház már azt határozta, hogy az 
országos költségvetés tárgyalása alkalmával vétes
senek föl. 

Ferenczi Sámuel, Kolozs megye volt szolga-
birája, az 1861-dik évre elmaradott tisztviselői 
fizetéséi kiadatni kéri. A kérvényi bizottsághoz té
tetik át. 

Horváth Döme képviselő úr kérvényt kivan 
benyújtani. 

Horváth D ö m e : T. képviselőház! Van sze
rencsém Kecskemét városa összes néptanitói részé
ről egy kérvényt benyújtani. Az emiitett néptaní
tók a közzétett közoktatási törvényt nem csak szives 
örömmel üdvözlék. de szives örömmel és elisme
réssel át is tanulmányozták. Hazafiúi köteles
ségüknek tartották egyszersmind, legjobb meggyő
ződésük és tapasztalataik alapján , ezen törvényja
vaslat irányában észrevételeiket emlékirat alakjá
ban összeállítani. Megbízásból van szerencsém ezen 
emlékiratot a t. képvisőháznak átnyújtani azon 
tiszteletteljes kérelemmel, hogy miután ezen tör
vényjavaslat tárgyalás végett már az osztályokhoz 




