
CCXCIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. október 7-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 : Jelentetik, hogy király ő felsége az országgyűlés üdvkivánatait kegyesen íogadía. Prugberger József lemond. 
Mocsonyi Antal és Mocsonyi Sándor szabadságot kapnak. Kérvények bemutatása. A jogügyi bizottság jelentést tesz a polgári perrendi 
törvényjavaslat főbb irányelveiről, A főrendek üzenik, hogy a magyar-horvát egyezményt s némi módosítással a szölöváltsági törvény
javaslatot elfogadták. A központi bizottság jelentést tesz az; úrbéri váltságok megtérítéséről s az nzsoratörvények eltörléséről szóló 
törvényjavaslatok iránt. 

4̂ kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b., Gorove István, Horvát Boldizsár; később Mikó Imre 
gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 12 ]/4 órakor. 

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

A múlt ülés jegyzőkönyve fog' hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az ok

tóber 2-kán tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Nem levén észrevétel, a jegyzőkönyv 

hitelesíttetik. 
Van szerencsém a t. háznak jelenteni, hogy a 

belügyminiszter úr ő felségének magas nevenapja 
alkalmával mindkét ház szerencse kivánatait ki
jelentette, s hogy ő felsége ezen kijelentést kedve
sen fogadni méltóztatott. (Éljenzés.) 

Prugberger József képviselő úr ő felsége 
által máramarosi kincstári igazgatóvá neveztetvén 
ki, képviselői állásáról lemondott. Selmecz városa 
központi bizottsága fel fog szólittatni uj képviselő 
választása iránt. 

Mocsonyi Antal és Mocsonyi Sándor a román 
kongressusba levén megválasztva, két heti sza
badságidőt kérnek. Megadatik. 

Kraszna megye közönsége Baranya megye 
közönségének a képviselők ülésekből! kimaradása 
iránt felterjesztett kérelmét pártolja. A házszabá-
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lyok átvizsgálásával megbízott bizottsághoz utasit-
tatik. 

Újvidék városa a kivételes állapot megszün
tetését és helyhatósági jogaiba visszahelyezteté-
sét kéri. 

Szabolcs megye közönsége Újvidék városá
nak a királyi biztosság megszüntetése tárgyában 
beadott kérvényét pártoltatni kéri. 

Kraszna megye közönsége Hajdu-Dorog vá
ros közönségének egy magyar görög kath. püs
pökség felállítása és a magyar nyelvnek oltári 
nyelvvé leendő emelése tárgyában előterjesztett 
kérvényét pártolja. 

A Jászkun kerületek közönsége ugyanezt kéri. 
Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz uta

síttatnak. 
A Jászkun kerületek közönsége a szepesi 

XVI városi kerület közönségének a törvénykezési 
költségeknek államsegélyezés kinyerhetése tárgyá
ban benyújtott kérvényét pártolja. 

Munkács város közönségének a városi tör
vényszék 17.828 frí költségeit az országos alapból 
kifizettetni s ezzel egyidejűleg Nagy-Kanizsa város 
ez érdemben a képviselőházhoz beadott kérvényét 
pártoltatni kéri. 

Ez iránt már intézkedett a t. ház, tudomásul 
vétetik. 

Bihar megye közönsége Buda város közönsé
gének a népszínház államsegélyezési tárgyában 
benyújtott kérvényét pártoltatni kéri. 

Puszta-Péteri, mint haszonbéres telepitvény 
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község lakosai és elöljárói a báró Orczy családtól 
haszonbérben birt területöknek mások részére el-
adatás&t meggátoltatni és saját részökre törlesztés 
utján eszközöltetni kérik. 

Kapuvár mezőváros közönsége birói és hiva
talos tekintély visszaélésével tőlük kierőszakolt 
egyesség megsemmisítésével jogaik és igazuk be
bizonyítása végett keresetök újból megkezdhetésé-
sét kéri megengedtetni. 

A magyar minisztériumnál alkalmazott hiva
talszolgák szállásbérrel kérik magukat elláttatni. 

Lehoczky Mór, abaujmegyei lakos, volt csend
biztos, tüz által szenvedett kárait megtéríttetni kéri. 

Mindezen kérvények akérvényi bizottságnak 
fognak kiadatni. 

H u n f a l v y P á l : T. ház ! Az alapnevelük 
vagy kisdedóvók országos nagy gyűlése részéről 
egy a népoktatási törvényjavaslatra vonatkozó 
alázatos kérvényt vagyok bátor a t. háznak be
nyújtani azon alázatos kéréssel, méltóztassék azt 
közvetlenül azon 25 tagból álló bizottsághoz uta
sítani, mely a népoktatási törvény ügyében ki
küldetett. 

E l n ö k : E bizottságnak kívánja a t. ház a 
jelen kérvényt kiadatni ? (Helyeslés.) Tehát a nép
nevelés tárgyában kiküldött 25-ös bizottsághoz 
fog áttétetni. 

l f j . RudiCS Józse f b. : T. ház ! Bács megye 
tiszai felső kerületének összes néptanítói megbíz
tak, hogy azon alázatos kérvényüket, melyben a 
népoktatási törvényjavaslatra tett észrevételeiket 
figyelembe vétetni kérik, a t. házhoz benyújtanám. 
Midőn ezt teszem, kérem a t. házat, hogy az imént 
emiitett kérvényt az e tárgyban működő bizott
sághoz áttétetni méltóztassék. 

Elnök: A népoktatásügyi 25-ös bizottság
nak fog kiadatni. 

Horváth Lajos képviselő s jegyző úr a jog
ügyi bizottság részéről jelentést fog tenni. 

Horváth Lajos előadó (olvassa a jogügyi 
bizottság jelentését. Olvasás után élénk fölkiáltások: 
Éljen az előadó!) 

E l n ö k : A jelentés ki fog nyomatni r) a kép
viselők közt szét fog osztatni és az osztályoknak 
tárgyalás végett ki fog adatni. 

Ifjabb Ráday Gedeon gr., mint a mélt. főren
dek jegyzője a mélt. főrendektől üzenetet hozott. 

Ifj. Ráday Gedeon gr.főrendi jegyző (az 
elnöki szék elé áll): Mélt. elnök úr! T. ház ! A fő
rendi ház folyó hó 2-kán tartott ülésében a ma
gyar és horvát, sziavon, dalmát országos küldött-

' ) Lásd az Irományok 329-ik számát. 

ségeknek egyezményi javaslatát a képviselőház
nak e tekintetben hozott határozatával együtt egész 
terjedelmében, folyó hó 5-kén tartott ülésében pe
dig a szőlőbirtok után járó tartozások megváltá
sáról szóló törvényjavaslatot csekély módosítás 

javaslatba hozásával elfogadván: van szerencsém, 
az erre vonatkozó jegyzőkönyvi kivonatokat tisz
teletteljesen átnyújtani. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a fő
rendek jegyzőkönyvi kivonatát.) 

E l n ö k : A mélt. főrendeknek az első tárgyban 
hozott határozata tudomásul vétetik. A szőlőbirtok 
után járó tartozások megváltásáról szóló törvény
javaslat iránt javaslatba hozott módosítások ki 
fognak nyomatni 1) és szét fognak osztatni. 

Zichy Antal, mint a központi bizottság elő
adója, föl fogja olvasni e bizottság jelentését az 
úrbéri örökváltságoknak az országos alajjból leen
dő megtérítéséről, továbbá az uzsoratörvények 
megszüntetéséről szóló törvén vjavaslatok tár
gyában. 

Zichy Anta l e lőadó (olvassa a központi bi
zottság két jelentését.) 

E l n ö k : Intézkedtem, hogy a központi bizott
ság mindkét jelentése még ma kinyomassák ") és 
kiosztassék. Ennélfogva kérem a t. házat, hogy a 
helyzetet tekintetbe véve. méltóztassék beleegyez
ni abba. hogy ezen két tárgy holnap reggeli 10 
órára napirendre tűzessék. (Holnapután!) Tehát 
holnap fog tárgy altatni. í Fölkiáltások •• Nem lehet!) 
A népnevelés tárgyában kiküldött . . . 

Ghyczy K á l m á n : Bátor vagyok a t. elnök 
urat fölkérni, méltóztassék először az első tárgyat 
tisztába hozni, hogy t. i. mikor fog azon két tör
vényjavaslat tárgy altatni. Még el sem olvastuk a 
központi bizottság jelentését, és első hallásra nem 
lehet arra nézve Ítéletet hozni; aztán kérdés, ki 
fog-e még ma a két jelentés nyomatni. A szabá
lyok három napot kivannak. Én ugyan nem ra
gaszkodom azokhoz, de egy nap közbejöttét mégis 
szükségesnek tartom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva pénteken fognak a tör
vényjavaslatok tárgy altatni. 

A népnevelés tárgyában kiküldött 25-ös bi
zottság tagjait kérem, méltóztassanak az ülés után 
alakulás végett itt maradni. 

A legközelebbi ülés holnapután reggeli 10 
órakor lesz. 

Az ülés végződik d. ti. 1 órakor. 

) Lásd az Irományok 330-dik számát. 
'-*) Lásd az Irományok 331. és 332-dik számát. 




