
CCXCVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. október 12-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: Missics János szabadságot kap. Kérvények bemutatása, Opitz Sándor a tiszáninneni szab. koronakerület 
iránt határozati javaslatot, Pap Mór és társai a jász-kun kerület igényei iránt indítványt tesznek. Az úrbéri váltságról s az uzsora-
törvények eltörléséről szóló törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak. 

A kormány részéről jelen vannak; Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'A órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja vezet
ni ; a szólani kivánók neveit Mihályi Péter jegyző 
úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesitteetni. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az október 10-én 

tartott ülés jegyzökönyvét) 
E l n ö k : Ha nincs észrevétel a jegyzőkönyv 

ellen, ezennel hitelesíttetik. 
A házszabályok 13-ik szakasza azt rendeli, 

hogy a vizsgálat alatt levő képviselőnek tagsági 
jogát fel nem függesztheti a ház. A tagsági jogok
hoz véleményem szerint tartozik az osztályokban 
való részvétel is. (Helyeslés.) Ezen eset adta elő 
magát Andaházy képviselő úrra nézve. Miután az 
utósó beosztás a 9-ik osztályba történt, Andaházy 
képviselő úr az első osztályba lenne sorozandó. 

Missich János képviselő ur két heti szabad
ságidőt kér. (Felkiáltások: Nem lehet!) Méltóztas
sék tekintetbe venni, t. ház, hogy Missich János 
képviselő lír hivatalos működésénél fogva kér sza
badságidőt, t. i. a román kongressusban kivan 
részt venni. Megadatik. 

Esztergom vármegye mindenekelőtt Pozsony 
és Gtönyő közt a Dunát szabályoztatni, annakutá-
na pedig a Duna szabályozását folytattatni kéri. 
A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

A Jász-Kun kerület Zólyom megyének a 
nemzetiségi kérdésben tett kérését pártoltatni kéri. 

A nemzetiségi kérdés tárgyában kiküldött bizott
sághoz utasittatik. 

Szentes város közönsége az általa megvál
tott úrbéri szolgálatokért járó teljes kárpótlásnak 
az országos alapból részére leendő kiszolgáltatása 
iránt intézkedést tétetni kér. Megnyugtatásul szol
gálhat a folyamodónak, ha a t. ház a kérvényi bi
zottsághoz teszi át. 

Békés vármegyébe kebelezett Bánfalva köz
sége esedezik, hogy a 3000-nyi lakossal biró köz
ség részére a kamarai puszták valamelyikén, ne
vezetesen Pusztaföldváron eszközlendő gyarmato
sítás által a legnélkülözhetlenebb földmennyiség-
kegyesen engedélyeztessék. A kérvényi bizottság
hoz utasittatik. 

A nógrádmegyei ág. hitv. néptanítók a köz
oktatási törvényjavaslatra vonatkozó észrevételei
ket figyelembe vétetni kérik. A népnevelési bizott
sághoz tétetik át. 

Székács József : T. ház! A magyarhoni 
ágostai hitvallás négy superintendentiának e na
pokban tartott közgyűléséről kelt kérvényét van 
szerencsém a t. ház asztalára letenni. Abban arra 
kéri az egyetem a t. házat, hogy a keresztyén 
vallások kölcsönös viszonyainak szabályozására 
vonatkozó törvényjavaslatot még ez ülésszak alatt 
méltóztassék tárgyalás alá venni. (Helyeslés.) Ha 
ezt méltányolni méltóztatik a t. ház : alázatos ké
résem az volna, méltóztatnék a t. ház a kérvényi 
bizottságot oda utasítani, hogy ezen kérvényt 
praeferenter tárgyalván, jelentését mielőbb a ház 
asztalára letegye. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A beadott kérvény a kérvényi bízott-
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sághoz azon utasitásssl tétetik át, hogy azt mielőbb 
tárgyalja. 

T ó t h V i l m o s : T. ház ! A nemzeti szinház 
nyugdíjintézete részéről van szerencsém a t. ház
nak egy kérvényt átadni és mivel annak tartalma 
az 1869-dik évi országos költségvetéssel össze
függésben van, mély alázattal kérem a t. házat, 
hogy ezen kérvényt a pénzügyi bizottságnak je
lentéstétel és tárgyalás végett átadni méltóztassék. 

E l n ö k : A beadott kérvény a pénzügyi bizott
sághoz tétetik át. 

OpiCZ Sándor : T. ház ! Midőn az 1848-diki 
törvények szabaddá tették a magyar nemzetnek 
minden egyes polgárát, egyszersmind szabaddá 
akarták tenni a földet is, melyet a szabad polgár 
lakik; az 1848-diki tövények tették is ezt már 
annyiban, a mennyiben az urbériséggel terhelt föl
deket szabadoknak nyilvánította a törvényhozás 
és azoknak úrbéri váltságát országos alapon ren
delte megtéríttetni. Az 1868-dik évi országgyűlés 
pedig legközelebb egy törvényt szavazott meg, 
mely törvény szerint még azon földeket is, me
lyek az 1840 diki évtől fogva megváltattak, any-
nyiban szabadokká tette és könnyített azok birto
kosain, hogy a váltság hátra maradt éskinernfize-
tetl részét szintén országos alapon határozta és 
rendelte megtéríttetni, sőt a Jász-kun kerület mél
tányos és igazságos kérelmének is, ha nem is tett 
eleget tettlegesen, legalább reményt nyújtott, ugy 
hogy mai napig az urbériségnek két legsúlyosabb 
terhe a robot és dézsma által vagy tettleg, vagy 
legalább jogkövetelésileg egész Magyarországon 
nincs egy talpalatnyi föld, mely szabad nem vol
na. Egyedül a szabadságokat osztó magyar szent 
koronának vannak még SZÍ gény népei, hol még 
ezen urbériség fenáll, értem a tiszáninneni ko
rona szabadalmazottnak gunynyal mondott kerü
let lakosait. Ezen igazságtalanság minéleló'bbi 
megszüntetése végett bátor vagyok a t. háznak, 
azon háznak, mely még a méltányosság terén is 
a szabadalmak osztogatásában oly bő kezű, át
nyújtani egy határozati javaslatot, hogy ezen 
igazságos tárgyban szintén kegyes legyen rendel
kezni. Kérem, méltóztassék a határozati javaslat 
kinyomatását elrendelni és tárgyalására határna
pot kitűzni. 

Pais s Andor j e g y z ő (olvassa O^icZ Sándor 
határozati javaslatát. 

E l n ö k : E határozati javaslat ki fog nyo
matni1), szét fog osztatni, és annak idején napi
rendre kitüzetni. 

P a p Mór : A képviselőház okt. 9-én tartott 
ülésében az általam a Jász-kun kerületek örökvált-
ságe tárgyában beadott első czikkre nézve azon 

') Lásl az Irományok 333-dik számát. 

vélemény jutván érvényre, hogy ez külön törvény-
czikk tárgya legyen, melyre nézve utasítandó Vol
na a minisztérium, hogy egj ez értelemben szóló 
törvényjavaslatot terjeszszen a ház elé: meghajolva 
a t. ház akkori erkölcsi pártolása előtt, van sze
rencsém Szász Károly és Szilády Áron jász-kun
kerületi képviselőtársaim nevében azokkal együt
tesen egy törvényjavaslatot, illetőleg inditványt 
a ház asztalára egész tísztelettet letenni, kérvén, 
hogy annak kinyomatását és majdan bizonyos 
napirendre kitűzendő tárgyalását elrendelni mél
tóztassanak. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa Pap Mór és 
társai indítványát.) 

Elnök: A bemutatott indítvány ki fog nyo
matni2) és annak idején napirendre kitüzetni. 

Napirenden van as örökváltságokért az or
szágos alapból adandó megtérítésről szóló törvény
javaslat végleges megszavazása. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a tör-
vény javaslatot?) 

E l n ö k Azon képviselők, kik a most felolva
sott törvényjavaslatot végleg elfogadják, méltóz
tassanak fölállani. (Megtörténik.) Az úrbéri örök
váltságokért országos alapból adandó megtérítésről 
szóló törvényjavaslatot a ház véglegesen elfogadta. 

Következik az uzsoratörvények eltörléséről 
szóló törvényjavaslat végleges megszavazása. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

E l n ö k : Azon képviselők, kik a most felol
vasott törvényjavaslatot végleg elfogadják, mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik.) Az uzsoratör
vények eltörléséről szóló törvényjavaslatot a ház 
végleg elfogadta. Bujanovics jegyző úr az imént 
végleg elfogadutt törvényjavaslatokat a méltósá
gos főrendekhez átfogja vinni. Az erre vonatkozó 
jegyzőkönyvi kivonatok hitelesíttetni fognak, 

P a i s s Andor jegy/.Ő (olvassa az ülés jegyzö
könyvének az elfogadott két törvényjavaslatra vonat
kozó pontjait.) 

E l n ö k : Három osztály a törvénykezési per
rend felett a tanácskozást befejezte ; a többi osz
tályt kérném, hogy ülés után méltóztassanak azt 
tárgyalás alá venni. 

Egyszersmind kérem a pénzügyi bizottság 
tisztelt tagjait, méltóztassanak délután 4 órakor 
tanácskozás végett megjelenni. 

A legközelebbi ülés napja szokott módon fog 
kihirdettetni. 

Az ülés végződik d. e. lV/± órakor. 

*) Lásd az Irományok 334-dik számát. 




