
CCCIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. október 28-án 

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: Kérvények bemutatása. Dobrzánszky Adolf az úrbéri maradványok iránt interpellálja a kormányt, mely azonnal 
válaszol is. A nemzetiségi bizottság beadja törvényjavaslatát. A pénzügyi bizottság beadja jelentését az 1869-diki államköltségnek a 
kir. udvartartásról, a kabineti irodáról, a miniszterelnökségről s az ö felsége személye körüli minisztériumról szóló fejezeteire nézve. 
Bárcsay Ákos igazoltatik. A százezer forintnyi póthitelről szóló törvényjavaslat végleg elfogadtatik. A főrendek módosításai az örök
váltságok megtérítéséről s az uzsoratörvények eltörléséről szóló törvényjavaslatokra elfogadtatnak. A ház költségvetése október ha
vára elfogadtatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Festetics 
György gr., Gorove István, Horvát Boldizsár, Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik déli 12 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Csengery Imre jegyző' úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánok neveit Dimitrievics Milós 
jegyző ár jegyzi. 

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

tóber hó 23-án tartolt ülés jegyzökönyvének még hite-
lesitlen részeit.) 

E l n ö k : Maros szék bizottmánya némely kép
viselőknek az országos ülésekből kimaradását meg
gátoltatni kéri. A házszabályok átvizsgálásával 
megbízott bizottsághoz tétetik át. 

Ung megye közönsége ugyan ezt kéri. Ugyan" 
azon bizottsághoz utasittatik. 

Torna megye közönsége a köztörvényható
ságok önkormányzati jogának a felelős miniszteri 
rendszerrel öszhangzásba hozatala iránt felterjesz
tett saját észrevételeit figyelembe vétetni kéri. 

Liptó megye közönsége Liptó-Sz.-Miklós mező
város és Sz.-Miklós hustáki község elöljárói és lako
sainak a házbéradó alól leendő felmentetésök esz-
közöltetése iránt benyújtott folyamodását méltó
képen pártoltatni kéri. 

A pesti magy. kir. törvénykezési alsóbb ren

dű tisztviselők az uralkodó drágaság miatt fizetésök 
felemeltetését kérik. 

Gr. Wass Albert maga s néhai Szerenesy 
Klára gr. Wass Dánielné többi örökösei nevében 
a Szerenesy Klára gr. Wass Dánielné és Eadvánsz-
ky Terézia Szerenesy Józsefné, mint felperesek 
által a kir. fiscus alperesei ellen örök vallomány-
nak előintés mellőzés miatti érvénytelenítésére in
dított s a kir. ítélő tábla által 1847. évi febr. 8-án 
hozott érdemleges ítélettel ellátott kereset tovább 
folytathatását megengedtetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Csengery A n t a l : T. ház! A műegyetemi 
tanári testületnek egy kérvényét van szerencsém 
a t. háznak benyújtani. Miután ezen kérvény tar
talma szoros kapcsolatban áll a költségvetés meg
állapításával , kérem a t. házat, méltóztassék e kér
vényt közvetlenül a pénzügyi bízottsághoz áttenni. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : A pénzügyi bizottsághoz fog át
tétetni. 

Medán Endre : Közép-Szolnokmegye román 
értelmiségének megbízása folytán van szerencsém 
ezen értelmiségnek több aláírással ellátott és a t. 
házhoz intézett kérvényét tisztelettel benyújtani. 
Ebben arra kérik a t. házat, hogy a nemzetiségi 
kérdés megoldására nézve minél előbb intézked
jék, még pedig a szabadság, testvériség és egyen
lőség értelmében. Véleményök szerint, a melyben 
én magam is elvtársaimmal együtt, s ugy hiszem 
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nem hibázom, ha azt mondom, hogy a magyaror
szági összes román nemzet, osztozunk, ez ugy ér
hető el, ha a t. ház a szerb és román képviselők 
által e tárgyban elkészített törvényjavaslatot tör
vény erejére ernelendi, vagy legalább azt fogad
ván el tárgyalási alapul a törvény alkotásánál, 
azon elvekből induland ki, melyek azon törvény
javaslatban le vannak téve. Midőn ezen kérvényt 
a képviselőház pártfogásába ajánlom, bátor vagyok 
röviden megjegyezni azt, hogy jóllehet, mint a 
hírlapokból értesülünk, a nemzetiségi bizottság e 
tárgyban munkálatát elkészítette, nem csak feles
legesnek nem, sőt szükségesnek tartom ezen kér
vényt a végett, hogy a t. háznak alkalma legyen 
meggyőződni a magyarhoni nemzetiségeknek e 
tárgyban táplált érzületéről, és megtudhassa, hogy 
a magyarországi román nemzet nem lehet megelé
gedve oly törvényjavaslattal, melyet a nemzetiségi 
bizottság elkészített, és melynek részleteit a hír
lapokból ismerjük, s melyről Ausztria szabadelvű 
lapjai is azt mondják, hogy csak gúnyoltatik ezen 
javaslat nemzetiségi törvényjavaslatnak. 

S o m s s i c h P á l : A Magyaron zág különböző 
nemzetiségű honpolgárai köz- és magánjogai elren
dezésére kiküldött bizottfág hosszura terjedt mun-
kálódását befejezte, s eredményét, t. i. a törvény
javaslatot, van szerencsém Horváth Lajos jegyző 
úr által bemutatni, és egyszersmind a jelentést is, 
kérvén felolvastatását és annakutána kinyomatását 
elrendeltetni. 

E l n ö k : Ha felolvastatott a jelentés, akkor 
intézkedni fog a ház az előbb beadott kérvényre 
nézve is. [Felkiáltások: Halljuk a jelentést!) Most 
még kérvények bejelentése következik. 

Majthény i Dezső : Borsod megyébe kebe
lezett Szihalom községe részéről van szerencsém a 
t. házhoz egy kérvényt benyújtani, melyben arra 
kérik az illetők a t. házat, hogy a hatvan-miskol-
czi vasútvonalnak községöknél is legyen legalább 
egy ki- és beszállási állomása, annyival inkább, 
mert azonkívül, hogy a vonal ugy is csak mint
egy 60 öl távolságban megy el a helységtől , a 
község 2000-nél több lelket számlál és mind fek
vésénél, mind jó útjainál fogva mintegy központ
ját képezi a tiszavidéki és az alborsodi közleke
désnek. Azon kéréssel teszem le e kérvényt a tiszt, 
ház asztalára, hogy azt soron kivöli tárgyalás és 
véleményadás végett a vasúti bizottsághoz utasí
tani méltóztassanak. 

E l n ö k : Tehát a vasúti bizottsághoz tétetik 
át. (A kérvényt bizottsághoz!) Az előbbi kérvényt 
is az illető bizottsághoz utasította a t. ház : talán 
ezt is oda kellene áttenni? (Felkiáltások egy rész
ről: A vasúti bizottsághoz! másrészről: A kérvényt 
bizottsághoz !) 

Bezerédj László: A vasúti bizottság ez iránt | 
KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/R. X. 
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tárgyalását régen befejezte, sőt ez iránt törvény is 
alkottatott, és igy már a kérvény elkésett. Néze
tem szerint a kérvényi bizottsághoz kellene utasí
tani, hogy megvizsgálja, vajon alapos-e? (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Dobrzánszky Adolf képviselő úr interpellatiót 

kíván a minisztériumhoz intézni. 
Dob ránSZky Adolf : T. ház! Az országgyű

lésnek a feudalismus maradványai megszüntetését 
mielőbbi biztos kiállításba helyező 1861-ikévi ha
tározata folytán tárgyaltattak immár a szőlő-dézs-
ma megváltására és a magokat 1848-dik évig az 
úrbéri tartozásoktól megváltott községek kártala
nítására vonatkozó törvényjavaslatok. Azonban ez 
utóbbi törvényjavaslat, ha ki is elégíti néhány 
vagyonosb alföldi község igényeit, tagadhatlan, 
hogy az ország lakosságának nagy többségére uj, 
nem csekély, s tekintve a volt provisorium alatt 
fenállott hatóságok határozatait , nem is várt 
terhet ró. A szőlő-dézsma megváltására vonatko
zó törvényjavaslat pedig szintén csak az ország 
vagyonosabb, vagyis a bortermelő vidékeknek 
kedvez, míg ellenben az ország többi, kivált sze-
génj-ebb vidékeit annyiban terheli, a mennjdben 
az egyes szőlők utáni váltság országos kötvények
ben fizetendő, melyeknek kamatoztatásáért és ma
ga idejében beváltásáért ugy kezeskedik az ország 
egyeteme, tehát minden vidéke kivétel nélkül, 
hogy az előre látható hiányokat is adó utján pó
tolni köteles. (Nem áll! Zaj.) Engedelmet kérek: 
ez az én véleményem, csak saját véleményemnek 
adok kifejezést. Kivánom, ne legyen igy. Azonban 
ha less hiány, a törvény szövege olyan, hogy azt 
bizony kötelesek leszünk adó utján behajtani. (El
lenmondátok.) Adja Isten, magam is azt óhajtom, 
hogy ne igy legyen. Az emiitett két törvényjavas
lat minden esetre kedvez az alföldi gazdagabb vi
dékeknek; de a szegényebb vidékeknek, kivált 
pedig a felföldnek bizonyára nem előnyére, ha
nem inkább hátrányára szolgál, és e szerint min
den hazafias önmegtagadás mellett is igen termé
szetes azon kívánalom, hogy már most tárgyaltas
sanak, illetőleg törvény-erőre emeltessenek azon, a 
feudalismus maradványai megszüntetését tárgyazó 
törvényjavaslatok is, melyek az ország nem egyes, 
hanem minden vidékére egyaránt képesek kiter
jeszteni jótékony hatásukat. Természetesnek tűnik 
fel ezen kívánalom azért is, mert a curialis zsellé
rek állapotának rendezése, melyre nézve már Ber-
zeviczy Tivadar képviselőtársunk be is adott egy 
törvényjavaslati tervezetet , égető szükséggé v á̂lt 
nem csak magokra a zsellérekre, hanem a felföldi 
nagyobb földbirtokosokra nézve is : mert a ma
radványföldek és azok megváltása iránti tüzetes 
törvény hiánya minden lépten igen érezhető, s 
mert a kisebb királyi haszonvételek, kivált pedig 
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az italmérési, illetőleg a kocsmáltatási jog a jelen
leg fenálló rendszabályok mellett földesúri ható
ság hiányában alig tartható fen. Minthogy pedig 
az ide vágó törvényjavaslatok eddigelé nem tár
gyaltattak, illetőleg a minisztérium azokat még 
elő sem terjesztette, bátorkodom felkérni az általam 
igen tisztelt igazságügyminiszter urat, méltóztas
sék nyilatkozni, vajon szándékában áll-e először 
az udvartelki zsellérek rendezésére, másodszor az 
úrbéri maradványföldekre és harmadszor a ki
rályi kisebb haszonvételek szabályozására nézve 
mielőbb törvényjavaslatokat a ház elé terjeszteni, 
illetőleg azoknak tárgyalását még ezen ülésszak 
alatt lehetővé tenni ? 

Horvát Boldizsár igazságügyér: T. 
képviselőház! A kormány épen a napokban ta
nácskozott azon törvényjavaslatok sorsa felett, 
melyek a különböző szakminisztériumokban ké
szen vannak. Nem kevesebb, mint 34 azon tör
vényjavaslatok száma, melyeket a minisztérium 
előterjeszthetne. Miután azonban ezen ülésszak 
napjai meg vannak számlálva, a minisztérium 
kénytelen volt a készen levő törvényjavaslatokat 
sürgősségük szerint osztályozni. 

Az első sorban vannak oly tárgyak, melyek 
halaszthatíanok, és melyeknek megoldása okvet
lenül szükséges, mielőtt ezen parlament üléseit be
fejezi. 

A második sorba helyezi a kormány azon 
törvényjavaslatokat, melyeknek fontosságát a kor
mány nem vonja ugyan kérdésbe, de a melyek 
még sem oly sürgősek, hogy ezen ülésszak alatt 
okvetlenül meg kellene azokat oldani. Ezekre 
nézve a kormány azt határozta, hogy azokat aba-
laszthatlan tárgyak befejezése után még ezen ülés
szak alatt fogja a t. ház elé terjeszteni. 

A tárgyalások gyorsabb vagy lassúbb mene
tétől fog függni, hány törvényjavaslatot lesz ké
pes a kormány a második osztályba sorozottakból 
bemutatni; hanem addig a kormánynak szemre
hányást nem lehet tenni, mig a ház azon törvény
javaslatok alkotmányos tárgyalását sem fejezte be, 
melyeket a kormány rég előterjesztett. A t. ház 
tudja, hogy a ház minden egyes tagja — a bizottsá
gok, az osztályok és a központi bizottságban — 
annyira el van foglalva, hogy nem volna értelme 
annak, ha a kormány több tárgyat bocsátana ta
nácskozás alá. 

Ismétlem, mihelyt a legsürgősebb törvényja
vaslatokon a ház keresztül ment, a kormány köteles
gének fogja tartani a többi törvényjavaslatot is 
előterjeszteni, és meglehet; hogy az úrbéri marad
ványokra vonatkozó törvényjavaslat is, mely már 
készen van az igazságügyminiszterium keblében, 
még ezen ülésszak alatt tanácskozás alá kerülhet; 
de mint bizonyost a kormány ezt azért nem Ígér

heti, mert a tanácskozásokat gyorsítani nem áll 
hatalmában. (Helyeslés.) 

Halász B o l d i z s á r : Miután az interpelláló 
képviselő úr indokolásában olyasmit állított, amit 
észrevétel nélkül hagyni igen bajos . . . (Eláll!) 
Engedelmet kérek: ez a naplóba bele jővén, ha 
észrevétel nélkül maradna, félrevezethetné az 
ország közvéleményét. A t. képvitelő úr azt mél
tóztatott ugyanis mondani interpellatiójának indo
kolásául, hogy miután az ország* a szőló'dézsma 
váltságaért jót állott, könnyen megtörténhetnék, 
miszerint, különösen az ország azon vidékeire, hol 
szőlő nincs, igazságtalan teher, vagyis adó hára-
molhatnék, mivel ezekre nézve a szolődézsmára 
vonatkozó törvény épen nem előnyös. Ezen állí
tás , engedelmet kérek , koránsines indokolva, 
mert hiszen itt az ország csak kezeskedik a dézsma-
váltság behajtásáért; miért az országra annál 
fogva nem hárulhat semmi teher, mert hiszen a 
váltsági összeg nem csak magára a szőlőre van 
betáblázva, hanem azontúl még adó természetével 
ruháztatván fel, minden egyéb adósságok felett 
elsőséggel bir. Erre tehát, mint a törvény félreért-
hetesére szolgáló indokolásra, részemről észrevé
telt tenni kötelességemnek tartottam. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Miniszter úr nyilatkozatát a t. ház 
megnyugvással vette. 

Horváth Lajos a nemzetiségi bizottság jelen
tését fogja felolvasni. 

Horváth Lajos előadó (olvas sa a nemzeti
ségi bizottság jelentését.) 

E l n ö k : A jelentés ki fog nyomatni1), szét 
fog osztatni és mindenekelőtt az osztályokban 
tárgyalás alá fog vétetni. 

SomSSiCh P á l : T. ház! A pénzügyi bizott
ság az elébe terjesztett költségvetéseket átvizsgálta, 
és elkészitette jelentését, jelesen a királyi udvar
tartás, ő felsége kabineti irodája, a miniszterel
nökség, az ő felsége személye körüli minisztérium, 
a vallás-és közoktatási és az igazságügyi minisz
tériumok költségvetéseiről. A bizottság ugy véle
kedett, hogy ezeket egyenkint fogja a t. háznak 
bemutatni, hogy azok kinyomatván, tanulmány 
tárgyai lehessenek, hogy midőn majd ez iránt a 
törvényjavaslatok be fognak adatni, a t. képviselő 
uraknak a tárgy teljes ismeretével lehessen ahhoz 
hozzá szólniok. (Helyeslés.) Most tehát Trefort 
Ágoston, mint a bizottság előadója, a bizottság 
jelentését a királyi udvartartás, ő felsége kabineti 
irodája, a miniszterelnökség és az ő felsége sze
mélye körüli minisztériumának költségvetéséről 
fogja felolvasni. 

E l n ö k : Előbb méltóztassék a t.» ház hatá
rozni , mi történjék Medán képviselő úr folyamo-

]) Lásd az Irományok 343-dik számát. 
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dásával? (Felkiáltások: Elkésett! A kérvényt bizott
sághoz !) Tehát ki fog adatni a kérvényi bizottság
nak. 

Trefort Ágoston előadó (olvassa a pénz
ügyi bizottság jelentését.) 

Elnök: Ki fog nyomatni ') , s tanulmányo
zás végett szétosztatván, midőn a törvényjavaslat 
elő lesz terjesztve, tárgyalása iránt a t. ház intéz
kedni fog. 

A közbiztosság helyreállítására a belügy
miniszter lír által kért 100,000 frtnyi póthitelre 
vonatkozó törvényjavaslat végső megszavazása 
van napi renden. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat A.) 

E l n ö k : Méltóztassanak felkelni azok, kik a 
törvényjavaslatot végleg elfogadják. (Megtörténik.) 
A t. ház végleg elfogadja e törvényjavaslatot. 
Bujanovics jegyző úr a. méltóságos főrendekhez 
át fogja vinni. 

Következik a főrendek üzenetének tárgyalá
sa két tárgyban: t. i. az örökváltságok megtérí
tése és az uzsoratörvények eltörlése iránt. 

Csengery Imre 'jegyző (olvassa a főrendek 
által az örökváltságok megtérítéséről szóló törvényja
vaslat 5-dik szakaszára tett módositványt-). 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Elfogad
juk!) Ennélfogva a módosítás elfogadtatott. 

Csengery I l i i r e j e g y z ő (olvassa a főrendek 
által az örökváltságok megtérítéséről szóló törvényja
vaslat 7-dik szakaszára tett mődositványt.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva a módosítás elfogadtatott. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a főrendek 
által az Örökváltsági törvényjavaslat 8-dik szakaszá
ra tett módosítást.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfog aa-
jiűc!) Ennélfogva amódotitás elfogadtatott. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a főrendek 
által az örökváltsági törvényjavaslat 9-dik szakaszá
ra tett módosítást.) 

Elnök: : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Ennélfogva ezen módosítás elfogadtatott. 

'Csengery Imre jegyző (olvassa a főrendek 

') Lásd az Irományok 344-ik számát 
2) Lásd az Irományok 341-dik számának I. felit. 

által az örökváltsági törvényjavaslat 12-dik szaka
szára tett módositványt.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Ennélfogva e módositvány is elfogadtatott. 

Következik a méltóságos főrendek üzeneté
nek tárgyalása az uzsoratörvények eltörlésére vo
natkozó törvényjavaslat tárgyában. 

Csengery Imre j egyző (olvassa a főrendek
nek az uzsoratörvények eltörlését tárgyazó törvényja
vaslatra vonatkozó módosít ványát1). 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ez is elfogadtatván, a törvény e szerint lesz 
kiigazitangó. 

A végleges szavazást tárgyazó része a mai 
jegyzőkönyvnek azonnal hitelesíttetni fog, hogy 
az a méltóságos főrendek mai ülésébe átvitethessék. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a jegy
zőkönyv illető pontját.) 

Elnök: : A jegyzőkönyv ezen pontja hitele
síttetik. 

Lázár Dénes képviselő úr igazolási esetet fog 
előadni. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság véleményes jelentését , mely szerint 
Barcsay Ákos, mint Alsó-Fehér megye vingárdi vá
lasztó kerülete megválasztott országgyűlési képviselője 
a szokásos 30 nap fentartása mellett feltételesen iga
zolandó. Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Barcsay Ákos a 30 nap 
fen tartása mellett feltételesen igazolt képviselőnek 
nyilvánittatik. A beosztás a 2-dik osztályhoz kö-
vetkezik ; ennélfogva Barcsay Ákos a 2-dik osz
tályba jő. 

Még a költségvetési bizottság részéről Benicz-
ky Gyula képviselő úr fog jelentést tenni. 

B e n i c z k y G y u l a e lőadó (olvassa a költ
ségvetési bizAtság vélmenyes jelentését a háznak ok-
tó ;er havára döirányzo't költségvetése tárgyában.) 

Elnök: : Elfogadja a t. ház a bizottság jelen
tését? (Elfogadjuk!) Ennélfogva az elnökség a 
szerint fog intézkedni. 

A legközelebbi ülés határnapja a szokott mó
don fog kihirdettetni. 

Több tárgy nem levén, az ülést feloszlatom. 

Az ülés véozödik d. v. 1 órakor. 

]) Lásd as Irományod 341 ik számának lí-ifc felét. 
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