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CIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marczius 11-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 : A ház elhatározza, hogy az interpellatiók a jegyzőkönyvbe fölveendők. A sajtó ügyében s a fölhatalmazások 
kizárólagosságára nézve hozott határozatok átküldetnek a főrendekhez. Bemutattatnak : id. Mándy Péter javaslata a közigazgatási a 
törvénykezési hivatalnokokra nézve; Takács Mihály kérvénye Eajner Gyula kiszabadításáért; újvidéki szőlőbirtokosoké a házi szük
ségre termesztett bor fogyasztási adójának megszüntetése iránt; Perl Simon panasza Lehoczky Lajos szbiró ellen ; Baán Béla kérvé
nye a tarnóczi kövületnek a• M. N. Múzeumba szállítása iránt. A kérvényi bizottság jelentése folytán : a zelizi és garanvezekényi lakosok, 
úgyszintén a barbacsiak kérvénye is az igazságügyi minisztériumhoz utasíttatik ; özv. Pfaff Józsefné kérvényére nézve a háznak már 
régibb határozata fentartatik ; Czibur Gusztáv kérvénye a belügyminisztériumhoz, a beregmegyei oroszoké a nemzetiségi s közokta
tási bizottsághoz tétetik á t ; Illés János a belügyminiszterhez utasíttatik ; a lublói kerület tanítóinak kérvénye a közoktatási bizott
sághoz, Perl Ferenczé s Marzini Ferenczé a belügyminisztériumhoz tétetik á t ; Petykó György a törvény rendes útjára utaltatik; a 
nyirmegyesiek folyamodványa az igazságügyminiszteriumhoz , a moldvaszéki csángóké a codificationalis választmányhoz tétetik á t ; 
Nagy Zoltáné a paulispromontoriumi sérelem iránt mellőztetik ; Pencz és Tokaj-Hegyalja lakosaié a miniszterelnökhöz, Duna-Vecse 
városáé az igazságügjTniniszteriumlioz tétetik át ; Leho zky Nándoré s "Wachsmann Frigyes Vilmosé mellőztetik; Tassy Edéé az 
igazságügj'mmiszteriumhoz tétetik át; a német-bródi kórház a közigazga'ás útjára utasíttatik; Germanecz Károly dicséretes szándéka 
kedves tudomásul vétetik ; a czernovitzi kórház kérvénye a belügyminisztériumhoz, a tokaj-hegyaljai borászati társulaté a közgazda
sági és közlekedési minisztériumokhoz, a makói gör. kath. lakosoké vallásügyi minisztériumhoz, a fajsziaké a minisztériumhoz , Fried 
Henriké az igazság-, Szmederovácz Zsigmondé a bel-, Huszóczy Dénesnéé az igazság-, Szabadka városáé a pénzügyi, Arvamegye kö
zönségéé a közoktatási, a mezőszepsi mészárosoké a belügyi, Szarvas és Szent-András községeké a közmunka- és közlekedési, Kováén. 
Dánielé az igazságügyi, László Istváné a honvédelmi, Krausz Dávidé a pénzügyi minisztériumhoz, Szalatkay Györgyé a codificatio
nalis bizottsághoz, Dimitrievics Dánielé a belügyminisztériumhoz tétetik át ; Damó Elek és Pálé mellőztetik ; Hartinger Antal és fiáé 
a közoktatási, a csákváriaké az igazságügyi minisztériumhoz tétetik át ; Kosa Sándoré, Kendercsik Jakabé s Pyrker Máriáé mellőzte
tik ; Pollák Chaimé a vallási s közoktatási, Kubinyi Ágoston és társaié a közintézeti bizottsághoz, Szathmáry Dánielé az igazság-, 
Gracza Lászlóé a pénzügyminisztériumhoz, Nagy-Várad városáé a codificationalis bizottsághoz tétetik át ; Ungár Istváné s Pethes Jó
zsefé mellőztetik; Nagy Elek és társaié a honvédelmi minisztériumhoz tétetik át, A főrendek átküldik a 48,000 ujoncz kiállításra 
vonatkozó határozatukat. Folytatólag, a kérvényi bizottság előterjesztése alapján : Soltész Sándor kérvénye a bel-, Guttmann Ádámé 
az igazságügyi minisztériumhoz, Békes-Csaba városáé a codificationalis bizottsághoz tétetik át; Hugó Károlyé mellőztetik: Basztleré, 
mint már elintézett, szintén; az iuándi gör. kel. vallású lakosoké a vallási, Bánfalva községé a pénzügyi, Nagy Zoltáné a közgazda
sági, Osztrovácz községé a pénz-, Veléte és Skirva községeké a belügyi, Zboró városáé, Temesvár városáé, Sarkad, Gyoma, Kétegy-
háza és Szabadka közönségeié, ugocsai lakosoké s a pest-miskolczi vasuttársulat bizottságáé a közmunka- és közlekedési miniszté
riumhoz tétetik át. TJj kérvényi bizottság választása határoztatik. Az elnök fölhívja a ház tagjait a holnap megérkezendő felség fo
gadására. 

A kormány részéről jelen vannak, 
ván, Wenckheim Béla b. 

Gorove Ist-

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakvr. 

Elnök: Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
Ocsvay Ferenez fogja vezetni, a szólani kívánók 
neveit Tóth Vilmos jegyzi. 

Az utóbbi ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Ocsvay Ferenez jegyző (olvassa a marczius 

9-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 
BÓniS Sámuel: A jegyzőkönyvre nézve van 

egy észrevételem. Manojlovics képviselő társunk 
módositványát illetőleg e szó helyett: „önként el
esik," mást kellene választani, mert valóban nem 
jó kifejezés. Azt kellene tenni: „ennek folytán 
elesvén." 

Ocsvay Ferenez jegyző: Hátigy lesz a jegy
zőkönyv szerkezete: „az elébbi határozatok foly

tán elesvén." . . . (Helyeslés. Folytatja a jegyzőkönyv 
olvasását.) 

BÓniS Sámuel: Engedelmet kérek, hogy 
visszatérhessek az interpellatióra. Azt jelentettem 
ki a t. ház előtt, hogy föntartom magamnak, ha szük
ségét látom, hogy bővebb megfonlolás után indít
ványt tehessek. E közt, és a közt: „ a szükséghez ké
pest indítványt tehessek," nagy különbség van. 
Tehát e szerint kérem kiigazittatni a jegyzőkönyvet. 

Ocsvay Ferenez jegyző: A gyorsírói jegy
zet szerint e pont ekként hangzik. (Olvassa a jegy
zőkönyv kiigazított pontját, és olvassa tovább: „Indít
vány következtében "J 

UjfalUSSy Miklós: T. ház! Meglehet, hogy 
most nem jól fogtam föl a jegyzőkönyvet, de az is 
meglehet, hogy tegnap nem értettem jól a határo
zatot. A jegyzőkönyvben az mondatik, mintha azon 
indítvány, melyet tulajdonkép Szentkirályi Mór-
képviselőtársunk tett, és mely a szerint fogadtatott 
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el, a mint azt tette, Bónis Sámuel képviselőtársunk 
indítványa folytán határoztatott volna el. Méltóz
tassék csak a jegyzőkönyvet fölolvasni. 

ÖCSVay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a Bónis 
Sámuel interpellatiójára vonatkozó pontot, és ezután: 
„Indítvány következtében u 

T ó t h T i l m o s : T. ház! Engedelmet kérek, 
hogy én, mint a jegyzői kar egyik szerény tagja, 
kérdést tehessek az iránt, hogy oly interpellatió, 
melyre a ház határozatot nem hozott, a jegyző
könyvbe vagy csak a naplóba jöjjön-e be ? Mert 
Bónis Sámuel úr interpellatiójára határozat nem 
hozatott. Tehát jegyzőkönyvbe jöjjön-e vagy csak 
a naplóba ? 

Bernáth Zsigmond: Ha a t. miniszter úr 
be nem felelt volna ez interpellatióra . . . (Derültség) 
igenis, be nem felelt volna, magam is úgy vélném, 
hogy ez a jegyzőkönyvből kihagyandó volna; de 
miután miniszter úr befelelt ezen interpellatióra, 
ezen befelelés határozatképen áll : és igy azt tartom, 
a jegyzőkönyvbe kell foglaltatnia. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő : Méltóztassanak te
hát e pontra nézve is valamit határozni. 

ManOJloviCS E m i l : Én a miniszteri felele
tet nem tarthatom határozatnak, mert ez csak ép 
úgy felelet, mint az interpellatió kérdés, az in
terpellatió tárgyában pedig határozatnak nincs 
helye. Eset sem fordulhat elő, miként lehetne 
fölötte határozni. A házszabályok 51-dik §-a vi
lágosan azt mondja, hogy be kell a jegyző
könyvbe tenni, és pedig: 1) a szavazás alá ke
rült kérdésnek szó szerinti szerkezetét; 2) a szavazás 
eredményét; 3) a szavazás nélkül hozott és az il
lető indítványt elfogadó határozatot. Ezen § alá 
az interpellatiókat subsummálni nem lehetvén, azt 
hiszem, e tekintetben a házszabályoktól —ujabbak 
szerkesztéséig — eltérni nem lehet, és igy az inter
pellatió máshová, mint a naplóba, nem mehet. 

BÓniS S á m u e l : Véleményem szerint az in-
terpellatiót bele kell venni a jegyzőkönyvbe, éspe
dig azért , mivel az interpellatió nem veszhet el 
minden nyom nélkül. Én ugyanis bejelentettem a 
ház előtt, hogy „ha szükségét látom, e tárgyban in
dítványt teendek a ház asztalára;" és ezt a ház 
megengedte: ennélfogva be kell tenni a jegyző
könyvbe. 

Halász B o l d i z s á r : Én szintén azon véle
ményben vagyok, hogy ennek nem csak a naplóba, 
hanem a jegyzőkönyvbe is be kell menni, mert ez 
jövő határozatnak alapja, és ha más okból nem is, 
abból, mert a ház tudomásul vette. A mi a másik 
kérdést illeti, jegyző úr azt mondta, h o g y : „indít
vány következtében." Az indítványozó nevét pedig 
szintén ki kell tenni. 

Tóth Vilmos: Erre nézve van egy határo

zata a t. háznak, hogy az inditványozó neve a 
jegyzőkönyvben soha ki ne tétessék. 

Ocsvay FerenCZ : Tehát az indítvány az 
indítványozó neve nélkül fog megemlittetni a 
j egy zőköny vben. 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház az interpellatióra 
vonatkozó pontot a jegyzőkönyvben megtartatni ? 
(Fölkiáltások: Tartassék meg!) Tehát meg fog tar
tatni. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (folytatja a jegyző
könyv fölolvasását.J 

E l n ö k : A t. háznak a sajtóügyben hozott 
határozatát, valamint azon határozatát, mely sze
rint a fölhatalmazások az adóra, az ujonczokra, a 
megyék szervezetére és a sajtóra nézve csupán 
csak a jelenlegi minisztériumra nézve birnak köte
lező erővel, Tóth Vilmos jegyző úr fogja átvinni 
a mélt. főrendekhez. 

A múlt ülés óta bejöttek következő irományok: 
Idősb Mándy Péter, szatmár-németi lakos, a 

közigazgatási és törvénykezési hivatalnokokra vo
natkozó javaslatát kéri figyelembe vétetni. 

Takács Mihály, pomázi lakos, Rajner Gyula 
pesti ügyvédnek a politikai fogságból kiszabadí
tását kéri eszközöltetni. 

Újvidék városának több szőlőbirtokosa a saját 
termesztésit és a ház szükségletére használt bortól 
járó fogyasztási adót megszüntetni kéri. 

Perl Simon, kassai lakos, Lehoczky Lajos szol
gabírót hivatalától elmozdittatni és bűnvádi kere
set alá vonatni kéri. 

Baán Béla, nógrádmegyei birtokos, e megye
beli Tarnócz község határában levő óriási kövü
letnek a Nemzeti Múzeumba átszállittatását kéri 
eszközöltetni. 

Mindezek a kérvényi bizottsághoz fognak át
tétetni. 

Most a kérvényi bizottság előadója fogja foly
tatni jelentését. 

Tisza Lajos e lőadó (olvassa a kérvényi bi
zottság 'jelentését zelizi és garan-vezekényi lakosoknak 
úrbéri természetű telkeiknek országos költségen meg-
váltatását s az úrbéri szolgálmányok alól fóbnenteté-
soketkérö folyamodványa tárgyában. Határozat: Ez 
ügy elintézése részien az igazságügyminiszterium jog
köréhez tartozván, ahhoz tétetik át. Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a bizottság véle
ményét. 

Tisza Lajos e lőadó (olvassa a kérvényi bi
zottság jelentését Barbacs község úrbéreseinek folya
modványa tárgyában., melyben ezek a maradványföl
dek megváltási árától járó nagy költségek megfizetésé
től magokat fölmentetni s egyéb úrbéri viszonyaikra 
nézve is új rendezést, eszközöltetni kérnek. Határozat .-
Ez ügy elintézése részben az igazságügyi minisztérium 
jogköréhez tartozván, oda utasittatik. Helyeslés.) 
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E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
Tisza Lajos e lőadó (olvassa a kérvényt bi

zottság jelentését özv. Pfaff Józsefnének Mohács me
zővárosa rendezett tanácsa törvényszéke ellen újabban 
beadott kérvénye tárgyában. Határozat: A képviselő
ház e tárgyban már határozatot hozván, ezt továbbra 
is fentartja. Helyeslés.) 

E l n ö k : A tisztelt ház elfogadja a kérvényi 
bizottság jelentését. 

Tisza Lajos e lőadó (olvassa:) Fölvétetett 
Czibur Gusztáv feledi lakos és földbirtokosnak sze-
pesmegyei főbiró Jekelfalusy József ellen a kép
viselőházhoz intézett folyamodása, melyben neve
zett hivatalnok ellen több rendbeli panaszokat föl
hozván, szigorú igazságszolgáltatást ké r , miután 
se a megyei főispáni helyettes, se a nm. kir. ud
vari kancellária által kérésének hely nem adatott. 
Határozat : A megyei közhivatalnokok kineve
zése , vagy elválasztása, illetőleg elmozdittatása, 
s az azok fölötti fegyelmi hatóság egyátalán nem 
az országgyűlés, hanem a köztörvényhatóságokat, 
s illetőleg íölügyelésileg a kormányt illetvén meg : 
mennyiben a jelen folyamodvány egyik, habár 
nem alkotmányos úton választott szolgabiró ellen 
van irányozva, az, a törvényes magyar miniszté
rium megalakulván, érdemleges intézkedés végett 
a belügyminisztériumhoz áttétetik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadtatik a bizottság véleménye. 
TiSZa LajOS e lőadó (olvassa) : Tárgyalta

tott több beregmegyei orosz lelkészek és községek 
elöljárói által beadott, a beregmegyei orosz nép 
nemzetisége érdekében, az ország politikai egysé
gével összeférő, vallási, közoktatási, s közigazga
tási kívánalmait törvényhozás útján megállapit-
tatni kérő folyamodás. Határozat: A jelen kérvény 
első ága a nemzetiségi kérdést érdekelvén, ezen 
ágára nézve a nemzetiségi ügyben munkálkodó 
bizottsághoz, második és harmadik ágára nézve 
pedig, melyek a görög egyesült egyház és iskola 
ügyeire vonatkoznak, a vallás és közoktatás tár
gyában kinevezett bizottsághoz átteendő. (He
lyeslés.) 

Elnök : Tehát ama bizottságokhoz utasit-
tatik. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Illés János, a 
magyar kir. helytartótanácsnál az 1848. évig a 
számvevői osztálynál alkalmazásban volt, s azóta 
300 ft évdijjal nyugalomba helyeztetett hivatal
nok esedezik, méltóztatnék az országgyűlés köz
benjárása által ő fölségénél hasonló minőségű, de 
legalább 600 ft évi díjjal járó újabb alkalmazta
tását eszközölni. Határozat: A közhivatalok szer
vezése épen most lévén közel kilátásban, ha és a 
mennyiben folyamodó az állami szolgálathoz szük
séges s az újabb viszonyok kellékeihez is mért ké 
pességgelbiuna, leendő újabb alkalmaztatását maj

dan a belügyminisztériumnál szorgalmazza. (He-
lyeslés,) 

E l n ö k : A ház elfogadja a bizottság véle
ményét. 

TiSZa LajOS e lőadó (olvassa): Szepesme-
gye lublói kerületének rom. kath. tanítói folya
modnak: 1. biztosittassék törvény által a népta
nítók illendő fizetése s azoknak évnegyedenkinti 
pontos kiszolgáltatása, melynek készpénzbeli ré
sze, szükség esetén, az 1848-dik XX. t. ez. értel
mében tétessék az országos pénztárból folyóvá : 
2. az önvétkök nélkül a kenyérkeresetben gát-
lottak nyugdíjazásáról rendelkezzék a törvényho
zás; 3 . az újabb időben behozott iskolai gondno
kok hatásköre pusztán az anyagiak rendben tar
tására szorítkozzék. Határozat : A képviselőház 
által a népnevelés és oktatás ügyében, melylyel a 
néptanítók sorsa is szorosan egybefügg, külön bi
zottság levén kiküldve, jelen kérvény is ahhoz 
tétetik által. (Helyeslés.) 

Elnök : Ama bizottsághoz utasittatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa) : Perl Ferencz, 

pesti polgári szatócs, szatócs társai nevében 
a pesti kisebb kereskedés szabályozására vonat
kozó több rendbeli javaslatokat terjeszt be, u. m. 
h°gy jövendőben mindennemű élelmi szerek ela-
adása ne ür-, hanem súlymérték szerint történjék, 
a vidéki népnek eladásra külön helyek tűzessenek 
ki, s szigorúan eltiltassék a házalás, némely pesti 
adózók kivételével, mindenkinek. Határozat: A 
mennyiben ezen javaslatok kizárólag Pest városa 
helybeli viszonyaira vonatkoznak, jelen kérvény 
a városi hatóság meghallgatása végett a belügy
minisztériumhoz tétetik által. (Helyelsés.) 

E l n ö k : É kérvény a belügyminisztériumhoz 
tétetik át. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Tárgyaltatott 
Marzini Ferencz, mohácsi okleveles baromorvos
nak folyamodványa, melyben eszközöltetni kéri, 
hogy az 1864-ben Mohács szigetén kiütött marha
vész elfojtásában, hivatalos felszólítás folytán, 
két hónapig lakhelyén kívül gyakorolt orvosi mű
ködéséért , szabályszerüleg fölszámított napdijai 
utalványoztassanak. Az országgyűléshez folya
modik, miután az e tárgyban még 1866 január 
havában a helytartó tanácshoz tett fölterjesztése 
mindekkoráig elintézetlen. Határozat: Ezen folya
modvány a belügyminisztériumhoz átteendő. 

Elnök: Elfogadj a a t. ház a bizottság véle
ményét ? (Elfogadjuk!) 

TiSZa LajOS e lőadó (olvassa) : Petyko 
Györgynek a munkácsi uradalom elleni panaszá
ra határoztatott.- Ez ügy elintézése egyenesen a 
rendes birói hatáskörbe tartozván, folyamodó tör
vény útjára utasittatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
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TiSZa LajOS e lőadó (olvassa): Nyirme-
gyes község volt úrbéreseinek úrbéri földjeikbe 
viszszahelyeztetésöket kérő két rendbeli folyamo
dására határoztatott: A jelen panasz, folyamadók 
állításához képest, az úrbéri bíróságok rendetlen 
eljárásából merülvén föl, és a törvénykezési szak
mához tartozván, a törvényes kormány visszaállí
tása után az igazságügyi országlár intézkedése alá 
bocsátandó. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a véleményt. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Gyhnesbük-

ki, középlaki, s több moldvaszéli csángó lakosok
nak , irtásos földjeik rnegválthatását kérő folya
modványára határoztatott: Miután a gyimesbükki 
lakosoknak és társaiknak kérelme hűbéri viszo
nyokból fölmaradt, vagy azokkal analóg viszony el
intézését kér i , amaz ügyekben pedig javaslatot 
tenni a képviselőház a codificationalis választmány 
kötelességévé tette: jelen kérelem is tekintetbe vé
tel vég-ett ama bizottsághoz tétetik át. (Helyeslés.) 

É l l l ö k : Ama bizottsághoz tétetik át. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa).-Nagy Zoltán

nak aradmegyei Paulis-Promontorium község 
sérelmét orvosoltatni kérő folyamodására határoz
tatott : Miután a jelen, az összes paulisi promon-
toriumi község sérelmeit előadó s azoknak orvos
lására irányzott folyamodás csak egy egyén által 
van aláírva, beadva, és pedig a nélkül, hogy iga
zoltatnék : vajon föl van-e arra, és a beadásra ha
talmazva az illető község által'? vagy hivatalos mi-
nem íiségénél fogva csak némileg is jogosítva? de 
azonfelül a benneíöglalt több rendbeli kérelmek 
közül, a községi adóra vonatkozón kivül, csak egy 
sincs kellőleg kifejtve, annál kevésbbé okadatolva. 
és igy megítélni nem lehet: forog-e fen sérelem ? 
és mennyiben ? a bizottság véleménye szerint az, 
úgy a mint be van adva. tárgyalható nem lévén, 
figyelembe nem vétethetik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény tehát nem vétetik ügye-
lembe. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Nográdme-
gyei Pencz község szőlődézmás lakosainak a déz-
mát megszüntetni kérő folyamodására, és Tokaj-
Hegyalja lakosságának szintén ily dézma meg
szüntetését kérő folyamodványára határoztatott: 
Az úrbéri tartozásoknak az 1848. 9. t. ez. által 
történt megszüntetése után, a mennyiben a bordéz-
mának, mint nem ugyan úrbéri, de a tulajdonjog
gal hasonló ellenkezésben lévó' tartozásnak meg
szüntetése , vagy a feleket a legkevésbbé terhelő 
váltság eszközlése, egyedül a törvényhozás utján 
megállapíthatók , a képviselőház a polgári jog 
ügyében a kiküldött bizottságot oda utasította, mi
szerint javaslatát a még fenlévö hűbéri, s ezzel 
analóg viszonyok fölötti intézkedésékre terjeszsze 
ki : ennek folytán a kérdéses két folyamodvány 

ugyanazon bizottsághoz kellő használat végett 
lenne utasítandó. Miután azonban azon nagy érdek 
miatt, mely a bordézmának megszüntetését igény
li, és azon kikerülhetlen szükségnél fogva, mely 
különösen a tokaji bortermelési ipar folytonos ha
nyatlása nyomán ez ügyben az elhatárzás és tett 
siettését ajánlja, a codificationalis bizottság végső 
jelentését e tekintetben bevárni nem lehetne, a je
len két rendbeli folyamodvány a minisztérium el
nökéhez a végett utasítandó,'hogy e tárgyban mi
előbb törvényjavaslatot terjeszszen a ház elé. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : A miniszterelnökhöz tétetik át. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa) : I)una-Vecse 

város közönségének a Földváry nemzetség, s kü
lönösen Ivánka Zsiarmond elleni panaszfolyamod-
ványára határoztatott: A kivánt intézkedések nem 
tartozván az országgyűlés hatáskörébe, jelen kér
vény az igazságügyi minisztériumhoz tétetik át. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény a igazságügyminiszterhez 
utasittatik. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Lehoczky 
Nándor volt honvédőrnagynak segélyezést kérő 
folyamodására határoztatott: Miután a képviselő
ház semminemű alappal nem bír, melyből a kért 
rendszeres segélyezést kirendelhetné, a jelen kér
vénynek hely nem adathatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény mellőztetik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa) : Wachsniann 

Frigyes Vilmos vegyész-gyárosnak Pest város tör
vényhatósága elleni panaszfolyamodványára ha
tároztatott : Mivel, a kérvényhez csatolt okmányok 
szerint, e tárgy törvényes ítélet áltál döntetett el, 
és kérvényző, minden perolvaslatok kimerítése után 
is, az első fokú bíróság Ítéletét meggyengíteni ké
pes nem volt: a képviselőház a nélkül, hogy a bí
rói függetlenséget megsértené, e tárgyba nem avat-
kozhatik. Minek folytán az iratok kérvényző általi 
kézrevehetés tekintetéből az irattárba leteendők. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Tassy Ede 

h. m. vásárhelyi lakosnak Csonka György pesti 
ügyvéd elleni ügyében Pestváros hatósága kése
delmes eljárását panaszló folyamodására határoz
tatott : A végrehajtás körébe vágván e kérvény, a 
felelős igazságügyi minisztériumnak átadandó. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : E vélemény elfogadtatik. 
TiSZa LajOS e lőadó (olvassa): Német-Bród 

község korháza igazgatóságának Surab István 
trencsónmegyei származású betegre fordított költ
ségei megtérítését kérő folyamodványára határoz
tatott : A jelen hivatalos megkeresvény tárgyának 
elintézése egyenesen a közigazgatás hatásköréhez 
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tartozván: a megkereső ápoldai igazgatóság elnö-
kileg ugyanahhoz utasittatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
Tisza Lajos e lőadó (olvassa): Grmanecz 

Károlynak tót nyelven irt költeményeit pártfogol-
tatni kérő folyamodására határoztatott: A képvi
selőháznak nem állván alap rendelkezésére, niely-
lyel kérvényezőnek hazafias vállalatát támogat
hatná, erkölcsi gyámolitásában őt annyiban szí
vesen részesiti, a mennyiben dicséretes szándékát 
ezennel kedves tudomásul veszi. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ez tehát tudomásul vétetik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Czernovitz 

város hatóságának, korházában ápolt magyaror
szági származású szegény betegekre forditott költ
ségei megtérítését kérő megkeresésére határozta
tott : Ez ügy szabályszerű s viszonlagos elintézése 
közvetlenül a közigazgatás körébe vágván, a jelen 
megkeresvény a belügyi minisztériumhoz tétetik 
át. (Helyeslés.) 

Elnök: E kérvény a belügyminiszterhez té
tetik át. 

Tisza Lajos e lőadó (olvassa) : A tokaj-hegy-
aljai borászati társulatnak borkereskedelmi könnyí
tését kérő folyamodására határoztatott: Ezen fo
lyamodvány méltó figyelembe vétel végett a ke
reskedési és közlekedési miniszterekhez tétetik át. 
(Helyeslés) 

Elnök: A bizottság véleménye elfogadtatik. 
Tisza Lajos e lőadó (olvassa): Makói ma-

gyarajku görög katholikus híveknek a n.-váradi 
gör. egy. oláh püspökség elleni panaszfolyamod-
váoyaira határoztatott; A jelen kérvények nem a 
törvényhozás, hanem mindenek előtt a közigazga
tás körébe tartozván, a vallás és közoktatási mi
nisztériumnak átadandók. (Helyeslés.) 

Faragó Ferencz: T. képviselőház! A kér-
vényi bizottság indítványával nem vagyok minden
ben egy értelemben. Itt nem vallási kérdés forog 
fen, hanem az, hogy a nagyváradi g. e. püspök 
makói g. e. híveinek az éneklést magyar nyelven 
megtiltotta. A t. ház engedelmével bátor leszek rö
viden vázolni az esetet. (Halljuk!) 

Makó városában a g. katholikusok lélek 
szerint mintegy 2000-en vannak, kik közöl alig 
megy 50—60-ra azok száma, kik a román nyelvet 
értik. Ezen egyházközség már fölállítása idejében 
— a mi dicső emlékű M. Terézia idejére esik — 
magyar ajkú vala. Ezen dicső emlékű királyné épit-
teté számukra a templomot i s , és ez a templom 
falára rá is vala irva; de ezt ezelőtt mintegy 20 
évvel az azon időbeli lelkész letöröltette. A mostani 
g.e. püspök, kinevezése óta mindig arra törekedett, 
hogy ezen községet eloláhositsa: román lelkészt, 
segédlelkészt és tanítót vitt oda; a lelkészek az 
egyházban a román nyelvű éneklést, a tanítók az 
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iskolában a román nyelvű tanitást akarták behoz
ni. Nem boldogulhattak. A nép a román nyelven 
megkezdett éneklést magyarul folytatta, gyerme
keit a tanitók kezéből kivette és tanítás végett a 
kántorhoz adta, a mire a n.-váradi g. e. püspök a 
lelkészt és kántort hivatalától fölfüggesztette ; azon
ban a kántor a n. m. helytartó tanács által visz-
szahelyeztetett. A botrány még csak most követ
kezik. A múlt évben Makó városába beütött a cho-
lera, mely talán az egész országban sehol sem dü
höngött oly nagy mérvben, mint Makón. Ép ez idő
tájban a püspök úr megtiltotta a misézést, ha a 

! hivek magyarul akarnának énekelni. Úgy történt. 
í Mihelyt a hivek elkezdtek magyarul énekelni, a 
I segédlelkész , mintegy rósz szellemtől megkapva, 
j hányta le ruháit az oltárra, azon oltárra, mely Is-
i ten dicsőítésére emeltetett, és a melyről az Isten 

irgalmát kellett volna lekönyörögnie, hogy a vészt 
elhárítsa. Ez idő óta a hivek se a gyónásban, se a 
haldoklók szentségeiben nem részesittettek ; sőt oda 
fokozódott püspök űr önkénykedése, hogy a temp
lomot a hivek előtt bezáratta. A hivek azonban azt 
erővel kinyittatván, áhitatosságukat elvégezték. 
Ezekből méltóztatik átlátni, hogy a nemzetiségi iz
gatás már a szentélybe is bevitetett, és a püspök 
úr maga profánálja a vallást. Nézetem szerint a püs
pök úr annyival hibásabb, mivel az ügyet meg 
sem vizsgálta, hanem mindenben önkénye szerint 
cselekedett. 

Alázatos nézetem tehát az, hogy ezen kérvé
nyek tétessenek át a közoktatásügyi minisztérium
hoz, mely az ügyet megvizsgálván, a segédlelkészt 
szigorúan büntesse meg, a g. e. püspök urat pedig, 
ki se polgári, se evangéliumi hivatásának megfe
lelni nem akar, vagy nem tud, ő felsége apóst. 
királyi hatalmánál fogva helyéről távolitsa el. 

A mi a másik rendbeli kérelmet illeti, mely
ben, hogy püspöküktől szabadulhassanak, azt ké
rik, hogy az egy város és 72 faluból álló n.-váradi 
g. e. püspökségi javakból egy magyar g. kath. 
püspökség állittassék föl: erre alig lehet mást szó
lani, mint ő felségének ajánlani, és őt megkérni, 
hogy hű magyar ajkú g. e. népei számára egy ma
gyar kath. püspökséget fölállítani méltóztassék. A 
javak, melyeket a n.-váradi püspök úr bír, nem 
azért adattak neki, hogy azokat haza és nemzetelle
nes czélokra forditsa. Nem akarván e kérdésbe be
hatóbban bebocsátkozni, úgy vélekedem, legczél-
szerübb lesz mind jelenben,mind a jövőben bason-
nemü kérdések mellőzésére egy magyar g. e. püs
pökséget fölállítani. 

A kérvényeket annyival inkább bátor vagyok 
a közoktatásügyi minisztérium figyelmébe aján
lani, mivel már itt annyira ment az elkeseredettség, 
hogy a lakosok készebbek inkább a nazarénusok 
tévelyeire át térni , mintsem a n.-váradi püspök 

41 
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pártoskodása alatt maradni. Azonkívül nagyon le
het félni, hogy a szenvedélyesség kitörvén, a köz
csend és rend meg fog háboríttatni. (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : Én úgy hiszem, tán elég vol
na, ha a jelen tárgy a közoktatásügyi misztériumhoz 
vizsgálat eszközlése és a találandókhoz képest el
intézés végett áttétetnék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen tárgy nyomozás és intézkedés 
végett a cultusminiszteriumhoz fog áttétetni. (He
lyeslés.) 

Tisza Lajos e lőadó (olvassa) : Fájsz köz
ségnek dunai révszabadalom miatt a faddi köz-
birtokosság elleni panaszfolyamodványára határoz
tatott : Jelen folyamodvány tárgyának elintézése 
minőségénél fogva a kormány hatáskörébe tartoz
ván , ugyanaz a felelős magyar minisztériumhoz 
átteendő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
Tisza Lajos e lőadó (olvassa): Fried Henrik 

szigetvári lakosnak a bécsi kereskedelmi törvény
szék hozta egy évi tartamú személyfogsági ítéletét 
megsemmisíttetni kérő folyamodványára határozta
tok : Az 1840: 15 t. ez. II-dik részének 193. §-a 
szerint külföldi váltó-törvényszékek ítéletei, me
lyek Magyarországon végrehajtandók, mindenkor 
a váltótörvényszékhez utasíttatnak, mely a végre
hajtást az illető birói hatóságnál annak rendé sze
rint eszközli; minthogy pedig a jelen folyamod
vány tartalmából ki nem tetszik, vajon a törvé
nyek ezen rendelete megtartatott-e? a folyamod
vány az igazságügyi miniszterhez elintézés végett 
áttétetik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E véleményt a t. ház elfogadja. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Szmederovácz 

Zsigmondnak a n. becskereki bíró Joannovics Pé
ter elleni panaszfolyamodványára határoztatott: 
Jelen folyamodvány áttétetik a belügyminisztéri
umhoz. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja e véleményt. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Huszóczy Dé-

nesné Lüley Emiliának az illavai fegyházba zárt 
férje kiszabadítását kérő folyamodványára hatá
roztatott : E jelen kérvény, mint hatáskörébe tarto
zó, az igazságügyi miniszterhez tétetik által. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Tehát elfogadtatik e vélemény. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Szabadka vá

ros közönségének a katonai adóvégrehajtás meg
szüntetését kérő folyamodványára határoztatott: A 
képviselőház, valamint fölkataiban a törvénytelen 
adók ellenében nem csak hathatósan fölszólalt, ha
nem 186 l-ben egy óvás által a törvénytelen adóknak 
törvénytelen módon beszedőit felelősekké is tet te: 
úgy jelen esetben is ilynemű törvénytelen eljárá
soknak roszalását átalánosan ismételje, sőt a jelen 
inségi időszakban, midőn a kormány maga is a se

gélynyújtásnak szükségét tettleges jótékony befo
lyása által elismerte, az adózási képtelenségnek 
ilynemű fokozását kárhozatosnak jelentse ki. S 
ezen egyes panasz iránti kellő intézkedést a pénz
ügyi minisztériumra bizza. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény a pénzügyi miniszterhez 
tétetik át. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Árvamegye 
közönségének, területén egy alipartanoda s gym-
nasium országos költségen fölállítását kérő folya
modványára határoztatott: A képviselőház, annak 
kijelentése mellett, hogy mint minden vidékbeli, 
úgy az árvái derék nép szellemi műveltsége eszkö
zeiről gondoskodni szintoly szent, mint kedves 
kötelességének ismeri, jelen kérvényt a vallás és 
közoktatási miniszterhez általteszi. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E vélemény elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa):. Mezőszepsi vá

rosi mészárosoknak Schfifer Samu izraelita mészá
ros elleni panaszfolyamodására határoztatott: Az 
1840: 29. t. ez. 2. §-a szerint a zsidók miden mes
terséget szabadon űzhetnek, e tekintetben tehát a 
jelen husvágási eng-edély kérdés alá nem jöhet; 
miután azonban ugyanazon t. ez. 1-ső §-a a föl
tételt említi, „ha ellenök erkölcsi magavisele
tük tekintetéből bebizonyított alapos kifogás 
nincs" — ez irányban pedig a folyamodáshoz csa
tolt alszolgabirői bizonyítvány némi kétségnek 
helyt ad: a jelen folyamodvány a kérdés elinté
zése végett a belügyminiszterhez utasittatik. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény a belügyminiszterhez téte
tik át. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Szarvas vá
rosnak és Sz. András községnek a Körös folyósza
bályozásátkérő folyamodására határoztatott: Ezen 
kérvény a benne elősorolt fontos érdekeknek igaz
ságos és törvényes összeegyesztetése mellett, gyors 
elintézést igényelvén: tárgyalás és intézkedés vé
gett a közmunka- és közlekedési eszközök miniszte
réhez tétetik át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E vélemény elfogadtatik. 
T i sza LajOS e lőadó (olvassa) : Kovách Dá

niel h. ügyvéd, mint Tinim János és Wolf Anna 
meghatalmazottjának, .a pesti magyar átalános biz
tosító társaság elleni panaszfolyamodására hatá
roztatott: Ezen folyamodvány kellő tárgyalás és 
intézkedés végett az igazságügyi minisztériumhoz 
tétetik át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Á ház elfogadja e véleményt. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa) •: László István

nak honvédi nyugdija kiadatását kérő folyamod
ványára határoztatott: Ezen folyamodvány kellő 
tárgyalás és intézkedés végett a honvédelmi minisz
ternek kiadatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadtatik. 
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Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Krausz Dá
vidnak az ellene a financzhatóság hozta ítélet vég
rehajtását megakadályoztatni kérő folyamodására 
határoztatott: Jelen folyamodvány kellő elintézés 
végett a magyar felelős pénzügyi minisztériumhoz 
átteendőnek véleményeztetik. (Helyeslés) 

Elnök : E vélemény elfogadtatik. 
Tisza LajOS e löádó (olvassa): Szalatkay 

Györgynek, mostoha anyja és Ranolder János 
veszprémi püspök elleni panaszfolyamodására hatá
roztatott : E jelen kérelem első része törvény ma
gyarázatára vonatkozván, második része pedig1 uj 
törvényhozatalát íárgyazván, a codificationális bi
zottsághoz tétetik át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A ház e véleményt elfogadja. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Dimitrievics 

Dániel h. ügyvédnek a törökbecsei szolgabiróság 
elleni panaszfolyamodása áttétetik a belügymi-
niszteriurnhoz. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A ház e véleményt elfogadja. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Lisznyay 

DániG Elek és Pálnak Szotyori Béniné elleni pa
naszfolyamodására határoztatott : A képviselő
ház nem bocsátkozhatik egyes magánjogi kérdé
sek elintézésébe. Folyamodó Dámo Elek és Pál 
testvérek jogi követelésüket igazságszolgáltatás 
utján kereshetik; ezen határozat nekik kiadandó, 
midőn jelentkeznek. (Helyeslés.) 

Elnök: E vélemény elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa) : Hartinger 

Antal és fia bécsi litographiatulajdonosok mező
gazdasági tábláikat magyarországi iskolák szá
mára megvétetni kérő folyamodására határozta
tott : A kérvény elintézés végett a vallás- és köz
oktatásügyi minisztériumhoz utasittatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Csák vári több 

lakosnak az Eszterházy gr. család elleni úrbéri 
ügye elintézését kérő folyamodványára határozta
tott : A foh7amodók állítása szerint úrbéres telkek
nek majorságiakra törvénytelenül lett átváltozta
tása forog szóban, és igy e panasz, mint a végre
hajtás körébe vágó, az igazságügyi minisztérium
hoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Elnök: E vélemény elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Kosa Sándor- I 

nak Béldy György és Ferencz grófok elleni pöre 
elintézését kérő folyamodására határoztatott: A 
Kosa Sándor által kért határozatnak nincs helye. 
Magán követeléseit kérje törvénykezési utón; ha 
a törvényszékek ellen van panasza, folyamodjék 
az igazságügyi miniszterhez. Folyamodványa, mi
dőn jelentkezik, ezen határozattal visszaszolgálta
tandó. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E vélemény elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Kendercsik 

Jakab magán tanítónak alkalmazást kérő folya
modványára határoztatott: A vallás- és közokta
tásügyi minisztériumhoz forduljon. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Pyrker Má

riának Pyrker László egri érsek hagyatékából őt 
illető részt kiadatni kérő folyamodására határozta
tott : Jelen folyamodványnak tárgya nem törvény
hozás, de törvény útjára tartozván, annak itt hely 
nem a dathatik. (Helyeslés) 

E l n ö k : E kérvénynek hely nem adatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Pollák Chaüm 

h. m. vásárhelyi izraelita hittanár és főelend tanító 
a héber vallású iskolák s népnevelés ügyében né
mely javaslatokat terjesztvén elő, azokat figye
lembe vétetni kéri. Határozat; A kérvény, melyet 
Pollák Chaüm nyújtott be, tekintetbe vétel végett 
a vallás és közoktatás ügyében kiküldött bizott
sághoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Elnök : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa) : Kubinyi 

Ágoston, mint a magyar orvosok és természetvizs
gálók középponti bizottságának elnöke, Kubinyi 
Ferencz, Korner Flóris és Erdy János kérvényére 
s illetőleg javaslatára (a magyar orvosok és ter
mészetvizsgálók 11-dik nagy gyűlése határozata 
következtében a régi műemlékek föntartása tár
gyában) határoztatott: A magyar orvosok és ter
mészetvizsgálók társulatának a műemlékek nagy ér
dekű tárgyában benyújtott folyamodványa, illető
leg- javaslata, méltó figyelembe vétel végett átté
tetik a közintézetek ügyében kiküldött bizottság
hoz. (Helyeslés.) 

Elnök: E kérvény a közintézetek ügyében 
kiküldött bizottsághoz utasittatik. 

TÍSZa LajOS e lőadó (olvassa): Szathmáry 
Dániel szil ágy somlyói ügyvéd, mint ottani lakos 
és már 4 év óta börtönben ártatlanul szenvedő 
Hirschmann Izsák izraelitának védője, ennek kész
akarva elhanyagolt bűnügyét törvényes biróság 
által kéri elintéztetni. Határozat: Miután az 1715: 
17. 3.§.abiróküldéseket csak oly ügyekre szorítja, 
melyeknek törvényes birájok nincs, az ország
bírói szabályok 42. §-a pedig a biróküldés jogát az 
illető feleknek és bíróságoknak meghallgatásához 
kötve, a hétszemélyes táblára ruházta á t : e jelen 
panasz, ha valósága bebizonyoclik, több tekintet
nél fogva figyelmet érdemelvén, mielőbbi meg
vizsgálás és intézkedés végett az igazságügyi mi
nisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés) 

E l n ö k : E vélemény elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvasm): Gracza László 

hontmegyei birtokos panaszfolyamodványa, a kor-
ponai és váczi adóhivatalok által állítólag- jogtala
nul kizsarolt pénzeinek visszaadatása iránt, vizs
gálat eszközlése és a találandókhoz képesti intéz-

41* 
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kedés végett, a pénzügyi minisztériumhoz tétetik 
át. {Helyeslés). 

E l n ö k í E kéi vény a pénzügyi minisztérium
hoz tétetik át. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Nagy-Várad 
város közönsége a területéből Bihar választó kerü
lethez kapcsolt Várad-Váralja és Várad-Velencze 
visszacsatoltatását s ekként a megnagyobbodott vá
lasztók számához képest két képviselő választha
tását kéri részére megállapittatni. Határozat: Figye
lembe vétel végett a codificationalis bizottsághoz 
tétetik át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A ház e véleményt elfogadja. 
Tisza Lajos e lőadó (olvassa): ü n g á r István 

pesti lakos panasz - folyamodványában Pethes Jó
zsef képviselőt — minthogy ez pénzbeli tartozását 
adott szava daczára le nem fizette — becsületében 
megcsonkultnak kéri kimondatni. Ugyané tárgy
ban Pethes József képviselő ellennyilatkozatát be
adván, a személyére vonatkozó kétértelmű kitéte
leket a jegyzőkönyvből kitöröltetni kéri. Határo
zat: Ezen ügy tisztán magánkeresetre tartozván, 
visszautasittatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A két kérvény visszautasittatik. 
Tisza Lajos e lőadó (olvassa): Nagy Elek, 

Barátosi Nagy Dániel és Dalnoki Incze József, 
volt székely katonatisztek, magok, és többi tár
saik nevében is, az 1848-dik év előtti szolgálati 
idejökhöz mért évenkinti fizetés nyerhetését kérik 
kieszközöltetni. Határozat : Nagy Elek és társai 
kérvénye áttétetik figyelembe vétel végett a hon
védelmi minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a bizottság véle
ményét. 

A mélt. főrendeknek egy üzenetét át fogja 
hozni Majthényi László báró , Hontmegye főis
pánja és a főrendi ház jegyzője. 

Majthényi László b. főrendi jegyző (Tóik 
Vilmos jegyző által bevezettetvén, az elnöki szék elélép): 
Méltóságos elnök, tisztelt ház! A tisztelt képviselő
háznak azon határozatát, melylyel a minisztérium 
Magyar- és Erdélyországból 48 ezer ujoncz kiál
lítására fölhatalmaztatott, a mélt. főrendek tárgya
lás alá vették. Van szerencsém az e részbeli meg
állapodásukat tartalmazó jegyzőkönyvet méltósá
godnak teljes tisztelettel átadni. 

E l n ö k : Föl fog olvastatni. 
Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a jegyző

könyvi kivonatot, mely szerint a főrendek a képviselő
ház határozatát az vjonczáMtásra nézve magokévá 
teszik. Éljenzés). 

E l n ö k : A mélt. főrendek ebbeli határozata 
tudomásul vétetik. 

Tisza Lajos e lőadó (olvassa): Soltész Sán
dor nyugalmazott tisztviselő panaszfolyamodása, 
Benke Lajos volt szabolcsmegyei alispán és Láng 

Gábor tokaji erdész ellen, a közmunkák hűtlen 
kezelése, s állítólag elkövetett csempészkedések 
miatt , a belügyminiszterhez tétetik át vizsgálat 
eszközlése s a találandókhoz képesti intézkedés 
végett. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Ghitmann 

Ádám toma-ujfalusi lakos zsellér panaszfolyamo
dása Lehoczky Lajos abaujmegyei szolgabíró és 
Ruszinkó Zsigmond kassai ügyvéd ellen, ezek 
által behajtott, de visszatartott 216 fr. o. é. tőke, 
és 131 fr. 25 krfc tevő kamat és költségbeli köve
telése kiszolgáltatása megrendelése végett, vizsgá
lat eszközlése és a találandókhoz képesti intézke
dés végett áttétetik az igazságügyi minisztérium
hoz. (Helyeslés.) 

Elnök: A t. ház elfogadja a bizottság véle
ményét. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Békés-Csaba 
község birtokos lakosai folyamodványa, melyben 
előadják, miszerint az 1845-ben történt örökvált
ság miatt több százezerre rugó kárt szenvedtek, s 
kérik, hogy azon váltsági összeg, mely a megvál
tás nem történte esetében Csaba város volt földes
urát illette volna, rajok, mint ezen földes uraság 
képviselőire ruháztassék át, figyelembe vétel vé
gett a codificationalis bizottmányhoz tétetik át. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : E vélemény elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Hugó Károly 

költő kérvényében több rendbeli üldöztetéseit pa
naszolva, ismeretes viszonyait figyelembe vétetni 
s magát mint próbált honfiköltőt pártfogoltatni s 
ótalomba vétetni kéri. Határozat: A képviselőház
nak semmiféle pénzalap — egyesek gyámolitására 
s fölsegélésére — rendelkezés alatt nem állván: 
jelen kérelem figyelembe nem vehető. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény figyelembe nem vétetik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Dr. A D. 

Bastler azon kérvénye, mely szerint beküldött uj 
financztervének példányait a házban kiosztatni 
kéri, már elnökíleg elintéztetett. 

Tárgyaltatott Biharmegyébe kebelezett Inánd 
község gör. kel. szertartású lakosainak egy lelkész 
kieszközlése végett benyújtott folyamodása. Elő
adják folyamodók, hogy 1865-ben addig műkö
dött lelkészök jobb parochiára tétetvén át, ők azon 
időtől fogva a mai napig lelkész nélkül vannak; 
hogy ez állomásra a becsületes jellemű papjelölt 
Zsurkucza Stefant óhajtják, s hogy máshonnan 
rósz magaviselete miatt kitett lelkészt egyházokba 
befogadni semmi szín alatt nem akarnak. Azért fo
lyamodnak tehát a hongyüléshez — bár be
látják, hogy ez annak közvetlen teendőihez nem 
tartozik — eszközölje, bár közvetve,hogy méltányos 
kívánságuk mielőbb az illető egyházi elöljárók ál-
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tal teljesíttessék. Határozat: Jelen kérvény mie
lőbbi elintézés végett a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottság e véleménye elfogad-
tatik. 

<* TiSZa LajOS e lőadó (olvassa): Békésme
gyébe kebelezett Bánfalva község több lakosai 
kérvénye, melyben folyamodnak, hogy valamely 
kamarai jószágon letelepedhessenek, a pénzügymi
niszterhez tétetik át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizottság e vé
leményét ? (Elfogadjuk !) 

TÍSZa LajOS e lőadó (olvassa): Nagy Zoltán
nak a selyemtenyésztés előmozdítását tartalmazó 
kérvénye a kereskedelmi és földmivelési miniszté
riumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény a kereskedelmi és föld
mivelési minisztériumhoz tétetik át. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa) : Báosmegyébe 
kebelezett Osztrovácz község kérvénye dohány
termelés engedélyezése tárgyában, mint más ha
sonló tartalmú folyamodvány, a pénzügyminiszté
riumhoz utasittatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottság e véleménye elfogad-
tatik. 

TiSZa LajOS e lőadó (olvassa): Ugocsame-
gyébe kebelezett Veléte és Skirva helységek elöl
járói és lakosai kérvénye, melyben említett helysé
geknek Mármarosmegyébe kebeleztetését kérik, 
tárgyalás végett a belügyminisztériumhoz tétetik 
át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak e kérvényre 
vonatkozó véleménye elfogadtatik. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Sárosmegyé
be kebelezett Zboró mezőváros lakosainak kérvé
nye, melyben folyamodnak, hogy a Bártfáról Gal-
licziába vezető országút ne Olrik, de Konecsna s 
tovább Polánkától Gráb felé vezettessék, a köz
munka- és közlekedési minisztériumhoz utasittatik. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja e véleményt. 
Tisza LajOS e lőadó (obassa): Temesvár vá

rosa közönségének az arad- eszek- fiumei vasútvo
nal épitésére vonatkozó kérvénye, melyben folya
modik, hogy Temesvár sz. kir. város is vétessék 
föl e vasúti összeköttetésbe, a közmunka- és közle
kedési minisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja e véleményt. 
TiSZa LajOS e lőadó (olvassa): Sarkad város, 

Gyoma város, Kétegyháza helység, Szabadka sz. 
kir. város közönségeinek a nagy-várad-fiumei vas
pálya ügyét az országgyűlés figyelmébe ajánlva, 
az e vonal életbe léptetésére alakult társulat szá
mára a végleges engedélyezést és kamatbiztositást 
kérelmezik. Határozat: Az ez ügyben múlt év mar-
czius 22-kén hozott végzés értelmében, mely sze

rint e pálya mielőbbi életbe léptetése kívánatosnak 
nyilváníttatott, e folyamodványok tárgyalás végett 
a közmunka- és közlekedési minisztériumhoz tétet
nek át. (Helyeslés) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
TÍSZa LajOS e lőadó (olvassa.) : ITgocsarue-

gye több birtokosai s lakosai a debreczen-szatmár-
szigeti vasútvonal tárgyában múlt év marezius 22-
dikén hozott határozatért köszönetet mondván, ezen 
vonalat az első sorban kiépítendők közé fölvétetni 
kérik. Határozat: E folyamodvány a múlt évi mar
ezius 22-dikén hozott határozat értelmében, mely 
szerint e pálya mielőbbi kiépítése kívánatosnak 
nyilváníttatott, tárgyalás végett a közmunka- és köz
lekedési minisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
TÍSZa LajOS e lőadó (olvassa) .• Apest-miskol-

ezi vasuttársulat bizottsága az e vonalra nézve ké-
szitett terveket, kimutatásokat oly kéréssel mutat
j a be, hogy azok a tiszai vaspályatársulatnak adas
sanak át s figyelmébe ajánltassanak. Határozat: 
A múlt évi marezius 22-én hozott végzés értelmé
ben e pálya mielőbbi kiépítése szükségesnek ismer
tetvén, e beadvány mielőbbi tárgyalás végett a 
közlekedési minisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Károlyi Ede gr.: Hajói hallottam, ezen kér
vényt a minisztériumnak véli a bizottság átadatni, 
pártfogásába ajánlván az ügyet. Ha ez igy van, a 
ház határozatában megnyugszom, és aggodalmai
mat csak annyiba kívánom kijelenteni, hogy köz
tudomású dolog, hogy ezen pest-miskolezi vonal 
évek óta kéretett és sürgettetett, s mégis soha létre 
nem jött. Ennek pedig okát csak abban lelem, 
hogy épen ezen vasutat, melyet a tiszai vaspálya 
leginkább a maga számára kért, soha sem kérte 
azért, hogy azt maga épitse, hanem hogy mások 
ne építhessék. (Ügy van!) Ennélfogva belenyugszom 
a t. ház határozatába, f öntartván magamnak annak 
idején, megítélvén a körülményeknél fogva, hogy 
csakugyan erélyesen jár-e el a minisztérium ez 
ügyben, hogy majd akkor inditványnyal vagy in-
terpellatióval járuljak a t. ház elé. (Helyeslés) 

E l n ö k : E tárgy a közmunka- és közlekedé
si minisztériumhoz lesz átteendó'. 

HaláSZ Boldizsár : A kérvénybizottság ösz-
szes véleményeire nézve azon átalános észrevéte
lem van, hogy itt minden tárgyra vonatkozólag a 
jegyzőkönyv rígy van fogalmazva, hogy a bizott
ság ezt vagy amazt határozza, holott a bizottság 
csak véleményadásra van kiküldve. Kérném tehát, 
méltóztassék oda igazítani, hogy a bizottság ezt 
vagy amazt véleményezi: mert a ház ép ezen véle
mény alapján hoz határozatot. 

Tisza LajOS e lőadó : Szabad legyen a bi
zottság nevében néhány szóval képviselő úrnak fe
lelnem. A határozatot a bizottság hozza a maga 
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keblében, s azt azután a ház vagy magáévá teszi 
vagy nem. Nagyon könnyíti az eljárást, ha a ha
tározat már a jegyzőkönyvbe van igtatva, és a t. 
ház abból veszi ki, nem praeiudicálván a háznak, 
mit határoz a bizottság, s a háztól függvén azt el
fogadni vagy nem. 

BÓniS S á m u e l : Miután már a minisztérium 
megalakult, és tudjuk, hogy minden petitio több
nyire egyik vagy másik minisztériumhoz határoz-
tatik áttétetni, szükséges lesz, hogy a ház elnöke 
intézkedjék, hogy az illető tárgyak a levéltárból az 
illető minisztériumhoz tétessenek át. 

E l n ö k : Meg fog történni a t. ház határozata 
szerint. 

A ház szabályai szerint uj kérvény bizottság 
választandó: méltóztassanak tehát a t. ház tagjai 
a legközelebbi ülésre 20 tagra szavazataikat be
hozni. 

Vay Lajos b . : Hogy a( kérvény bizottság új-
ból választás alá essék, azt a ház szabályai hatá
rozzák ; hogy írj választásban új egyének is fője
nek be és a teher az eddigiek válláról részben levé
tessék, azt, úgy hiszem, a méltányosság kivánja. De 
ezenkivül még más ok is van uj választásra: a 15 

A kormány részéről jelen vannak: Anárássy 
Gyula gr., Festetics György gr., GoroveIstván, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az illés kezdődik d. u. 121/l órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Tóth Vilmos fogja vezetni, a szólani 
kívánók neveit pedig Joannovies György jegyzi föl. 

tagból álló bizottság ezen száma ugyanis halálese
tek által megfogyott. Tudva levő, hogy elhunyt 
Sárközy képviselő is tagja volt. Ennélfogva, mint
hogy 15 tag sínes már meg egészen, és a t. elnök 
úr kijelentése szerint most 20 tag választandó, ké
rem, hogy a kérvényi bizottság újra alakíttassák. 
(Helyeslés.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a házszabá
lyok ide vonatkozó pontját) : „A kérvények megvizs
gálására 15 tagot választ a ház." {Ugy van!) 

ElnÖk : Méltóztassanak a t. ház tagjai a kér
vénybizottság kívánalmánál fogva szavazataikat a 
legközelebbi ülésre behozni, még pedig nem, mint 
tévedésből mondottam, 20, hanem 15 tagra. 

Örömmel jelentem a t. háznak, hogyő felsége 
holnap 2 és 3 óra közt hazánk fővárosában meg 
fog jelenni. (Éljenzés.) Ülés holnap nemiévén, föl
kérem a t. ház tagjait, méltóztassanak holnap dél
után 2 óra előtt a budai várpalotában ő felsége 
fogadása végett megjelenni. 

A legközelebbi ülés szokott módon tudtul fog 
adatni. 

Az ülés végződik d. e. ll5/i órakor. 

Az utóbbi ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

Ocsvay Ferencz jegJZÖ (olvassa a rnarczius 
11-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Bemutatom az idő közben beérkezett 
irományokat. 

Waehsmann Vilmos Pest város hatósága ellen 
beadott panaszait ujabban nyomoztatni kéri. Ez
zel kapcsolatban bemutatom Pest város főpolgár-

CIY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marczius 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 : Bemutattatuak : Waehsmann Vilmos kérvénye Pest városa hatósága ellen s tett panaszai nyomozása iránt 
Pest városa főpolgármesterének kimutatása e panaszok alaptalanságáról ; Tisza-Szőlős elöljárósága kérvénye a dohánytermesztésre 
engedett föld szaporí tásáért ; Sz.-György-Abrány lakosaié úrbéri kielégittetésök i r án t ; Wink le r Márton és társa panasza Unger 
György szbiró e l l en ; árvamegyei községek kérvénye a Gömörmegyében elfogott izgatók szabadon bocsattatasa iránt. Jelentés tétetik 
az országos köszönő küldöttség fogadtatásáról ö felségénél. A főrendek jelentik, hogy a képviselőház határozatait a köztörvényható
ságok, a sajtó s a minisztériumnak adott fölhatalmazások kizárólagossága ügyében elfogadták. A közintézeti bizottság jelentést tesz 
a tnuzeumbeli tá rgyaknak a párisi tár latra történt elküldéséről. A 67-es munkálat s a nagyvárad-kolozsvár-brassói vasntvonal iránti 
indítvány tárgyalása napirendre tűzetik. Szavazás a kérvényi bizottság tagjaira. 




