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CV. ORíSZAtprOIS UJLEN 
1867. marczius 18-dikán 

Z e y k K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak : a kérvényi bizottság tagjaira történt szavazás eredménye ; Balomiri Sándor megbízó levele ; 
D'heil Eleonóra panasza a bártfai volt es. k. adóhivatal ellen; Antal Jánosné kérvénye férje bűnvádi ügyének uj átvizsgálása iránt; 
Schöndorf községéé kárai és sérelmei ügyében ; Tamássy Károly és Schwarcz Imre jelentése a Kádi Józsefféle alapítványról; Markó 
Samu kérelme hivatala visszanyeréseért; Czabay Károly és nővéréé a magyar kincstár irányában fenálló követelésök utalványozta-
tása iránt; Jakab Mártoné kocsmajoga visszanyeréseért; Timár lakosaié a határukban fekvő földesúri birtoknak részökre való el-
adá'sa iránt; Ungar Móré állomásért; a gyorsirodáé a havi dijaknak elnapolás közben is kifizetésért; Duna-Pataj mvárosaé úrbéri 
ügyei rendezése iránt; Miletics Szvetozár indítványa a horvát ügyben ; Károlyi Ede gfé országos vasúthálózat terve iránt. A nagyvá-
rad-kolozsvár-brassói vasútvonal iránti indítvány tárgyalás alá vétetvén, a kormány kijelenti, hogy ezen vasút létesitése s átalában az 
egész országos vasúti hálózat iránt javaslatot fog a ház elé terjeszteni ; mire úgy ezen indítvány, mint Károlyi Ede grófé visszavona-
tik. Papp Máté választása megsemmisíttetik. A kérvényi bizottság előterjesztése folytán: Skrábán György és N.-Kanizsa kérvényei 
az igazsáügyi, Torma János és Prámer Ambrusé a vallási minisztériumhoz tétetik át ; Jasztrapszky Ignáczc mellőztetik ; Irányi Dá
niel javaslatai a vallásügyi bizottsághoz tétetnek á t ; Kiszely Imre kérvénye az igazságügyi, Perl Ferenczé a közgazdasági, Szent-
mártony Józsefé az igazságiig3'i minisztériumhoz utasíttatik. A költségvetés marcziuara elfogadtatik. A helyettes háznagysegédnek 
havi díj határoztatik. A képviselőház könyvtára iránti javaslat elkészítésére bizottság küldetik ki. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Mikó Imre gr., Wenckheim 
Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 órakor. 

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

Az utóbbi ülés jegyzőkönyve fog hitelesit-
tetni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa a marczius 16-
dikán tartott ülés jegyzökönyvét. Ezután): A kérvé
nyi bizottságra beadott szavazatok eredményét van 
szerencsém bejelenteni. Beadatott összesen 230 sza
vazat, üres volt 4. Faúr János kapott 208, Pod-
maniczky Ármin b. 207, Beniczky Ödön 207, Mis-
ke Imre b. 205, Salamon Lajos 202, Trauschen-
fels Emil 200 , Bittó István 194 , Mikó Mihály 
190, Bánó József 188, Horváth Lajos 186, Arm-
bruszt Péter 182, Szász Károly 180 , F á y Gusztáv 
176,Miskolczy Lajos 165, Kacskovics Ignácz 160 
szavazatot. 

Elnök: Némely idő közben bejött irományo
kat kivánok a t. házhoz beterjeszteni. 

Balomiri Simon, Szász-Sebes-szék és város 
egyik képviselőjének eredeti megbizó levele be
adatván, az állandó igazoló bizottságnak kiadatik. 

D'heil Eleonóra, bártfai lakos, az ottani volt 
cs. kir. adóhivatal által törvénytelenül rá rótt il-
letéki adót, 1447 ft 87 krt 148 ft 28 krra kéri le-
szállittatni. 

Antal Jánosné, szabolcsmegyei buda-ábrányi 
lakos, férjének bűnvádi ügyét újból átvizsgáltatni 
és igazságot szolgáltatni kér. 

Schöndorf temesmegyei község lakosai a Ma
ros folyó átszakadása által okozott tetemes károk 
megvizsgálására múlt évi jun . 3-án 310. sz. a. be
adott folyamodásukat figyelembe vétetni és sérel-
möket orvosoltatni kérik. 

Tamássy Károly és Schvarcz Imre debrecze-
ni lakosok, mint a Rádl József-féle alapítvány tö
meggondnokai, ez alapítványra vonatkozó jelenté
seiket a képviselőház, mint végrendeleti fővégre-
hajtó testület elé beadván, az alapítványi tömeget 
illető további intézkedéseket elrendelni és velők 
mihez tartás végett közöltetni kérik. 

Markó Samu, tordai lakos, hivatalától lett el
mozdítását sérelmesnek panaszolván, visszahelyez-
tetését és elmaradt fizetésének utalvány oztatását 
kéri eszközöltetni. 

Czabay Károly és nővére özvegy Radocsy 
Ferenczné, pesti lakosok, a magyar kincstár részére 
184% években szállított gabonafélékért járó és 
mindeddig fizetetlen 3847 ft 48 kr ezüst pénzbeli 
követelésöknek utalványoztatását kérik eszközöl
tetni. 

Jakab Márton, biharmegyei poklostelki lakos, 
az általa örök áron megvett szabad kocsmáltatási 
jog gyakorolhatásába leendő viszszahelyeztetését 
és szenvedett kárának megtérítését kéri eszközöl
tetni. 

Szabolcsmegyei Timár község összes lakosai 
a tokaji kincstári uradalomhoz tartozó Timár köz-
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ség határában fekvő földesúri birtok örök áron el-
adatását részökre kieszközöltetni kérik. 

Ungar Mór izraelita tanitó e pályáról lett mél
tatlan leszorítását panaszolván, részére valami állo
mást kér kieszközöltetni. 

Mind ezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz utasíttatnak. 

Az országgyűlési gyorsiroda a részére kikö
tött havidijaknak az elnapolás és az ülésszakok 
közti idő tartamára leendő folytonos kifizettetését 
kéri elrendelni. A költségvetési bizottsághoz uta-
sittatik. 

I v á n k a I m r e : Mielőtt a napirendre térnénk, 
vagyok bátor a t. ház figyelmébe egy kérvényt 
ajánlani. Duna-Pataj m.-városa megvette a földes
úri birtokot részint örök áron, részint zálogba. A 
volt jobbágyok és úrbéres zsellérek a munkálato
kat a községnek, mint morális testületnek, teljesí
tették és a dézsmát is ugyanannak fizették. Miután 
az urbériség megszűnt, D.-Pataj városa a zálogban 
bírt jószágtól a váltságöszszeget megkapta; azon 
birtokrészre nézve azonban, melyet örök áron vett 
volt meg, a vesztett úrbéresekért nem nyert kár
pótlást ; de azért a kialkudott vételárt fizetni kel
lett, és ez által a község tetemesen terheltetett. Ha
sonló helyzetben van hazánkban több község, s 
igy nem csak 1).-Pataj városának, hanem azok sé
relme is orvoslást kivan; se tekintetben is vagyok 
bátor e kérvényt a t. ház figyelmébe ajánlani, mert 
ennek mikénti elintézésétől fog függni több ha
sonló helyzetben levő község sorsa. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak lesz áta
dandó. 

MiletiCS SzvetOZár: T . ház! Vagyok bá
tor egy inditványt előterjeszteni, mely a Magyar
ország és báromegy királyság közti kiegyezke-
désre vonatkozik, s melyet a ház asztalára letévén, 
kérem annak fölolvasását és kinyomatását elren
delni. (Haüjuh!) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a le
nyújtott indítványt. *) 

Szentk irá ly i Mór : Nem akarok ezen indít
vány érdemébe bocsátkozni; nem is azért szólalok 
föl, hogy talán inditványt vagy elleninditványt te
gyek, vagy pedig a t. ház határozatát provocál-
jam e tekintetben. Ezen indítvány tárgyalás alá 
fog kerülni, ha vagy kinyomatása után a ház kü
lön napot fog kitiizni az indítvány tárgyalására ; 
vagy pedig akkor fog tárgyalás alá kerülni, mi
dőn a horvátországi viszonyok iránt küldött bizott
ság jelentése fog napi rendre kitüzetni. En a magam 
részéről csak egy kifejezés ellen akarok megjegy
zést és óvást tenni, csak azon czélból, hogy ez a 
naplóban mindenesetre meg legyen említve: azon 

*) Lásd az Irományok 72-dik számát. 
KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % III. 

kifejezésre nézve, mely az indítványban oly gyak
ran előfordul, hogy t. i. Horvátország, Szlavónia és 
Dalmatia háromegy királyságnak neveztetik. 
(Elénk helyeslés.) Ezen kifejezéssel élhet akárki tet
szése szerint a vitatkozás folyamában; de ha az hi
vatalos okmányban kerül a ház elé, azt hiszem, 
hogy annak irányában, a ki indítványt tesz és 
ezen kifejezéssel él, szükséges, hogy találkozzék 
valaki •— bár csak egyes tagja legyen a háznak —• 
a ki kijelentse, hogy oly kifejezést, mint a milyen 
a háromegy királyság, Horvátország-, Dalmatia- és 
Szlavóniára nézve diplomatikus kifejezésnek el 
nem ismerhet, miután ezen kifejezést eddigi törvé
nyeink nem ismerik. Csak azért kívántam ezt meg
jegyezni, hogy ennek a naplóban nyoma legyen. 
(Helyeslés.) 

Bernáth Zsigmond: Azt hiszem, ez ellen 
másoknak is lesz észrevételük. A ház szabályai 
szerint ez inditványt ki kell nyomatni és napi
rendre tűzni, a midőn majd észrevételeinket e ki
fejezésre vonatkozólag is előadjuk. 

MiletiCS SzvetOZár : Szentkirályi úrnak 
c^ak egy pár szava ellen akarok észrevételt tenni : 
hogy t. i. ennek a naplóban nyoma legyen. Ez, t. 
ház, annyit tesz, mintha én nem tudnám, mi az 
actus, és hogy a háromegy királyság nevezete 
Horvát-, Sziavon- és Dalmátországra nézve nem 
terjesztethetik a ház elé. Én nullám patior censu-
ram a háznak bármely egyes tagjától: s azért azt 
kívánom, hogy a naplóba úgy vétessék föl, mint 
én mondottam. 

BÓniS S á m u e l : T . ház! Azt tartom, tartsuk 
meg a szabályokat s a szabályok szerinti szokást: 
nyomassuk ki az inditványt; és ha azt a ház tár
gyalás alá veszi, ha valakinek az indítványra ész
revétele lesz, akkor adjuk elő. Most discussiot, 
mint e tárgyban idő előttit, véleményem szerint, 
nem volna helyes előidézni. (Közhelyeslés.) Mert, 
t. ház! természetesen ha valaki óvást tesz, s ez 
óvást a ház magáévá akarja tenni, az discussio 
nélkül nem történhetik. Véleményein tehát az, 
hogy az irat nyomassék ki, s akkor ha tárgya
lására a nap ki lesz tűzve, hozzá fogunk szólani, 
(Helyeslés.) 

Szentkirályi Mór: En sem akartam egye
bet, osak hogy e kifejezés ellen addig is észrevé
tel tétessék. 

E l n ö k : Az indítvány ki fog nyomatni s tár
gyalására nap tűzetni. 

Még van egy indítvány, melyet Károlyi Ede 
gr. képviselő úr adott be, hogy az ország érdeké
ben építendő vasúti ügyben bizassék meg a mi
nisztérium egy országos vasút-hálózati tervet mi
előbb az országgyűlés elé terjeszteni. Ez is ki fog 
nyomatni s tárgyalására nap kitüzetni. 

Most napi renden van a nagy-várad-kolozs-
42 
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vár-brassói vasát tárgyában tett indítvány. Föl 
fog olvastatni. 

Joannovics György jegyző (olvassa a n.-vá-
rad-kolozsvár-brassői vasút tárgyában tett indítványt). 

K e m é n y Gábor b.*. Következő, t. ház, azon 
okoskodás, melynek folytán én a szőnyegen forgó 
indítvány alá jegyeztem nevemet, és azt gondo
lom, hogy a többi aláíró tisztelt képviselő társaim 
hasonló fölfogás útján jutottak ezen indítvány té
telére. Erdélyben még eddigelé semmi vasút sincs; 
Erdélyben egy vasút ópitése égető szükség, s épen 
a n.-várad-kolozsvár-brassói vonal az, a mely fő-
fontosságú mindenek fölött. Intézkedni kellett 
volna tehát ez iránt, s pedig minél hamarabb; de 
fájdalom! nem volt képesitve a képviselőház akkor, 
midőn az indítvány beadatott, és még most sincs 
képesitve, törvényhozói jogát, s hatalmát teljes 
mértékben gyakorolni; mindamellett határozati
kig kijelentette a ház azt, melyik azon irány, a 
melyet minden mások előtt Erdélyben, mint 
vasútat. fontosnak tart, kijelentette azt, hogy ez 
égető szükség Erdélyre nézve, és hogy nagyon 
óhajtaná, hogy ezen vasiít kiépitése minél hama
rabb foganatba vétessék. Ennek következtében, 
habár nem is mondhatom egészen correct parla-
mentálisnak az eljárást, kijelenthette azt, hogy ha 
képesitve lenne törvényt alkotni, biztosítaná ama 
vasútnak bizonyos meghatározandó jövedelmét. 
Nem volt talán — mint mondám — az eljárás tö
kéletesen parlamentális, de hiszen állásunk sem 
volt parlamentális: nem volt közöttünk minisz
térium, és nem volt biztos kinézésünk arra, hogy 
egyhamar körünkben tisztelhessük azt. 

Legkevésbbé sem változott fölfogásom arra 
nézve, hogy mennyire fontosnak tartom Erdélyre 
nézve a vasútat, és nem változott azon tekintet
ben, hogy épen melyik azon vasutirány, mely 
mindenekfölött fontos. 

Alig van, t. ház! korunkban valami, mi any-
nyira megkülönböztetné a legújabb civilizált vi
lágot a régiebbektől, mint a közlés és közleke
dési eszközök gyorsasága, átalánossága és köny-
nyüsége, és az ezekkel mindenütt karöltve járó 
ipar és kereskedelem fejlettsége. Az ember ré
gebben, már ezelőtt több ezer esztendővel i s , 
ugyanazon szellemi tehetségekkel birt, mint je
lenleg. Régebben is képes volt ugyanazon szel
lemi magaslatra emelkedni, ugyanazon erköl
csi tökélyekkel birni, épen ugy, mint most. Erről 
tanúskodik a legrégibb irodalom, tanúskodnak a 
történelem és a képző művészetnek számunkra ma
radt ezer meg ezer remekművei. Igen lényeges kü
lönbség van jelen viszonyaink és az ama kori ci-
vilisatio közt, a mennyiben ezek mindig csak igen 
kis pontokra, igen szűk körre voltak szorítva, kö-
rülöttök a barbarismus volt mindenütt, mig jelen

leg a civilisatio gyorsan terjed, minden eszme, a 
közlési és közlekedési eszközök gyorsasága által 
az egyetemességre törekszik. És igen lényeges 
azon különbség, mely van a jelenlegi civilisatio és 
a régibb között, a mennyiben régebben a termé
szettudomány vívmányait majdnem átalában nem 
voltak képesek hasznosítani, a mennyiben a ter
mészettudományok annyira háttérben voltak, hogy 
azoknak az emberi élet kényelmére való száz meg 
százfölfödözései, melyek jelenleg köznapiak, isme
retlenek voltak. Ezek ismerete pedig, melyek a 
nép jóllétének emelésére szolgálnak, legfőkép ha-
sonlag a közlési és közlekedési eszközök gyorsa
ságának és könnyüségének köszönhető. 

Gyakran hallottam azon hasonlatosságot, hogy 
a közlési és közlekedési eszközök valamely állam
ban olyanok, mint valamely testnek vérerei. 

Azt mondják, hogy minden hasonlatosság 
sántít, tökéletesnek ezt sem lehet nevezni; de hogy 
benne sok van, azt hiszem, igaz. Ugyanis a vér
erek a testben mindenüvé elviszik épen azon része
ket, melyek ott hiányoznak, egy helyütt a húst, 
másutt a csontot, és másutt az idegek szálait képe
zik : épen igy a közlési és közlekedési eszközök 
kölcsönzik az államnak azon képességet, mely sze
rint itt az ipart, amott a gazdaságot, és átalában 
véve a vagyonosodást és az ismereteket terjesztik, 
melyek szerint azok fölebb és fölebb emelkednek. 
De még azon magasabb hasonlatosság is van a 
közlekedési eszközök és a vérerek között, a meny
nyiben a vérkeringés épsége nélkül nem lehet ép 
élet közlekedési eszközök hiányában, pedig szintén 
nem lehet ép álladalmi fejlődés, és az állam soha 
sem juthat el ama magaslatra, melyre különben tán 
hivatva volna. 

Természetes tehát, hogy, mindezek mellett 
és ezek következtében, az államok rendkívül igye
keznek arra, hogy közlekedési eszközeiket sza
porítsák, s ezek között főleg a vasutakat. Jelen
leg már nem csak Amerikában és Európában, 
de még Ázsiában és Afrikában is kezdenek föltü
nedezni a vasutak. Majdnem oda jutottunk a tizen-
kilenczedik század közepén, hogy valamely állam 
hatalmi állását közlekedési hálózatainak sűrűségé
ből lehetne megítélni, és közlési s közlekedési esz
közeinek állása szerint hatalmi állását, azon pol-
czot, melyet a civilisatio mezején elfoglal. 

Mindezek mellett is Erdélynek nincs vasútja. 
Ezen rövid mondat mint vészjel hangzik, és vajha 
száz meg százezreknek a nyomorban mélyebb sü-
lyedése ne tenné égbekiáltóvá ama rövid monda
tot. E g y ösmerősömtől hallottam gyakran emlí
teni, hogy nyugatról keletre jővén, ott, a hol meg
szűnik a gőz hatalma, úgy tekinti magát, mintha 
Ázsiában volna : és Erdélynek nincs vasútja! Nem 
Erdélyen múlt, hogy nincs vasútja, sőt ha rendes, 
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közönséges viszonyok lettek volna, már rég lehe
tett volna vasútja. Nagy politikai botlások, igen 
nevezetes politikai bűnök követtettek ott el, mely-
lyek, ugy mondhatni, szándékosan gátolták meg, 
hogy Erdélyben nincs vasút. Nem akarok azon
ban azon bűnök, azon politikai botlások fejtegeté- j 
sével foglalkozni, melyeket főkép a Bach- és I 
Schmerliug-Nádasdy-korniány oly számosan kö- ! 
vetett el. Hibás dolognak tartom a politikában a 
recriminatiot; sokkal helyesebb szempontnak tar
tom azt kimutatni, mi az, mi által a létező hiányo
kon segíteni lehet, mi által lehet a lehető legjobb 
jövö't biztosítani. De constatálni kívánom azt, 
hogy Erdélyben égető szükség', rendkívüli szük
ség a vasút építése. 

Az irányokra nézve minden államban két fő 
szempont az. melyeknek helyes eombinatioja meg
szabhatja azt, mely legtermészetesebb: a politikai 
és geographiai viszonyok helyes egybeköttetése. 

Erdélyben húsz év óta—habár, ismétlem, jelen
leg egy talpalatnyi vasútja sincs — nagyon sok vas-
uttervezet keltel. A Schmerling-, Nádasdy- és rész
ben a Bach-kormány alatt is dúsan termettek, ső't 
mondhatni, burjánoztak azok. Szó volt egy vasút
ról, mely Nagy-Várad, Kolozsvár. Brassó felé ve
zetett volna; és ez is két variánssal jelent meg: 
egyik Maros-Vásárhely körül vonult volna el ; a 
másik Gyula-Fehérvár mellett ment volna a Kü-
küllővölgyön fel. Szó volt egy másikról is, mely 
a Szamos völgyén jött volna be ; szó egy harma
dikról, mely a Szilágyságon jött volna be ; szó 
egy negyedikről, mely Aradról Fehérvárnak, on
nan a Küküllő völgye felé Brassóba ment volna; 
egy ötödikről is volt szó, a mely Aradról Szász-Se
besen, N.-Szebeneu át a Vöröstoronyig ment volna. 
És hogy mellőzzem azon vonalat, mely a Zsil völ
gyén át vala tervezve, volt szó több apró szárny
vonalokról is. 

Nem szándékozom ezen vonalok tüzetesb 
vizsgálásába belebocsátkozni, mert azt gondo
lom, hogy e tekintetben határozott megállapodása 
létezik a közvéleménynek. Azt gondolom, hogy 
bátran a közvélemény megállapodásának nyilat
koztathatom azt, hogy Erdély számára a nagy-
várad-kolozsvár-brassói vonal a legczélirányo-
sabb. Azt gondolom, hogy bátran lehet állítani, 
hogy ez azon vonal, mely a keletet a nyugattal, 
a Fekete tengert a civilizált Európával viszonosau 
legegyenesebb irányban köti össze; azt gondolom, 
hogy el lehet mondani ezen vasútról, hogy ez mind 
politikai, mind nemzetgazdasági szempontból leg
inkább megfelel minden igényeknek ; sőt még szak
értő katonák azt is állítják, hogy katonai szem
pontból is ez felel meg legfőkép a kívánalmaknak. 
Mondom, azért nem kívánok az Erdély számára 
tervezett vasutak irányáról tovább szólani, mert e 

tekintetben saját meggyőződésem találkozik a köz
vélemény megállapodásával. 

Ha a felől tisztában vagyunk, hogy Erdély 
számára szükséges a vasút , és melyik azon 
irány, mely szükségesebb: az a kérdés áll előttünk, 
mit kell e tekintetben tenni?mert megvallom, t. 
ház, s úgy hiszem, hogy legkevésbbé sem másitom 
meg nézetemet, de következetes maradok régibb 
meggyőződésemhez akkor, ha most a változott vi
szonyokhoz képest más eljárást tartok helyesnek, 
és nem azt, mit múlt januárhan bátrak voltunk 
ajánlani. Akkor, mint emlitém, nem volt szeren
csénk körünkben a magyar felelős minisztériumot 
tisztelhetni; akkor nem volt még tényleg' megkezd
ve a magyar alkotmányos élet valódi helyreállítá
sa; akkor még nem lehetett biztos kilátásunk arra, 
hogy a legrövidebb idő alatt képesítve lesz a ház 
törvényhozási hatalmával teljesen élni. 

Azon esetben, ha teljesen parlamentalis kor
mány van, nézetem szerint, a vasút ügyének köz
vetlen elintézését illetőleg legtöbbet tehet, legköz
vetlenebbül s legjózanabbul, mint kisebb testület, 
mint kevesebből álló: maga a kormány. Én tehát 
ezen esetben , ha a magyar felelős minisztérium 
hajlandó volna elfogadni azt, hogy Erdély számá
ra a nagy-várad-kolozsvár-brassói vonal az, me
lyet legczélirásosabbnak tar t ; ha hajlandó volna 
kinyilatkoztatni, hogy ennek életbe léptetésére kész 
mindazt megtenni, a mit okszerűen követelni le
het: azon esetben, megvallom, nem tartanám egé
szen szabatosnak most is az előbb indítván}'ózott 
utón tovább haladni. Kérném tehát: méltóztassék 
a t. közlekedési miniszter úr e tekintetben nyi
latkozni a felől, hogy az átalam ajánlott vonalt 
tartja-e legfőbb jelentőségű vonalnak Erdély ille
tőleg? és hajlandó-e a minisztérium e vonalt ille
tőleg a ház elé előterjesztést tenni ? és addig is, 
mig- ez megtörténhetnék, minden czélszerü lépese
ket megtenni ennek okszerű kiépítésére ? 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
A kormány teljesen meg van győződve a nagy-
várad-kolozsvár-brassói vasút fontosságáról és or
szágos szempontból elvitázhatlan közhasznúságá
ról, s csak örvendeni tud azon, hogy a t. ház néze
tei az övéivel e részben is egyeznek. Ennélfogva 
föladatának fogja tekinteni, ezen vasútvonal léte
sítése iránt annak idejében a ház elé javaslatot 
terjeszteni. (Helyeslés.) 

K e m é n y Gábor b.: Én azon nyilatkozat 
folytán, melylyel a közlekedési miniszter úr kérdé
semre válaszolni szíveskedett, bátor vagyok ki
nyilatkoztatni , hogy sokkal helyesebb kezekben 
látom az erdélyi vasút iránti intézkedést a miniszté
riumnál, mint ha mi egyesek léptünk volna M a n 
nák életbeléptetésére. Es fölhatalmazva érzem maga
mat az indítvány aláírói nevében kijelenteni, hogy 

42* 
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a miniszter úr nyilatkozatában megnyugván, in
dítványunkat visszavonjuk. 

K á r o l y i Ede gr . : Tisztelt ház! Én is körül
belül azon helyzetben vagyok, mint az előttem 
szóló, hogy benyújtott indítványomra vonatkozó
lag a t. miniszter úr nyilatkozata megnyugtatott. 
Csak azon észrevételt vagyok bátor tenni, mely 
szerint én úgy fogom föl ama nyilatkozatot, hogy 
a minisztérium által a ház elé terjesztendő tervezet
ben nem csak az érintett , hanem átalánosan az 
ország- szükségeihez és kívánalmaihoz képest az 
egész országos vasúti hálózat benne foglaltatik. 
(Helyeslés.) Ha ezen fölfogásom elfogadtatik, indít
ványomat részemről én is visszaveszem. (Helyeslés.) 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter.-
E fölfogást osztja a kormány, és az egész vasúti 
hálózatra nézve fogja annak idején előterjesztését 
megtenni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Az erdélyi vasútra vonatkozó indít
vány aláírói, megnyugván a miniszter úr azon ki
jelentésében, hogy a kormány az erdélyi vasutat 
fontosnak, szükségesnek és mielőbb létesítendőnek 
tartja: indítványukat viszszavonták. Nem külön
ben Károlyi Ede gr. is viszszavonja indítványát, 
megnyugván azon nyiltkozatban, hogy a kormány 
az ország vasúthálózatára vonatkozó tervet fog elő
terjeszteni. 

Most az állandó igazoló bizottság részéről 
Gajzágó Salamon képviselő úr rövid előadást tesz. 

Gajzagó Salamon előadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését gridi Papp Máté,Fo-
garasvidék sárkánykerületébeli képviselő megválasztatá
sa tárgyában. A bizottság a választás megsemmisítését 
véleményezi. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság vélemé
nyét helyeselni? (Helyeseljük!) Ennélfogva a t. 
ház gridi Papp Máté, Fogarasvidék sárkánykerü-
letebeli képviselő választását megsemmisíti, és az el
nökségnek lesz kötelessége, Fogaras vidéke köz
ponti választmányát ujabb választás eszközlésére 
fölszólítani. 

A kérvényi bizottság részéről Kemény Gábor 
b. fog előterjesztést tenni. 

Kemény Gábor b. előadó (ofoa ssa a kér
vényi bimttság jelentését): Skrábán György vasme
gyei szodisinczi lakos elpanaszolja, hogy ugyan
azon megye főispáni helytartója rendelete nyo
mán, 9 éves István fiát, a szombathelyi r. kath. 
szentszék jegyzője a koltai evang. tanitótól, kihez 
a fin nevelés végett volt adva, erőszakkal elhur-
czoltatta és a kőszegi r. kath. árvaházba vitte. Elő
adja folyamodó, hogy nősülése alkalmával bizo
nyos szerződést írt alá, melyet reversalisnak mon
danak, de vend ajku lévén, magyarul nem tudván, 
és az neki meg sem magyaráztatván, a szerződés 
megkötése, mint mondja, akarata és beleegye

zése ellen történt. Neve aláírása után a jelen
levőknek mindjárt ki is nyilatkoztatta, hogy 
születendő gyermekeit a fenálló törvények szerint 
fogja neveltetni. Kéri tehát a képviselőházat, mél
tóztassék gyermekét saját vallásának ós atyai ha
talma alá visszarendelni. Vélemény : Ajelen ügy
ben a kérvényi bizottság a bepanaszolt fél kihall
gatása előtt ítéletet nem mondhatván, csupán áta-
lános irányadóul annak ünnepélyes kimondását 
ajánlja ez alkalomból a t. képviselőháznak, hogy 
ezen ház az úgynevezett reversalisókat, melyeket 
a törvényhozás törvényeseknek soha el nem ismert, 
olyanokul s következőleg kötelezőkül szintén el 
nem ismeri, az erőszakkal vagy bármi más tilos 
módon kicsikart okmányok az azokat behozott kor
mányrendeletek által is semmiseknek és érvényte-
teleneknek lévén nyilvánítva. A képviselőház az 
1848-diki 20. t. cz.-et, mely a törvényesen bevett 
vallásfelekezetekre nézve tökéletes egyenlőséget 
és viszonyosságot állapit meg, teljes érvényben 
fenállónak jelenti ki, s minden vele ellenkező, bár
kitől származó cselekvényeket helyteleneknek és 
roszalandóknak. Különben a jelen kérvényt a kér
vényi bizottság, a törvényes felelős kormány meg
alakulta után, az igazságügyi minisztériumhoz át-
származtatandónak, addig pedig a képviselőház 
levéltárába leteendőnek véleményezi. (FÖlkiáltá-
sok : Át kell tenni a minisztériumhoz!) 

E l n ö k : Kiván-e a ház a kérvényi bizottság 
véleménye szerint most a reversalisok dolgába ele
gyedni, azokat törvényteleneknek nyilatkoztatván? 
és egyátalában kimondani, hogy, ha a 48-diki tör
vények értelmében a vallások egyenjogúsága ellen 
történnék valami, ez botrányos? vagy pedig egye
nesen áttétetni kívánja a minisztériumhoz? (Folki-
áltások: A minisztériumhoz!) Tehát áttétetik a mi
nisztériumhoz. 

K e m é n y Gábor b . e lőadó (olvassa a kérvé
nyi bizottság jelentését): N.-Kanizsa városának kép
viselő testülete folyamodik a polgári magánjog 
alaki részében előforduló hiányok előleges lés 
ideiglenes módosítása végett. Tudja folyamodó 
testület, hogy a képviselőház egy codificáló bizott
ságot küldött ki kebeléből; tart azonban attól, hogy 
míg tömérdek és bonyolult föladatai mellett, az 
országgyűlés emiitett tárgyakban intézkedhetnék, 
igen sok idő fog eltelni; a szükséget meg égetőnek 
tartja a jogi biztosság helyreállítására. Elmondják, 
hogy ők, mint határszélen levők különösen érzik 
nyomasztó hatását annak, hogy a külföldi tőke az 
országbírói értekezlet szabályai mellett elég bizto
sítást nem találván, mi tőlünk elfordult. Ezért em
iitett törvényhozási szabályok alaki részében, kü
lönösen pedig az ingatlan vagyonra vezetett vég
rehajtást illető szabályokban kérnek gyors, ideigle
nes javítást. Vélemény: Tagadhatlan, hogy azon 
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hiány, melyre folyamodók a képviselőház figyel
mét vezetni kivánják, fönáll; úgy az is, hogy an-
annak mielőbbi orvoslása nem csak a folyamodók, 
hanem a haza minden polgárának érdekében is fek
szik ; de tagadhatlan más részről az is, hogy a haza 
ügyének jelen helyzetében, midőn az alkotmány 
még nincs visszaállítva, s koronázás előtt hozandó 
törvények szentesítést sem nyerhetnének, a szóban 
levő hiányon, habár égető is, törvény által segí
teni nem lehet; mivel pedig törvénykezésnek csak 
törvény lehet alapja, sajnálattal bár, de kénytelen 
a bizottság kijelenteni, hogy véleménye szerint, az 
alkotmány visszaállításáig, e részben tenni semmit 
sem lehet. Egyébiránt e kérvényt , mint netalán 
használható anyagot, át lehetne adni a codificatie-
nalis bizottságnak. 

E l n ö k : Megnyugszik a t. ház e vélemény
ben ? (Elfogadjuk !) 

Kudl ik I s t v á n : E kérvényt nézetem szerint 
az igazságügyi miniszterhez kellene utasitanunk. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát az igazságügyi miniszterhez 
utasittatik. 

Kemény Gábor előadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését): Torma János, vizniczei g.kath. 
lelkész, támogatva Pramer Ambrus, szelestói lelkész 
által, fölhozza, hogy legközelebb a nép fölötti fe
nyítő hatalom a helység-birák kezében van. Azon
ban, mint állítja, azok is romlottak lévén, mint a 
nép, képtelenek ama hatalmat helyesen gyakorolni. 
Indítványozza tehát : ruháztassák ama fenyítő 
hatalom némileg a lelkészekre. Engedtessék meg 
azoknak, a vétkeseket, hol szükségesnek látják, lel
ki büntetés alá venni, úgy, hogy legyen nekik 
megengedve, híveiket, isteni tisztelet alatt a temp
lomban az oltár előtt, égő gyertyával kezökben 
térdepelteim. A ki pedig ezt tenni vonakodnék, azt 
a szolgabíró, felelősség terhe alatt, köteles legyen 
érdemlett testibüntetésben részeltetni. Vélemény: 
Mennyiben volna alkalmas az ajánlott mód a nép 
erkölcsiségének javítására, azt fontolóra venni a 
vallás és közoktatás, illetőleg népnevelés ügyében 
kiküldött bizottság hatásköréhez tartozik: ugyan
azért a kérvényi választmány jelen beadványt az 
említett bizottsághoz véli átteendőnek. 

K á r o l y i Ede g r . : Talán a minisztériumhoz 
kelleneáttenni,mertkitudja,mikor kezdheti meg eme 
bizottság működését, sőt mikor lesz képes csak át 
is venni ? Annál inkább, minthogy ez scandalosus 
dolog, kérem a vallásminiszteriumhoz áttétetni. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Tehát áttétetik a vallás- és közoktatás
ügyi minisztériumhoz. 

K e m é n y Gábor b . e lőadó (olvassa a kérvé
nyi lizottság jelentését): Jasztrapszky Ignácz hont
megyei kövesdi lakos esedezik, méltóztassék neki 

a t. képviselőház, ki f. é. január 4-dikén tűzvész 
által mindenét elvesztette, kegyes segélyezést ren
delni. Vélemény: A bizottság jelen kérvényt be
nyújtójának visszaszolgáltatandónak véleményezi 
annak kijelentése mellett, hogy hasonló jótékony 
czélokra fordítandó pénzalap a képviselőháznak nem 
áll rendelkezésére. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottságnak e kérvényre vonat
kozó jelentése elfogadtatik. 

K e m é n y Gábor b . e lőadó (olvassa a kérvé
nyi bizottság jelentését): Irányi Dániel Parisból elő
adja, hogy ő a hírlapok utján értesült a felől, hogy 
az alföldön „nazarénusok" neve alatt egy uj vallás
felekezet támadott; ugyancsak a hírlapokból érte
sült amaz uj felekezetnek főbb hittéteíei felől, de 
egyszersmind a felől is, hogy annak tagjai polgári 
hatóságok által üldöztetnek. Fölhívja a képviselő
házat, ne igtatná csupán a Mózes-hit követőit a tör
vényesen bevett vallásúak közé, hanem nyilatkoz
tassa ki a vallásszabadság elvét átalában, azon 
egyedüli megszorítással, hogy a vallás a társada
lom czéljaival ne ellenkezzék. Egyszersmind, mint 
ezen elvnek corollariumait, engedje meg törvényi
leg a polgári házasságot, sorozza az anyaköny
vek vitelét a világi hatóságok teendői közé, s nyil
vánítsa a temetőket, mint községi tulajdont, a köz
ség hatósága alá tartozóknak. Vélemény: A vallás 
ügyében, a mennyiben ez az állammal és polgári 
társadalommal érintkezik, vagy a hazánkban léte
ző különféle vallásfelekezetek egymás közti viszo
nyait illeti, külön bizottság lévén kiküldve, jelen 
beadvány is, netaláni használatul s a benfoglalt 
eszmék és indítványok megfontolásául, ahhoz lé
szen átteendő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
K e m é n y Gábor b . e lőadó (olvassa a kérvé

nyi bizottság jelentését): Benedekfalvi Kiszely Imre, 
pesti lakos, Borsodmegye ideiglenes cs. k.törvény-
székének azon eljárása ellen panaszkodik, hogy bi
zonyos Csizik Károly, mint b. Majthényi András 
egyik jószágában bérutódja által 1850-ben ujitott 
kártérítési perrel támadtatott meg, és ügyvédének 
a tárgyalásra való meg nem jelenése folytán ma
kacsságból elmarasztaltatott. De neki az ítélethir
detésre való 'idézvény csak a hirdetési határnap 
lefolyta után 13 nappal lett kézbesítve, minek kö
vetkeztében fölebbezéssel sem élhetett. Mindezek 
mellett az elmarasztaló Ítélet is, mint állítja, ré
szére séielmésen hajtatott végre. Folyamodó tehát 
esedezik, hogy sérelmeinek orvoslása a magyar mi
nisztérium utján eszközöltessék. Vélemény: Nem a 
kormánynak valamely sérelmes intézkedése forog
ván fen, az egyes első bíróságok eljárásának felül
vizsgálata pedig s illetőleg az egyes perlekedő fe
leken ejtett törvénytelenségek orvoslása nem a tör
vényhozás körébe vágván: folyamodó maga ügyek 
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bajának közvetlenül a magyar igazságügyi minisz
tériumnál leendő előterjesztésére s illetőleg a tör
vényes jogorvoslatok használatára utasittassék. 
(Helyeslés) 

E l n ö k : Folyamodó az igazságügyi miniszté
riumhoz utasíttatik. 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa a kérvényt 
bizottság jelentését): Perl Ferencz, mint a pesti pol
gári szatócsok megbízottja előadja, hogy azok kö
zelebbről a szeszes italok kicsinyben árulásától 
hatóságilag eltiltattak. Folyamodó, szomorú üzleti 
viszonyaira is hivatkozva, esedezik, méltóztassék 
a képviselőház oda hatni, hogy ha átalán meg nem 
adathatnék is a szeszes italok kicsinyben mérhe-
tése, engedtessék meg legalább azon idősebb sza
tócsoknak, ahhoz mért díj és adó fizetése mellett, 
kiknek az szabaditékukban megvolt, és kiknek 
száma jelenleg az eredeti 554-ből 50 vagy 60-ra 
olvadott le. Vélemény: Jelen folyamodvány az 
ipar- és kereskedési ügyre vonatkozván, a bizott
ság azt a közgazdasági minisztériumba véli átté
tetni. (Helyeslés) 

E l n ö k : A t, ház a bizottság véleményét el
fogadja. 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését) : Sárospataki lakos id. Szentmár-
töny József folyamodik a képviselőházhoz, előad
ván, hogy abaujmegyei Hernád-Zsadányban fekvő 
és testvére Szentmártony Károly által kezelt bir
tokát, ez utóbbinak fia és örököse, szintén Szent
mártony József, a telekkönyvben részint saját ne- j 
vére, részint Veronika nevű testvérök, Vatay Ábra- j 
hámnőnek nevére jegyeztette át roszhiszemüleg, | 
miből az származott, hogy emiitett unokahuga el
hunyván, árvái részére a kérdéses birtok elárve
reztetett és kérelmező a birtoklásból teljesen kiej
tetett. Kéri tehát folyamodó a képviselőházat, hogy 
ezen birtok, illetőleg annak ára iránt kereshetési 
jogát a ház érvényesíteni méltóztassék. Vélemény: 
Jelen kérvény tartalma magán törvénykezésikereset 
tárgyát képezvén, a törvényhozás által intézkedés 
alá nem vétethetik; a kérvényi bizottság tehát jelen ] 
kérelemlevelet, csatlakaival együtt, folyamodónak 
jelentkezése alkalmával, magán keresete igénybe 
vehetése tekintetéből, visszaadatni véleményezi. 
(Fölkiáltások: Az igazságügyi miniszterhez !) 

Deáky Lajos : T. ház ! A kérvényi bizottság
nak ezen véleményes jelentése ellen egy rövid ész
revételem van: az t. i., hogy peres ügyben is, midőn 
a per már végleg lejárt, lehet az országgyűléshez 
orvoslásért folyamodni, ha abban oly hibák kö
vettettek volna el, melyek orvoslást kivannak; őt 
nem látom tehát, miért adjuk vissza ezen kérvényt 
a folyamodónak, és miért ne utasítsuk azt inkább . 
az igazságügyi minisztériumhoz ? ' 

K á r o l y i Ede gr . : T . ház! Engedelmet ké
rek, mi nem vagyunk törvényszék vagy Ítélőszék ; 
mi csak törvényt hozhatunk, de kiviteléről nem 
nekünk kell gondoskodnunk; és ha talán történik 
valami botrányos eset, majd lesz a képviselők kö
zött valaki, ki azt elő fogja adni. 

Bóni s S á m u e l : Engedelmet kérek, mindad
dig, mig a kérvények iránt a törvény meg nem 
változik, mindaddig icle e házhoz folyamodhatik 
mindenki a pörökből eredő sérelmek orvoslásaért. 
A ház igen természetesen másként nem intézked
hetik, mint, hogy az illető minisztériumhoz teszi 
át ezen folyamodványt; de azt hiszem, ha már 
egyszer ide a házhoz jött be a folyamodvány, 
mégis ki kell azt adni az illető minisztériumhoz. 
(Helyeslés) Jövőre nézve, ha a kérvények iránt 
ezen házban határozatot hozunk, hogy meg-szab-
juk-e, kik által miféle folyamodványok adathat
nak be, ahkoz most nem szólok; ennek szükségét 
jövendőre nézve látom ; de a jelen törvények ér
telmében mégis szükséges, hogy a házhoz érkezett 
folyamodvány az illető minisztériumhoz kiadassák. 

E l n ö k : Kívánja-e a t. ház e kérvényt a mi
nisztériumhoz áttétetni? (Elfogadjuk!) Tehát az 
igazságügyi minisztériumhoz fog e kérvény át
tétetni. 

Rajner P á l e lőadó (olvassa a költségvetö bi
zottság jelentését a képviselőháznak marcziushavi költ
ségeit illetőleg) 

Elnök: Elfogadja a t. ház az ajánlott költ
ségvetést ? (Elfogadjuk!) 

Majlier P á l e lőadó (olvassa a költségvetö bi
zottság jelentését, mely szerint a háznagysegéd a párisi 
világkiállitáshoz napidíjak mellett ki lévén küldve, tá
volléte idejére havifizetése megszüntetik, de teendőivel 
az elnökség által megbízott egyénnek 800 p. ftnyi év-
díjböl járó havi illetéke uialványozandónak vélemé
nyeztetik. Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a költségvető bi
zottság fölolvasott véleményét. 

Rajner P á l e lőadó (olvassa a költségvetö bi
zottság jelentését, mely szerint törvénykönyvek, ország
gyűlési irományok és a szükséges statistikai munkák
nak beszerzésére az 1866-dik évi májushavi költség
vetésben 1000 pufit utaldányoztatván, azon összegnek 
beruházása, illetőleg egy képviselőházi könyvtár meg
alapítása iránt bizottságot véleményez a képviselöMz 
által kiküldetni. Helyeslés) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a bizottság kikül
detésére vonatkozó véleményt. Ezen bizottságra 
nézve, mely a képviselőház könyvtárának beszer
zésére nézve küldetik ki, kívánj a-e a t. ház, hogy 
annak tagjai most, vagy később, választás utján, 
vagy előterjesztés utján neveztessenek ki'? (Közbe
szólások: A ház elnökének előterjesztése fiolytán!) Én 
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tehát ajánlanám a t. háznak, hogy ezen bizottság 
öt tagból álljon, név szerint: Bezerédj László, Csen-
gery Imre, Kubicza Pál, Nyáry Pál és Várady 
Gábor tagokból. {Helyeslés) Tehát ezen képviselő 

urak fognak kiküldetni, hogy a képviselőház könyv
tárának beszerzésére nézve véleményt adjanak. 

Több tárgy nem lévén, az ülés eloszlik. 
Az ülés végződik d. u. 12 '/4 órakor. 

CVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marczius 20-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: Bemutattatnak: Oroszy Miklós lemondása a képviselőségről: Eadovánovics János kérvénye második megyei 
törvényszék fölállítása iránt Bácsban; miillenbaehi lakosoké úrbéri kárpótlás iránt; Majovszky Mihály panasza Jankovics János kras-
sói szbiró ellen ; Lehoczky Lajosé Perl Simon ellen ; Trajtler József kérvénye állomására való visszahelyezése iránt; Izbugya köz
ségé Zemplénmegyébe való kebleztetése iránt; obrováczi lakosoké dohánytermesztési engedélyért. A 67-es bizottság véleménye fölött 
az átalános vita megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr. • későbben Festetics György 
gr., Horvát Boldizsár, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 \/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét fogja vezetni OcsvayFerencz, a szólani 
kívánók neveit Dimitrievics Milos és Tóth Vilmos 
jegyzendi. Az utóbbi ülés jegyzőkönyve fog hite
lesíttetni. 

Joannovics György jegyző (olvassa a mar
czius 18-dikán tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

Elnök : Oroszy Miklós Szentes városa or
szággyűlési képviselője folytonos betegeskedése 
miatt állásáról lemond. Az illető középponti választ
mány elnökileg föl fog hivatni uj választás eszköz
lésére. 

Radovanovics János újvidéki ügyvéd Báes-
megye nagy kiterjedése miatt még egy törvény
szék fölállítását kéri elrendeltetni. Az igazságügyi 
minisztériumhoz tétetik át. 

BÓniS S á m u e l : A ház kérvényt nem tehet 
át az igazságügyiminiszteriumhoz, hanem csak a 
kérvényi bizottsághoz utasithatja, a mely azután 
oda átteszi. 

E l n ö k : Tehát a kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Müllenbach szepesmegyei helység lakói azál-
talok megváltott urbériségek után járó kárpótlási 

illetőséget a földtehermentesitési alapból utalvá-
nyoztatni kérik. 

Majovszky Mihály pesti üvegkereskedő Ha-
gyia Florentin dognáeskai lakos ellen indított 
sommás keresetének Jankovics János krassóme-
gyei szolgabíró által három év óta hátráltatását 
sérelmesnek panaszolván, mielőbbi igazságszolgál
tatást kér. 

Lehoczky Lajos Abaujmegye szolgabirája 
bizonyos Perl Simon kassai izraelita által ellene be
adott vádakat alaptalanoknak állítván, vizsgálatot 
és elégtételt kér eszközöltetni. 

Traitler József volt bártfai tanitó az 1848. évi 
események között elhagyott ezen állomására ma
gát visszahelyeztetni kéri. 

Izbugya, ung- és zemplénmegyei község la
kói községöket egészen Zemplénmegyébe kérik ke-
beleztetni. 

Obrovácz bácsmegyei község lakói a dohány
termelési engedélyt megadatni kérik. 

Mind ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Napi rendre van kitűzve a 67-es bizottság 
munkálatának tárgyalása. Mindenek előtt a jelentés 
és a hozzá kapcsolt irományok fognak fölolvastat
ni. (Fölkiáltások: Fölolvasottaknak tekintjük!) 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő : Böszörményi 
László! 

B ö s z ö r m é n y i Lász ló : T. ház ! a kitűzött na
pirendhez vagyok bátor, becses engedelmökkel, 
szót kérni. 




