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CLXXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. november 7-én 

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 . 

Tálgya i : Bemutattatnak : Trueka Pálnó kérvénye segélyért ; Denyázó Józsefé 1 8 4 % ' h e l i szolgálmánya megtérítéséért ; 
Ráth Károly közvádló három ujabb kérvénye Böszörményi László pörbe foghatása iránt, melyek a tizes bizottsághoz utasíttatnak. A 
kérvényi bizottság előterjesztése folytán: Német-Boly mváros, a pesti nyomdászok, G-yéres városa, Árvamegye kérvényei a miniszté
riumhoz tétetnek á t ; Reiser Lipóté a levéltárba tétetik ; Sárosmegye, Piukovics Dénes, Dobozy Ferencz kérvényei a minisztériumhoz 
tétetnek á t ; a debreczeni zeneegyleté az irat tárba tétetik ; a hasonszenvi orvosegylet, zalai és veszprémi lakosok, a m. orsz. képző
művészeti társulat, a selmeczi báuyászakadeuiia ifjúságának kérvényei a minisztériumhoz tétetnek á t ; a tarnóczi kövületre nézve a ház 
előbbi határozatától e lá l l ; Katona György a törvénykezés közegeihez utasittatik ; Kózsaági Márton indítványa, az árvái néptanítók 
kérvénye, Bedő Lajos kérvénye, H u b a y Gusztáv, a tótaradáesiak, Öcsöd község, Batek János és Katalin, több baranyai község, Szen
tes város, Ághó község, sopronyi községek, Jakubján község, a bródi g. k. egyházközség, Bicske mváros, az esztergomi és debrecze
ni honvéd-egyletek, Nagy János, Beneze Mihály, Udvardy Gyula, Skorutovszky Alajos, Kozma Mihály, Illosvay Bezső és Szénássy 
Sándor honvédek, Várjon Gábor, Hudacsko György, Hösfy Vilmos, Bartensehleger Ferencz kérvényei a minisztériumhoz tétetnek á t ; 
a szolnoki választó kerület kérvénye az irattárba tétetik ; Boros Sámuelnó, Csintalan Lajos, Sztajonovics Lázár, a csetnekvölgyi pa
pírgyár, Szász Mózes honvéd, Lauer Márk, Molnár Sándor, Várnossy Józzef, Blána Szilárd honvéd, Balázs Ferencz honvéd, Forater 
György honvéd kérvényei a minisztériumhoz tétetnek á t ; Iliéssy Sándor kérvénye a ház költségvető bizottságához utasittatik ; váczi 
választók kérvényének tárgyalása elhalasztatik ; Aradmegye kérvénye a nemzetiségi, Zemplén, Sáros és Kraszna megyéé a megye-
rendező bizottsághoz utasittatik ; Horváth János honvéd, turóczi bizottsági tagok, Fogler László kérvényei a minisztériumhoz tétetnek 
á t ; a különböző vasúti vonalak iránt Szatmármegye, Szatmár-Németi város, Kővárvidék, Debreczen, Nagybánya városok , Mármaros 
megye, Gyöngyös város, a hegyaljai városok és községek, Kozsnyóbánya és Dob- ina városok részéről beadott kérvényekre nézve azt 
határozza a ház, hogy a közlekedési miniszter, figyelembe véve a ház által megállapított vonalakat, a többiről a vasúthálózat előter
jesztése alkalmával nyilatkozzék. Határozatba megy, hogy úgy a kérvéiryi, mint egyéb bizottságok tartandó üléseikről ezentúl eleve 
értesítsék a minisztériumot. A. kérvényi bizottság megújítása elhatároztatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove István, 
Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért; később Mikó 
Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. 10\it órakor. 

E l n ö k : Az üléstmegnyitom. Az ülés jegyző- ! 
könyvét Gajzágó Salamon jegyző úr fogja vezetni; j 
a szólani kívánók neveit Radics Ákos jegyző úr i 
fogja jegyezni. A múlt ülésjegyzőkönyve fog hitele- j 
sittetni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a, nov. j 
6-án tartott ülés jegyzökönyvét.) J 

E l n ö k : Nagyváradi lakos özvegy Trueka J 
Pálné született Török Francziska, a haza védel
mében elhalt két honvédtiszt fiának, Trueka Pé
ternek és Trueka Józsefnek gyátn nélkül és va
gyontalanul hátra hagyott s elöreg-edetfc, munka-
tehetetlen édes anyja, a honvédelmi intézményből 
részére leendő évenkinti vagy havonkinti pénz
segedelmet kér kieszközöltetni. 

Denyázó József, Bács-Bodrog megyében ke
belezett Kula mezőváros lakosa, a magyar állada

lom részére 1848/'9-ben alku szerint tőle megvett, és 
1400 ezüst ftot tevő 200 öl tűzifának árát az álla
dalom pénztárából magának kifizettetni kéri. 

Mind a két folyamodvány a kérvényi bizott
sághoz utasittatik. 

A közvádló részéről ujabb beadványok érkez
tek be ; jegyző úr föl fogja olvasni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa Ráth 
Károlynak királyi ügyek igazgatójának mint közvád
lónak a ház elnökéhez intézett ujabb két kérvényét, 
hog i Böszörményi László országgyűlési képviselő el
len még más két sajtópört indíthasson.1) 

E l n ö k : Nem tudom, beleegyezik-e a t. ház, 
hogy ezen két rendbeli folyamodás, véleményadás 
végett, a tizes bizottsághoz utasittassék ? [He
lyeslés) 

Madarász József: T. képviselőház! Nekem 
sincs legkevesebb kifogásom az ellen, hogy véle
ményadás végett e folyamodás, kérvény, vagy 
megkeresés, a mint az neveztetik, azon tiz tagú bi
zottságnak adassék k i ; de miután ezen kérvény-

' ) L á s d az Irományok 153. és 154-dik számát. 
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ben bizonyos előadást látok, mely arra vonatko
zik, hogy Böszörményi László képviselő úr a ta
núskodást bizonyos tekintetben nem teljesítette; s 
nem tudhatni, vajon e részben a törvényes alaki 
kellékek megtartattak-e vagy nem ? alázatos véle
ményem az volna, hogy a ház végzésileg kiadván 
a kérvényt véleményadás végett a tiz tagú bizott
ságnak, egyúttal kimondaná határozatában azt is, 
hogy Böszörményi képviselő úr felvilágosítását e 
részben a tiz tagú bizottságnak megadhassa. (He
lyeslés.) 

P e r c z e l M ó r : T. képviselőház ! Azt gondo
lom, a tiz tagú bizottság semmi tekintetben sem 
fogja elmulasztani, ha szükségesnek tartja, a kép
viselő urat maga elé hivatni és felvilágosításait te
kintetbe venni. Ez. azt gondolom, átalános sza
bály, (ügy van!) Nem veszem rósz néven, hogy 
Madarász képviselő úr erre figyelmeztetett, de azt 
tartom, figyelmeztetés nélkül is kötelességének tar
totta volna a tiz tagú bizottság ezt megtenni. {Fel
kiáltások: Nem is kell ez ügyben semmit semhatároz-
nvj Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a ház ez ügyben mitsem 
határozván, a tiz tagú bizottság belátása szerint és 
a körülményekhez képest fog rendelkezni. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Szót kértem. — T .ház ! 
Már az első alkalommal; midőn e sajtóügyi kér
dés szóba hozatott, volt szerencsém kijelenteni, hogy 
én a minisztériumnak ezen sajtóügyben követett 
eljárását igen csekély részben tartom törvény esnek. 
Ennélfogva magát a közvádlói hivatalt, illetőleg a 
bú'nvizsgáló bírónak általa történt kinevezését sem 
tartom törvényesnek. Megmondom, miért. (Felki
áltások : Ez nincs ínég tárgyalás alatt!) De tárgya
lás alatt van : arról van szó, hogy a közvádló ké
relmére beadott azon kérvény a tiz tagú bizottság
hoz utasíttassák. En azt gondolom, t. ház, hogy . . . 
{Felkiáltások : El van mm intézve az ügy!) Azt gon
dolom, hogy midőn a minisztérium felhatalmazást 
kért arra, hogy az 1848-iki sajtótörvényeket 
(Nagy zaj.) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek: a két előbbi levél
hez kivan szólni képviselő ur? 

HaláSZ B o l d i z s á r : Igenis ahhoz. 
E l n ö k : Erre vonatkozólag a ház beleegye

zésével már ki van mondva a határozat. 
HaláSZ B o l d i z s á r : Elnök úr kérdezni mél

tóztatott, hogy beleegyezik-e a ház'? (Felkiáltások: 
Túlvagyunk a kérdésen! Rendre! Rendre!) 

Elnök: Mielőtt a tizes bizottság véleménye 
tárgyalás alá vétetnék, a királyi ügyek igazgató
jának még egy hivatalos kérését kérem felolvasni. 

Gajzágo Salamon jegyző (olvassa Ráth 
Károly, mint közvádló) megújított kérését, hogy a vá-

czi levél miatt Böszörményi László ellen sajtópört in
díthasson. ') 

ManOJlOViCS E m i l : T. ház! Nézetem sze
rint a t. ház jelenleg nincs oly állapotban, hogy 
ezen tárgy felett egész megnyugvással érdemleg 
határozzon. A situatio most egészen más, mint volt 
akkor, midőn a tizes bizottság a közvádló első meg-
keresvénye felett tanácskozott és véleményt készí
tett. Akkor t. i. a közvádlói megkeresvény azon 
egyetlen egy motívuma, miszerint ki nem nyomoz
ható, hogy Kossuth Lajos a váczi választókhoz 
irott levelét sajtó utján közzététetni szándékolta vol
na, helyességére nézve kétségbe nem vonatott; mig 
jelenleg Kossuth Lajosnak folyó évi október 24-én 
a ház elnökéhez intézett levelének tanúsága sze
rint Böszörményi László xír Kossuth Lajos urnák 
a váczi választókhoz intézett levelét az 6'beleegye
zésével, sőt egyenes megkeresésével közölte lapjá
ban. Épen ennek következtében tetszett a közvád
lónak előbbi álláspontjával fölhagyni, és mai na
pon fölolvasolt levele szerint egészen más alapon 
föntartani vádját. Nem állitom, és nem állithatom, 
hogy ezen megváltozott körülmény közt is, a bi
zottság meg fogja véleményét változtatni; de ugy 
hiszem, ennek a lehetősége nincs kizárva, és ugy 
vagyok meggyőződve, hogy alapos jogvéleményt 
csak az összes pro és contra érvek lelkiismeretes 
megfontolása után lehet adni. (Helyeslés.) Minthogy 
pedig a t. ház már akkor, midőn ezen tárgy elő
ször került szőnyegre, kijelenteni, illetőleg megál
lapítani méltóztatott, hogy ezen tárgyban nem fog 
közvetlenül, hanem csak előleges kimerítő jelen
tés és vélemény alapján határozni; minthogy to
vábbá a kiküldött bizottság Kossuth Lajos urnák 
később érkezett, valamint a Böszörményi úr által 
is bemutatott levelet első tanácskozásának tárgyául 
nem vehette, következőleg ezen körülményekre 
vizsgálatát és véleményét ki nem terjesztette; s 
minthogy ezek következtében az ügy minden kö
rülményére nézve kellőleg kitudva nincs, és maga 
a vélemény mind ezen ujabb körülményekre néz
ve ki nem terjesztetett: ugy vagyok meggyőződ
ve, hogy a t. ház csak az esetben fog correcte el
járni, ha a már kiküldött tizes bizottságot oda mél
tóztatik utasítani, hogy mindezen ujabb okiratokat, 
az előbbiekkel egyetemben, ismételve tárgyalás 
alá vegye és a tapasztaltakalapján uj, kimerítő je
lentést és véleményt adjon. (Helyeslés.) 

Zichy A n t a l : Ugyanezen tárgyban jegyez
tettem föl magamat és csak szivességből, lovagi
asságból engedtem át a szót Manojlovics képvi
selő urnák. Annál inkább osztom a képviselő úr 
nézetét, minthogy részemről is a háznak ezen 
komoly ügyben tanusitott óvatosságával igen 

*) Lásd az Irományok 155-dik számát. 



OLXXII. OBSZÁGOS ÜLÉS (NOT. 7. 1867.) 183 

megegyezőnek tartom, hogy az ujabban fölmerült 
körülményeket is tekintetbe véve, ne vegye rög
tön tárgyalás alá, hanem ugyanazon módot kö
vesse, melyet már ezen fontos kérdésnek felmerü
lése alkalmával követett. Minthogy tehát ugyan
azon nézeteket kellene ismételnem, melyeket eló't-
tem szóló képviselő úr előadott, elállók a szótól, 
s egyszerűen kijelentem, hogy szintén hozzá járu
lok. (Helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház beleegyezni? 
(Elfogadjuk!) Ennek következtében ugy a kir. 
ügyek igazgatójának most felolvasott megkere
sése, mint az ezen tárgyra vonatkozó előbbi be
adványok a tizes bizottságnak véleményadás 
végett át fognak adatni. Most tehát e tárgy ta
nácskozás alá jönni nem fog. 

Napirenden van a kérvényi bizottság jelen
tése. Szontagh Pál képviselő' úr mint előadó fogja 
a kérvényi bizottság jelentését előterjeszteni. 

Szontagh P á l e lőadó (nógrádi, olvassa a 
kérvényi bizottsági jelentéséi:) Német-Boly mezővá
rosnak magyar kisdedóvoda és 4 elemi fő osztályú 
tanodával ellátattását kérő folyamodása figyelem
be vétel végett a vallási és közoktatási minisztéri
umhoz átteendo. (Helyeslés.) 

A pesti nyomdászok testületének a f. é. mar-
czius 17-én kelt, a sajtóviszonyokat rendező bel-
és igazságügyi miniszteri rendelet 5-ik pontja tár
gyában beadott kérvényét illetőleg: tekintetbe 
véve az 1848. 18. t. ez. 37-ik §-át, a fent kitett 
rendelet 5-ik pontjának visszavétele és hatályon 
kivüli tétele az illető minisztérium figyelmébe 
ajánlandó. (Helyeslés.) 

Torda megyebeli Gryéres városa közönsé
gének folyamodása, a melyben szentesitett tör
vények alapján autonóm helyhatósági jogának 
gyakorolhatását, illetőleg visszahelyeztetését ké
ri , a belügyminisztériumhoz oly e-zélból átte
endo, hogy a folyamodó várost, illetőleg az 
1848. !24. t. ez. ide vonatkozó rendeletének 
foganatba veendő végrehajtását az illető megye 
meghallgatásával eszközölje. (Helyeslés.) 

Árva megye közönségének a szlaniezai, pol-
horai és babjagurói sóaknák megnyittatása, és a 
kassa-oderbergi vasútvonalnak a megye alsó 
részén keresztül vezettetését megállapittatni kérő 
folyamodása a vasúti irányzat tekintetében a m. 
kir. közlekedési minisztériumhoz utasittatik, a 
szlaniezai és nevezett többi sótelepeknek megnyi
tására nézve pedig a folyamodás másolata a m. 
kir. pénzügyi minisztériumhoz a ház ajánlatával 
tétetik át. 

J u s t h József: T. ház! Ha a vélemény oly 
változtatással fogadtatik el, hogy e kérvény egy
szerűen tétessék át az illető minisztériumhoz, ez 
ellen nincs ellenvetésem: ha azonban a kérvényi 

bizottság véleménye akként fogadtatnék el, a 
mint előadatott, hogy t.' i. e kérelem ajánlólag 
tétessék át, kénytelen volnék ellenvéleményemet 
elmondani. (Zaj. Halljuk!) Nem tudom, méltóztat
tak-e mindnyájan észrevenni, hogy Árva megye 
kérvénye oda i rányul hogy a kassa-oderbergi 
vaspálya ne a Liptó, Turócz, Trencsén féle már 
kijelölt vonalon, hanem egészen más vonalon, t. i. 
Árva felé vezettessék. T. ház! a két vonal megí
télése oly hosszadalmas tanácskozást igényelne, 
hogy a fölött itt határozni lehetetlen; azért leg-
ezélszerübbnek tartanám, ha a kérvény csak egy
szerűen tétetnék át a minisztériumhoz, mi által 
a dolgon leginkább volna segítve : mert mi, min
den szempont megfontolása nélkül, itt Ítélete t nem 
hozhatunk, hosszú discussiokat előidézni pedig 
czélszerü alig lehet. Méltóztassék tehát azt hatá
rozni, hogy a kérvény egyszerűen áttétetik a mi
nisztériumhoz [Helyeslés. Zaj.) 

Stefanidesz Henrik: Én azt vélem, midőn 
a bizottság ajánlatát kifejezte, ez által koránsem 
mondott határozatot, hanem föltételezi, hogy. majd 
ha azon társaság, illetőleg szakértők, megvizsgál
ják, hogy melyik előnyösebb és olcsóbb, és melyik 
irányban kevésbbé fáradságos, és ha a társaság, 
illetőleg a szakértők azt fogják tapasztalni, hogy 
az Alduna-völgyön csakugyan könnyebb és ol
csóbb a kiépítés, akkor tagadhatlan, hogy ők. ha 
még elleneztetnék is, ezt az irányt fogják válasz
tani. Én tehát minden esetre kérem a bizottság 
véleményét megtartani, és más nyomatékosabb 
okoknál fogva is kérem e tárgyat a bizottság 
ajánlatával az illető minisztériumhoz áttétetni. 

Lónyay Menyhért pénzügyi miniszter: 
T. ház! Én e tárgyra nézve egy átalános meg
jegyzést kívánok tenni. A kérvényi bizottsághoz 
a t. ház igen sok tárgyat utasít vélemény
adás végett, és ez azok közül többet ajáníólag vé
leményez a minisztériumhoz áttétetni. Méltóztassa
nak megfontolni, hogy ha a kérvényi bizottság 
véleményez valamit ajánlattal áttétetni, ennek 
ugyan nincs nagy súlya: de ha ez egyszer a ház 
határozatává válik, ez igen nagy sulylyal bir. 
Méltóztassanak tehát ezen ajánlat elhatározásánál 
óvatosak lenni. Figyelembe vétel végett lehet va
lamely ügyet a minisztériumhoz utasítani; de az 
ajánlatot tárgyalás nélkül kimondan í nem tarta
nám czélszerüuek. (Helyeslés.) A parlamenti kor
mányrendszerrel tökéletesen az egyezik meg, hogy 
a mit egyszer a ház kimondott, azt végre is kell 
hajtani; de igy mellékesen és minden tárgyalás 
nélkül az ajánlatot kimondani tán nem volna czél
szerü eljárás. (Helyeslés,) 

K o v á c h L á s z l ó : Ugyanazt kívánván monda
ni, a mit a miniszter úr előadott, tehát elállók a szótól. 

Németh Károly: A kérvényi bizottság 
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ugyanazt vette figyelembe, ami t a miniszter úr elő'- j 
terjesztett; sőt tovább is ment, a mennyiben még 
10—15 vasúti kérvény fog előkerülni, a melyekre 
nézve in concreto ad véleményt, mely még tovább 
is terjed, mint a miniszter úr véleménye: mert 
szabályfelállitást kivan, mely a vasúti kérvé
nyekre nézve zsinórmértékül szolgáljon. Midőn 
azonban azon 12 —13 folyamodást a bizottság már 
elintézte, akkor találták meg Árva vármegyének 
ezen folyamodványát. A kérvény abból áll, hogy, 
egy osztrák társaság privilégiummal birván egy 
vasút épitésére, ő ezen társaság által bizonyos 
irányban szárnyvonalat kivan építtetni, mely ne 
ngy történjék, mint az egy osztrák herczeg elnöklete 
alatt fönálló társaság akarja. A kívánat tehát nem 
abban áll, hogy a t. ház pártolja, hanem, hogy a t. 
képviselőház méltóztassék azon osztrák társaság
gal magát érintkezésbe tenni, és kieszközölni, hogy 
ezen, Árva vármegyére előnyösebb modorban tör
ténjék a kiépítés. (Helyeslés.) Igen világos, hogy a 
kérvény nem oda irányul, hova a többi kérvény, 
hogy t. i. a ház a vasutak mielőbbi kiépítését pár
tolja, hanem csak azt kivánja, hogy a képviselőház 
annak helyén a társasággal szemben az ő érdekeit 
képviselje. Erre az mondatott aztán, hogy a ház 
semmi esetre sem lehet valamely külön érdek pró
kátora külországi társaság irányában, hanem, miu
tán Árva megye sorsán csakugyan minden ember 
segíteni óhajt, a bizottság ajánlja, hogy a miniszté
rium tegyen meg mindent, mit e részben tehet. 
Volt ezenkívül Árva megyének még egy másik 
folyamodványa is, melyben az mondatik, hogy a 
vasutat azért kivánja, mivel ez existentiájával a leg
szorosabb kapcsolatban áll, de hogy existentiája 
biztosítására még más utat is tud. Előadja ugyanis 
a folyamodás másik oldalán, hogy azt abban látja, 
ha a magyar kormány bizonyos sótelepeket meg
nyit és ezeknél neki munkát ad. Erre ismét azon 
véleményben volt a bizottság, hogy sótelepek meg
nyitásáról vagy meg nem nyitásáról rövid utón 
határozni nem lehet, hanem, hogy a minisztérium 
nak ajánlja a kérdést figyelembe vétel végett, és 
majd ez elhatározza, mit tehet e kérdésben. 

BÓniS S á m u e l : Az én vélekedésem szerint 
egészen más, ha a ház azt mondja, hogy eme vagy 
ama kérvény áttétetik aminiszteriumhoz; más pe
dig, ha azon kérvény ajánlattal tétetik át, különö
sen a vasutak tárgyában. Ha a kérvényt, a vas
utak tárgyában, ajánlókig teszi át a ház, akkor ta-
cite kimondja annak előlegességát; ezt pedig tár
gyalás nélkül a háznak kimondani nem lehet; 
ezzel kimondta volna az előlegességet, mely hatá
rozatát a háznak pedig ignorálni a minisztérium
nak, mint amely kifolyása a ház többségének, nem 
lehet. Ennélfogva véleményem szerint ezen kér-

(Noy. 7. 1867.) 

vényt egyszerűen át kell tenni a minisztériumhoz 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha a tisztelt ház ezen véleményt el
fogadja, a kérvény minden ajánlás nélkül fog a 
minisztériumhoz áttétetni. (Helyeslés.) 

Szontagh Pál előadó (oh ássa a kérvén ti 
bizottság jelentését): Reiser Lipót törökbecsei la
kosnak az alföld-fiumei vasút létrehozatalát bel
földi tőkék fölhasználása által eszközöltetni kérő 
folyamodása, mint a pénzügyi körökben különben 
is ismeretes és a papírpénznek veszélyes szaporí
tásával járó átalános tervezet, a levéltári iratokhoz 
teendő. (Helyeslés.) 

Sáros vármegye közönségének nem csak a 
megyei, hanem a közösérdekü ország-utaknak ké
szítését és föntartását is a megyei hatóságokra bí
zatni kérő folyamodása, Piukovics Dénes bács-
megyei bikityi plébánosnak az általa készített csa
tornázási tervet kérő folyamodása, Dobozi Ferencz 
szabolcsi birtokosnak a tokaj-tiszai átkelési pont
ra s ott egy állandó tisza-tokaji híd felépíttetésére 
vonatkozó kérelme a közlekedési minisztériumhoz 
teendők át. (Helyeslés) 

A debreczeni zene-egyletnek a képviselőház-
laoz intézett azon folyamodása, hogy a koronázási 
ünnepélynél Liszt Ferencz miséjének, illetőleg e 
czélra készített zeneműnek előadhatását a ház pár
tolása alá vegye, a koronázásnak már megtörtén
tével az iratok közé teendő. (Helyeslés.) 

A magyar hasonszenvi orvosegyletnek a ha-
sonszenvi gyógymód országos pártolása és elő
mozdítása iránt beadott kérelmére nézve vélemé
nyezi a bizottság: A t. képviselőház mind arra 
nézve, hogy a hasonszenvi gyógymód tanítására 
és gyakorlati fejlesztésére az egyetemnél rendes 
tanszék és egy országos koróda fölállittassék, mind 
pedig arra nézve is, hogy az orvosi és közegész
ségi ügyeknél a hasonszenv is illő képviselésben 
részesüljön, az orvosi és egyetemi állomások be
töltésénél a hasonszenvi orvosokra is figyelem for
díttassák, és, hogy a hasonszenvi orvosokra nézve 
a saját gyógyszereikkel élhetés és ezeknek önma
gok általi kiszolgáltatása ne akadályoztassák : az 
1844. országos megállapodásnak végrehajtását az 
illető bel- és oktatásügyi minisztériumoknál hatá-
rozatilag szorgalmazza, miután a vég czél nem az 
egyszerű szorgalmazás, hanem a végrehajtás, a 
melynek mi módon és mennyiben történendő esz
közléséről a háznak, melyhez a folyamodás intéz
tetett, tudomással kell bírnia: ezen minisztériumo
kat abbeli határozatában egyúttal arra is "fölhív
ja, hogy ezen végrehajtásnak módjaira nézve elő
terjesztéseiket és netalán szükséges törvényjavas
latukat a ház elé terjeszszék. 

Ga jzágó S a l a m o n : T. ház! Azt hiszem, 
tökéletesen elegendő volna annyit mondani, hogy 
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ezen tárgy a belügyi és közoktatási miniszter 
figyelmébe ajánltatik, nem pedig egész orvosi oon-
siliumot elmondani, melynek bírálatába mi nem 
bocsátkozhatunk. {Helyes!) 

KOVách L á s z l ó : T .ház! Kétségtelenül sok
kal fontosabb e'kérdés, semhogy az egyszerűen 
és szakértők megkérdeztetése nélkül , eldöntethet
nék ; sokkal fontosabb, semhogy bennünket egyé-
nenki nt is ne érdekelne: és igy bátor vagyok a t. 
házat fölkérni, hogy az általam sokkal fontosabb-
nak tartott véleményt oda módositani méltóztat
nék, hogy a hasonszenvi orvosoknak beadott kér
vénye a közoktatási miniszter teljes figyelmébe 
ajánltassék. (Helyeslés.) 

Németh Károly: En ugy látom, hogy ha 
az előttem szólottak által ajánlott eljárást követ
jük, akkor bizony minden tárgy bizonyos pontnál 
megállapodást fog nyerni, de tovább nem fog ha
ladni. Én azok közöl való vagyok, kik ugy a ho-
moeopatha, mint az allopatha orvosokat igen ritkán 
látják, s hálaistennek egyik félhez sem szegődtem. 
De látom, mit tesz az egyik az egyik, a másik a másik 
körben. Előttünk van már most kérvényök. Ha ez 
puszta vélekedésekből állana, akkor nem szólanék 
semmit; de ők előmutatnak egy resolutiot, egy or
szággyűlési határozatot, melyben kérelmöknek há
rom negyedrészével van fogadva és felségileg reha
bilitálva. Ez húsz évig ugyanazon állásponton 
maradt, s ennek ellenében most nem lehet egysze
rűen azt mondani, hogy ajánljuk a dolgot a 
minisztériumnak, hanem azt, hogy ragaszkodunk 
ahhoz, miszerint a már hozott határozatnak érvény 
is szereztessék. Nekünk ragaszkodnunk kell ahhoz, 
hogy az egyszer országgyülésileg hozott határozat 
életbe is lépjen; különben minden hozandó hatá
rozatunknak az lesz következése, a mi ennek volt. 
Kérvényezők hivatkoznak az akkori országgyűlés 
föliratára, és én megnéztem az aktákat, s ugy ta
láltam, szóról szóra idéztek. Ha ez igy van, akkor ez 
törvény, s ennek végre kell hajtatnia. Akkor a mos
tani kérvény két negyed részben elfogadtatott, s ki
mondatott, hogy próbáltassék egy kórodafölállitása, 
tanittassék ez az egyetemen. Ez fölfogásom szerint 
kötelező, s erre nézve nem lehet mondani, hogy 
a kormány adjon reá véleményt, hanem azt kell 
mondani, hogy maradjunk azon határozatnál, me
lyet az akkori országgyűlés hozott. A kérvényi 
bizottságnak tehát azon véleményt kellett adnia, 
hogy hajtassák végre a már egyszer hozott ország
gyűlési határozat, hogy e törvényt a minisztérium 
teljesítse. Én tehát azt hiszem, nem kell oly eljá
rást követnünk, melylyel valamely tárgyat az 
egyik körből a másikba teszünk át. Van okom, 
miért mondom ezt. Elő fog ugyanis kerülni vagy 
15 vasúti folyamodvány, melyekre nézve nem 
szeretném, ha egyszerűen abban állapodnánk meg, 
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hogy tótessenek át a minisztériumhoz, mert én épen 
ebben látom a hiányt, hogy ezen eljárás mellett 
egy tárgy sem fejeztetik be. Ha ugyanis valamely 
tárgy egyszerűen áttétetik a minisztériumhoz, ez 
által se az ország, se a fél nem nyer t ; azért ki kell 
mondani, hogy a minisztérium a végrehajtás mó
dozataira nézve is előterjesztést tegyen. A kérvé
nyezési bizottság tehát jelen kérvényre nézve, 
melyben már hozott törvénynek végrehajtásáról 
van szó, azt hitte, hogy a minisztert oda kell uta
sítani, hogy mondja ki, hogy a már hozott ország
gyűlési határozat foganatosíttatni fog. 

Várady Gábor: Én elvben pártolom, t. kép
viselőház, mind azt, a mit Kovách László képvi
selő úr e tárgyra nézve elmondott; hanem annál, 
a mit ő előadott, nem állapodhatunk meg. Nagy 
fontosságú mind az, a mit Németh Károly kép
viselőtársam előadott; hanem, ha a képviselőház itt 
és ez alkalommal mind abba belebocsátkoznék, 
a mi szaktudományi szempontból is komoly figyel
met érdemel: azt hiszem, ez nem egyeznék meg 
a dolog jelen állásában a t. ház hatáskörével, 

| sőt azon ugy, a mint a véleményben előterjeszte
tett, minden esetre kivül állana. Az én nézetem 
szerint itt azon indítvány nyomán, a melyet Ko
vách László képviselőtársam előadott, legczélsze-
rübben intézkednék a ház, ha a két minisztérium 
figyelmébe ajánlva ezen ügyet , utasitaná mind 
a két minisztériumot, hogy e tárgyra nézve ja
vaslatot terjeszszen a képviselőház elé. Megmon-

I dom okaimat, t. ház. Igaz, hogy az egészségügyi 
I intézkedés bizonyos pontig és bizonyos mérvben 
I a végrehajtó hatalom köréhez tartozik; de bizo
nyos pontig a törvényhozást illeti. I ly nagy fon
tosságú kérdésben, milyen az általam is üdvösnek, 
sőt immár nélkülözhetlennek ismert homoeopathia, 
figyelembe véve azon harczokat, melyeket ezen 
tan az allopathiával szemben hazánkban és a ci
vilizált világban mindenütt vivott és folyvást viv-
nem lehet nekünk ez alkalommal érdemieg intéz, 
kednünk szakértők meghallgatása nélkül. A mi
nisztérium szaktudósokat, érdekletlen és elfogu
latlan szaktudósokat fog meghallgatni, s ezek íté
lete nyomán fogja véleményét és javaslatát a kép
viselőház elé terjeszteni. Kérésem csak az volna, 
hogy midőn a minisztérium utasittatik, azon ér
dekből, hogy e határozatunknak nagyobb nyoma
tékot is adjunk, utasittassék, hogy ezen javaslatát 
mielőbb terjeszsze a képviselőház elé. 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! Én 
nem a speciális kérdéshez szólok, hanem egyáta-
lán elvi szempontból, mert azt tartom, a képviselő
háznak, mint törvényalkotónak, óvakodnia kell a 
kormányzati térre lépni. Én soha semmiféle kér
vényt a minisztériumhoz ajánlólag át nem tennék, 
ha nem ha magasabb hazai szempontok, orszá-

24 
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gos érdekek kivannak. Mert ez az ajánlólag való 
áttétel a háznak cempromissiojával járhat, amint
hogy már járt is. Igen kérem a t. képviselőházat, 
hogy csak igen magas szempontból tegye ezt; soha 
ajánlólag semmit át ne tegyen, hanem tegye át 
egyszerűen a minisztériumhoz; a minisztérium 
kötelessége aztán a maga kormányzati jogánál 
fogva intézkedni. Mert tudok esetet — Kiss Bálint 
esetét — a melyet aké rvény i bizottság ajánlólag 
adott be a t. házhoz, a képviselőház pedig aján
lólag adott át a minisztériumnak; a minisztérium 
ez ajánlatot nem vette figyelembe; ezt tehette, j oga 
volt hozzá; de minden esetre a ház compromissio-
jával járt. A mit a ház ajánlólag áttesz a minisz
tériumhoz, a minisztérium még sem veszi figyelembe. 
Elvi szempontból ezeket kivántam megjegyezni. 

E l n ö k : Kiss Bálint úr dolga elő fog fordulni. 
Méltóztatnak Halász Boldizsár képviselő úr 

inditványát elfogadni ? (Fölkiáltások: Elfogadjuk !) 
Tehát a hasonszenvi orvosegylet kérvénye át
tétetik a belügyi és vallási minisztériumhoz, hogy 
ez ügyben a szakértők kihallgatása után mielőbb 
javaslatot terjeszszenek a ház elé. 

Szontagh P á l e lőadó (olvassa a kérvényt 
bizottság jelentését:) Több zala- és veszprémmegyei 
folyamodó azon kérése, miszerint hasonszenvi tan
szék és tankóroda állittassék föl az egyetemnél, át-
teendő az előbb emiitett miniszterekhez. (Helyeslés.) 

Az országos magyar képzőművészeti társu
latnak a herczeg Eszterházy-féle képgyűjtemény 
megszerzése iránti intézkedések megtételét sürgető 
kérelme: minthogy a herczegi képtárra vonatkozó 
viszonyok felől a képviselőháznak hiteles tudo
mása nincs, oly utasitással teendő át az oktatás
ügyi minisztériumhoz, hogy a fönforgó körülmé
nyek és a képtárnak mi módon eszközölhető leg-
jutányosabb megszerezhetése iránt a háznak előter
jesztést tegyen. (Helyeslés.) 

A selmeczi bányászati és erdészeti akadémia 
magyar ifjúságának kérvényére nézve a bizottság 
a tárgy fontosságának kellő elismerésével véle
ményezi, hogy a ház meleg pártolását s ajánlatát 
jelentse ki, s a folyamodást ily határozattal tegye át 
intézkedés végett az oktatásügyi minisztériumhoz. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
E tárgy, ámbár oktatást foglal magában, a pénz
ügyminisztériumot illeti, a menyiben a selmeczi 
bányászakademia, mely, kizárólag a bányászat 
előmozdítására, a kincstár által állíttatott és tarta-
tik fön, előbbi időkben is mindig a pénzügymi
nisztérium hatásköréhez tartozott. Ha tehát e kér
vényt valahová utasítani kívánják, méltóztassa
nak azt a pénzügyminisztériumhoz átteni, mely a 
körülményekhez képest előterjesztést fog tenni. 
(Helyeslés.) 

ManOJlOViCS E m i l : Az előbb kimondott 

elvnél fogva, hogy a ház magát compromissionak 
ki ne tegye, kérem a véleményből az ajánlást ki
hagyatni, s egyszerűen csak intézkedés végett át
tétetni a kérvényt: majd a minisztérium ugy fog 
intézkedni, a mint jónak és helyesnek találja. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k i Azon változtatással tehát, hogy a 
pénzügyminisztériumhoz, és minden ajánlás nél
kül tétessék át a kérvény, méltóztatnak a bizott
ság véleményét elfogadni ? (Elfogadjuk !) 

Szontagh P á l e lőadó (olvassa a kérvé
nyt, bizottság jelentését): A magyar kir. vallási és 
közoktatási minisztériumnak a képviselőházhoz 
intézett azon tudósítása, melyben a nógrádmegyi 
Tarnócz községe határában levő 900 mázsás kö
vületnek átszállítási veszélyeit és roppant költségei 
nem fedezhetését indokolja, ez ügyet ujabb ország
gyűlési határozat által elintéztetni kéri, s egyúttal 
jelenti, hogy az idő viszontagságai "ellen a kövü
letet alkalmas fabódéval befedette, a bizottság azt 
véleményezi, hogy a képviselőház által tudomásul 
vétetvén, a ház folyó évi június 25-én 1118 szám 
alatt hozott és ezen kövületnek átszállítását rendelő 
határozatától az akadályok és tetemes költség te
kintetbe vétele után álljon el, és e felől az oktatás
ügyi minisztériumot értesítse. (Helyeslés.) 

Katona György azon kérelmére nézve, mely
ben Katona József volt veszprémi kanonok köze
lebbi vérrokonai gyermekeinek nevelésére vég-
rendeletileg hagyott 40,000 ezüst ft. alapítványának 
helyreállítására 52 évig elmaradt kamatok ka
matainak megtérítésére a mellékelt legkegy. kir. 
nyilt parancsnál fogva a veszprémi főtisztelen dő 
káptalant köteleztetni kéri : minthogy ez ügy a 
törvénykezés köréhez tartozik, a képviselő ház 
elintézésébe ne bocsátkozzék s erről folyamodót 
beadványának visszaszolgáltatásával értesítse. (He
lyeslés.) 

Rozsaági Márton okleveles reáltanitónak az 
elemi és középtanodák újjá szerveztetése ügyében 
előterjesztett indítványa átteendő az oktatásügyi 
minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Az árvamegyei összes néptanítók kérése, mely
ben eddigi csekély ellátásuk javításának elhatá
rozását és mielőbbi eszközlését kérik: országos 
intézkedés és alkotandó törvénytől függvén a nép
iskolának átalános rendezése, addig is ezen folya
modvány az illető pénzalapokkal rendelkező okta
tásügyi minisztériumhoz teendő át a ház aján-

í latával. (FÖlkiálidsok: Csak figyelembe vétel végett!) 
Stefanidesz H e n r i k : Tisztelt ház! Havaia

mely ügy, azt hiszem, ez igen fontos és figyelmet 
érdemlő. Nem akarom említeni, mily helyzetben 
vannak a néptanítók s átalában mily fokon áll a 
nép műveltsége; de az tagadhatlan, hogy a hol a 
tanitó anyagi szükséggel küzdeni kénytelen , a 
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hazának müveit polgárt bizony nem nevelhet. Én 
tehát nem találom kielégitőnek a végzést, ha
nem kérem, hogy ugy , mint az előbbi kérvény
nyel történt , utasíttassák a minisztérium arra, 
hogy erre vonatkozólag adjon bejavaslatot a ház
nak, kimutatván benne, mikép szándékozik a nép
tanítók sorsán segíteni. (Fölkiáltások: Csak figye
lembe vétel végett!) 

E l n ö k : A tisztelt ház a szóban levő kórvényt 
figyelembe vétel végett átteszi az oktatásügyi 
minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Szontagh Pál előadó' (olva ssa a kérvényt bi
zottság jelentését) : Bedó'Lajos kűnhegyesi lakos „Ma
gyar alkotmányos káté" czimü kis müvét a hazának 
fölajánlja s annak a népnevelés érdekében országos 
költségen terjesztését kéri. A bizottság azon né
zetben van, hogy méltánylatát fejezze ki a ház 
a szerző törekvései iránt, és miután ezen müvecske 
is az irodalmi körhöz tartozik és ugyanott bírá
landó, a belügyi minisztériumhoz tétessék át. 

Tisztelt ház ! Bocsánatot kérek: én, a bizot-
ság véleményével ellenkezőleg, azon véleményben 
vagyok, hogy miután a ház irodalmi müvek fe
lett méltánylást nem jelenthet ki, mert nem 
irodalmi testület, csak egyszerűen minden észre
vétel nélkül tétessék át a belügyminiszteriumhoZi 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva minden további ész
revétel nélkül tétetik át a belügyminisztériumhoz. 

Szontagh P á l e lőadó (olvassa a kérvényt 
bizottság jelentését): Hubay Gusztáv vidéki ma
gyar színigazgatónak a vidéki magyar szinészet 
rendszeresítését és nyugdíjintézet létesítését ér
deklő kérelmeire nézve elismervén a bizottság a 
vidéki színészetnek a nemzetiségre és művelő
désre való hatását, miután az ennek rendezése 
tárgyában kiküldve volt bizottság teendői a mi
nisztériumra szállottak á t : a beadvány a belügyi 
minisztériumhoz teendő át. 

Azt hiszem, ezen kérvényt is csak egyszerű
en kellene áttenni a belügyminisztériumhoz. (He-
lyeslés.) 

Székács József: Tisztelt ház! Méltóztatott 
azon elvet felállítani, hogy a ház semmi kér
vényt ajánlattal a minisztériumhoz ne küldjön át : 
s épen azért nem szólottam egy tárgyhoz hozzá. 
De a ház maga kivételt tett a maga által felállí
tott szabály alól, midőn kimondani méltóztatott, 
hogy az árvái ügy nem ajánlattal, hanem figye
lembe vétel végett tétetik át a minisztériumhoz, 
a mi mindegy. Én, kérem, csak egy tárgyat fogok 
fölemlíteni. Azt hiszem, ha a selmecziek azt kérik, 
hogy magyarul akarnak tanulni, ha azt kérik, 
hogy a magyar nyelv elfogadása által azon tudo
mányokat, melyek mindig idegen nyelven tanít
tattak, a magyar hazában magyar nyelven akar-

[ ják művelni, ez. oly tárgy, melyhez a ház ajánlat-
| tal hozzá járulhat. Ennélfogva kérem, erre nézve 
i — akár kivételt képez a szabálytól, akár nem — 

méltóztassék a minisztériumot e tárgyra is figyel
meztetni. (Felkiáltások: Hiszen a selmeczi ügyön már 
túl vagyunk!) 

E l n ö k : A beadvány tehát egyszerűen a bel
ügyminisztériumhoz utasittatik. (Helyeslés.) 

Szontagh Pál előadó (oh ássa a kérvényi bi
zottság jelentését): Több tót-aradácsi házas és 
hazátlan zs elleniek azon kérése, melyben magok
nak a helységükkel határos kincstári uradalom 
földjéből fél-fél telket vagy örök áron eladatni 
vagy haszonélvezetbe átengedtetni kérnek: az 
adás-vevés vagy haszonbér viszonyát a felek 
kölcsönös egyezkedés tárgyát képezvén, a pénz
ügyi minisztériumhoz teendő át az illetők értesí
tése végett. 

A kérvényi bizottságnál számos ily folya-
| modás van, mely egyenesen a magánjogi ügyle-
I tet illeti. A képviselőháznak oly expediturája, 
| mely egyesekkel közvetlenül érintkeznék, nincs; 
j de különben is minden magánjogi dolgot a ren-
j des szakminisztérium utján véleményezte a bizott-
! ság a maga illetőségéhez származtatni. 

Lónyay Menyhért pényügyér: Ugy kér-
j ném kitétetni: a pénzügyminisztériumhoz áttétetik. 
! Ez annyival inkább elégséges, mert a szóban 
j levő uradalom nem kincstári, hanem a Kiss-örö-
I kösöket illeti. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát egyszerűen áttétetik a pénz-
I tigyminiszteriumhoz. 

Szontagh P á l e lőadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését): Öcsöd község folyamodása, 
melyben az úrbéri perében két egyenlő ítélet ellen 
hozott kir. táblai sérelmes ítéletnek a hétszemé -

| lyes táblához leendő fölterjesztését országgyűlési-
! íeg vagy az igazságügyminiszter utján elrendeln 
í kéri, elintézés végett az igazságügyi miniszteri-
I umhoz átteendő. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Ugyan 
I kérem, mit jelent e szó: elintézés ? Az igazságügyi 
! miniszternek nincs joga a bírónak meghagyni, 
; hogy engedje meg az appellatiot. Egyszerűen azt 
! kell mondani : kellő intézkedés végett. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát egyszerűen intézkedés végett 
í tétetik át az igazságügyi minisztériumhoz. 

Szontagh Pál előadó (oh ássa a kérvényi 
bizottság jelentését): Batek János és Katalin sáros-

j megyei lakosok bizonyos általok megvásárolt jó-
I szagok iránt bepöröltetvén, e per utján szenvedett 
! sérelmeik orvosoltatása érdekében beadott kérel-
mök az igazságügyi minisztériumhoz átteendő. (He-

! lyeslés.) 
Baranyamegyei Szent-Lőrincz, Nagy-Vályi, 

! Nagy-Peterdi, Büdösfa községeknek azon folya-
2 4 * 
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modványa. melyben magokat a fölöa földek után ki
vetett kamatoktól feloldatni kérik, intézkedés végett 
átteendő az igazságügyi minisztériumhoz. {Helyeslés.) 

Szentes város közönségének folyamodása, 
melyben az úrbéri kárpótlás megnyerése iránt 
oklevelekkel támogatott kérését föíterjeszti, az igaz
ságügyi minisztériumhoz teendő át avégből, hogy 
ez egy részről a kérvényező város úrbéri kárpótlá
si viszonyai és követelései iránt a hazai törvények 
szellemében rendelkezzék, más részről pedig ezen 
adott esetet adatul és anyagul használja fel arra,hogy 
a képviselőházhoz az úrbéri és hason természetű 
kérdések végleges elintézése végett, mihelyt a körül
mények engedik, törvényjavaslatot terjeszszen. 

JUSth Józse f : A véleménynek első része he
lyes, mely szerint a folyamodás tétessék át az illető 
minisztériumhoz; hanem kérem, ha ezen eset alap
ján egyszersmind utasittatik a minisztérium, hogy 
törvényjavaslatot adjon be, ugy ez nem épen he
lyes alkalom erre. Különállólag kell arra a minisz
tériumot figyelmeztetni. (Helyeslés.') 

P u l s z k y FerenCZ: T. ház! Ezen kérdésre 
nézve ugy is e napokban interpellatiót lesz szeren
csém tenni: akkor lesz szó erről. 

Elnök: A t. ház tehát a véleménynek csak el
ső részét fogadja el, mely szerint a kérvény az 
igazságügyi minisztériumhoz utasittatik, (Helyeslés.) 

Szontagh P á l e lőadó (olvassa a kérvényi bi
zottság jelentését) : Barsmegyei Ághó község folya
modása, melyben viszonyát a zelizi uradalommal 
elintéztetni kéri, átteendő az igazságügyi miniszté
riumhoz. (Helyeslés.) 

Sopronymegye több fel vidéki német és horvát 
községéneka váltsági összegekbefizetésénélazország 
közvetítését s segélyét kérő folyamodása megvizs
gálás és a körülmények szerinti elintézés végett az 
igazságügyi minisztériumhoz utasítandó. (Helyeslés.) 

Szepes megye Jakubján községe úrbéreseinek 
a maradványföldek váítsági tőkéjétől járó kama
toknak rendezését kérő folyamodványa az igaz
ságügyi minisztériumhoz átteendő. (Helyeslés.) 

A zarándmegyei brádi görög keleti egyház
községének a brádi volt jobbágyok törvényes ital
mérési joga ellenére tett politikai intézkedéseket 
megszüntettetni kérő folyamodványa a netalán 
még fenhagyott törvényes intézkedés végett az 
igazságügyi minisztériumhoz átteendő. (Helyeslés.) 

Bicske mezőváros volt jobbágyainak az 1845. 
évben foganatba ment úrbéri elkülönzés alkalmá
val szenvedett hiányokra nézve kárpótlást, kérő fo
lyamodása megvizsgálás és körülmények szerinti 
elintézés végett az igazságügyi minisztériumhoz át
teendő. (Helyeslés.) 

Báthory Schulcz Bódog honvédezredes, mint 
az esztergomi honvédegylet elnöke, 57 honvéd ké
pesítő táblázatát bemutató, Molitorisz Antal mérnök 
honvédőrnagy alkalmazást kérő és Nagy János 

honvédörnagy a komáromi várparancsnokságnak 
átadott 2100 forintja megtérítése végett benyújtott 
kérvényére, továbbá Dobozy István, mint a debre-
ezeni honvédegylet elnöke, 1002 honvéd nevében 
a király és törvény iránti tiszteletteljes bizalomtól 
áthatott emlékiratban az elvérzett honvédek emlé
kének megörökittetését kérő folyamodására a bi
zottság véleménye következő : Méltóztassék a kép
viselőház végzésileg kimondani, hogy a honvéd
sereg a haza hálás elismerése- és gondoskodására 
érdemessé tette magát, ennélfogva, midőn a debre-
czeni emlékiratot az elhunytak iránti kegyelettel 
levéltárába helyezi, egyúttal az esztergomi hon
védegylet kérvényét csatolmányaival együtt azon 
ajánlással teszi át az összes minisztériumhoz, mi
szerint előforduló hivatalbeli alkalmazásnál az 
egyenlően képesített kérvényezők közt a honvédi 
szolgálatot előnyül vegye, azokról pedig, kik öreg
ség vagy betegség miatt hivatalra vagy szolgálat
ra nem képesek, a megkoronázott felséges uralko
dó pár által e czélra letett és a hazafiak által gya
rapított s alkalmas utón ezentúl gyarapitandó 
alapítványból nyugdíjazás és segélyezés, ugy a 
szenvedett s igazolandó károk megtérítése által is 
gondoskodjék. 

Gorove istván közgazdasági miniszter: 
Kérem a tisztelt házat, méltóztassék a véleményt 
még egyszer fölolvastatni, mert a tárgy fontossága 
annak legnagyobb figyelemmel tárgyalását igény
li. (Helyeslés.) 

Szontagh P á l e lőadó (újra fölolvassa a 
véleményt.) 

Kovách L á s z l ó : T. ház ! A bizottság véle
ményének két része van: első része magában fog
lalja az elismerést, mely a honvédek iránt minden 
hazafiúi kebelben nyilvánul j másik része pedig 
a szűkölködők díjazását, illetőleg jutalmazását. 
Végre van még egy része, mely különösen a kár
térítésekre vonatkozik. Bátorkodom figyelmeztetni 
a t. házat, hogy ez sokkal fontosabb és teljesítése 
sok oly tárgyakra vonathatik (Helyeslés), hogy én 
azt onnan kihagyatni ajánlanám. 

Detr i ch Z s i g m o n d : A kártérítés iránt bá
torkodom figyelmeztetni a t. házat, hogy ezen vé
lemény nem ok nélkül ment oda k i : egyike ugyan
is a kérvényező honvédeknek azt adta elő, hogy 
azon 2100 forintot mint hovéd a komáromi vár pa
rancsnokának adta á t ; ez tehát nem oly termé
szetű volt, mint a többi kár. Midőn tehát a honvé
dek iránt ilyen elismerést szavazunk, nem lehet 
megtagadni azt sem, hogy mint honvéd ilynemű 
károsodásban részesülvén, az iránt a t. ház, lle-
tőleg a minisztérium gondoskodni erkölcsileg ikö-
teles. Ennélfogva én a véleményt egész kitérje dé-
sében a kártérítés kihagyása nélkül ajánlom a t. 
ház figyelmébe. (Fölkiáltások: Nem, lehet elfogadni /( 
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E l n ö k : Tehát a véleménynek a kártérítésre 
vonatkozó része Mmarad. 

Szontagh Pál előadó (olvassa a kérvényt 
bizottság jelentését): Bencze Mihály honvédszázados, 
és utóbb a poroszországi magyar légiónál főhad
nagynak a honvédelem rendezéséig irodai alkalma
zást kérő folyamodványa átteendő a honvédelmi 
minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Udvardy Gyula a tüzéri és erőműtani osz
tályban a magyar minisztériumnál leendő alkal
maztatást kérő folyamodványa átteendő a honvé
delmi minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Skorutovszky Alajos volt honvédó'rnagy se
gélyt kérő folyamodása átteendő a honvédelmi 
minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Kozma Mihály volt honvédzászlótartó tehet
ségéhez mért alkalmazást kérő folyamodása át
teendő a honvédelmi minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Illosvay Rezső honvéd századosnak Munkács 
vára fogházi minőségét megszüntetni és azt az 
éjszaki határokat fedező székhelylyé változtatni in
dítványozó kérése átteendő a honvédelmi miniszté
riumhoz. (Helyeslés.) 

Dr. Szénássy Sándor honvéd huszár ezredi fő
orvosnak az 1849. évi augusztus havi illetősége 
kifizetése miatt közbenjárást kérő folyamodása a 
pénzügyi minisztériumhoz átteendő (Helyeslés.) 

Várjon Gábor gömörmegyei rozsnyói ügy
védnek a katonai növeldében kiképezés alatt levő 
fiának valamelyik gyalogsági akadémiába ingye
nes fölvétele eszközlését kérő folyamodása átteen
dő a honvédelmi minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Ugyanazon Várjon Gábornak az 1848. év 
előtt Kassa városában viselt tanácsnoki hivatala 
után részére járandó tiszti fizetésének kiadatása 
megrendelését kérő folyamodása átteendő a bel
ügyminisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Hudacskó György 34 éven át Abauj megye 
szikszói járásának orvosa hivatalos eljárása után 
járó dijának kiszolgáltatását kérő folyamodása át
teendő a belügyminisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Hörschl, igazabban Hösfy Vilmos mohácsi 
lakosnak tiszti rangjának megtartása mellett a föl
állítandó honvédzászló-aljak valamelyikébe alkal
maztatást, ugy 1849-ben elkobzott vagyonában 
szenvedett 400 ft kárának megtérítését kérő folya
modása átteendő a honvédelmi minisztériumhoz. 
(Helyeslés.) 

Bartenschláger Ferencz torontálmegyei per-
jámosi lakos, János és Ferencz fiainak valamely 
katonai növeldébe ingyen fölvétetését kérő folya
modása átteendő a honvédelmi minisztériumhoz. 
(Helyeslés.) 

Heves és K.-Szolnok t. e. vármegyék szolnoki 
választó kerülete lakosainak az egri központi bi
zottság által uj képviselőválasztás végett f. évi 
május 13-ra kitűzött határnapnak felfüggesztését 

és uj összeírásnak elrendelését kérő folvamodása, 
mint ez idő szerint már elidősült, a üMíviseíőhás 
irattárába teendő. (Helyeslés.) 

Boros Sámuelné, Nagy Karolinának, mint 
egy a csatában elesett honvéd özvegyének, segé-
lyeztetést kérő folyamodása, kellő ellátás végett a 
honvédelmi minisztériumhoz teendő át. (Helyeslés.) 

Csintalan Lajosnak, a szervezendő kamara-
jószágoknál mielőbbi alkalmaztatását kérő folya
modása átteendő a pénzügyiminiszteidumhoz. (IIe-
lyeslés.) 

Stajonovics Lázárnak az 1838. évi dunaár 
idején tanúsított s önfeláldozásával szerzett érde
mének ő cs. apostoli kir. felségéhez ajánló s köz-
benjárólag fölterjesztését kérő folyamodása mél
tányos figyelembe vétel végett átteendő a belügyi 
és oktatási miniszterhez. (Helyeslés.) 

A esetnek-völgyi papírgyár részvény-társu
latnak a császári kormány által 1859—1862-ben 
igazságtalanul elexequált 8000 pengő forint meg
térítését kérő folyamodása, bővebb kihallgatás és 
ez alapon eszközlendő intézkedés végett, átteendő 
az igazságügyi minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Volt honvédőrnagy Szász Mózesnek, a minisz
térium valamelyik osztályánál leendő alkalmaz
tatását kérő folyamodása átteendő a miniszterel
nökhöz. (Helyeslés.) 

Lauer Mark volt sebészeti hallgatónak a pesti 
m. kir. egyetemben pályája bevégezhetése, s a se
bészeti szigorlat letételének megengedését kérő 
folyamodása áttendő a vallási és közoktatási mi
niszterhez. (Helyeslés.) 

Ugyanannak magának útlevél kieszközlését, 
ugyannak műveltségi fokához mért hivatalt kérő 
folyamodásai átteendők a belügyminiszterhez. 
(Helyeslés.) 

Molnár Sándor nyerges-ujfalusi lakosnak, 
Nedeczky Tiborcz esztergommegyei alügyészszé 
történt megválasztatását megsemisittetni kérő fo
lyamodása átteendő a bel- és igazságügyi minisz
tériumhoz. (Flelyeslés.) 

Dr. Vámossy Józsefnek segedelmezést kérő 
folyamodása átteendő a pénzügyi minisztériumhoz. 
(Helyeslés.) 

Blana Szilárd volt honvédkapitánynak se-
gélyzést kérő folyamodása átteendő a honvédelmi 
minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Balázs Ferencz, volt honvéd főhadnagynak, 
magát a honvédalapból segélyeztetni kérő folya
modása áttendő a honvédelmi minisztériumhoz. 
(Helyeslés.) 

Forster György sérült honvédnek, képessé
géhez mért hivatalt vagy országos segélyt kérő 
folyamodása átteendő a honvédelmi minisztérium
hoz. (Helyeslés.) 

Illéssy Sándornak, mint a jászladányi ke
rület képviselője, néhai Illéssy János örökösének 
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kérvénye, melyben a képviselőház pénztárából a 
megboldogult bátyját netalán megillető napidíjnak 
s lakbérnek részére, ha nem is egészben, de legalább 
részben folyóvá tételét és kifizettetését kéri, a 
tárgyalás földerítése, s ahhoz képesti intézkedés 
végett a képviselőház költségvetési bizottsághoz 
utasítandó. (Helyeslés.) 

Vácz városa több választó polgára kérésének, 
a melyben Vácz városát külön követküldési jog
gal felruháztatni kérik, tárgyalása azon időre ha
lasz tandó, midőn az 1848 V. t. ez. revisioja tüze
tesen kérdés alá kerül. (Helyeslés.) 

Arad megye közönségének az ország integri
tása mellett a nemzetiségi kérdést mielőbb törvény 
által belfejeztetni kérő folyamodása átteendő a kép-

iselőház által a nemzetiségi ügyben kiküldött 
bizottsághoz. (Helyeslés.) 

Zemplén, továbbá Sáros megye közönségének 
a megyék rendezését s a parlamenti rendszerrel 
leendő összeegyeztetését sürgető, végre Kraszna 
vármegyének ugyanez ügyre vonatkozó kérvénye 
átteendő a megyék rendezése tárgyában kikül
dött képviselőházi bizottsághoz. (Helyeslés.) 

Horváth József volt honvéd tiszt alkalmaz
tatását, s gyermekeinek valamely államintézetben 
neveltetését esdeklő folyamodása átteendő a bel
ügyminisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Turócz megye több bizottsági tagjának a 
megyéjükben f. é. april hó 28-án tartott tisztuji 
tás alkalmával a választási szabadság rovására 
gyakorolt hivatalnoki nyomást panaszolva, a tény
állás megvizsgálására a kormánytól egy biztosnak 
kiküldetését kérő folyamodása szükséges intéz
kedés végett átteendő a belügyminisztériumhoz. 
(Helyeslés.) 

Fogler László breznóbányai polgárnak ké
rése, hogy Breznóbányán lévő háza, és a szomszéd 
tájban levő, most a kincstár tulajdonát képező ke
gyesrendi kolostor között tett építmény mostani 
állapotában hagyassák meg, a méltányosság utján 
leendő elintézés tekintetéből a pénzügyminiszter 
figyelmébe ajánlandó. (Helyeslés.) 

Kérem a kérvényi bizottság valamelyik tag
ját, szíveskedjék az előadást folytatni. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Jelen kérvényi előterjesztés a kormányt arról 
győzte meg, hogy mulhatlan szükséges lett volna 
a kormánynak ezen kérvényi bizottságban való 
jelenléte. Igen sok tárgyban tájékozást szerezhetett 
volna magának azokra nézve, a mikre nyilatko
zata talán szükséges lett volna, más tárgyakra 
nézve pedig felvilágosításokat lett volna képes adni 
a kérvényi bizottságnak, melyek fölöslegesek talán 
szintén nem lettek volna. Ennélfogva a kormány 
nevében kénytelen vagyok a házszabályok 30-ik 
szakaszára hivatkozni, és felkérni a t. házat, hogy 
a kérvényi bizottság üléseibe, valamint minden 

más bizottsági tárgyalásokhoz, a házszabályok 
értelmében, a minisztériumot meghívni, s az ülés 
tartásának idejéről és helyéről értesíteni szíves
kedjék. (Átalános helyeslés.) 

Besze J á n o s : T. ház ! Míg a házszabályok 
máskép nem fognak rendelkezni, gondolni kell 
valamit, hogy a ház ilyen kérvényhalmazzal el ne 
özönöltessék és a képviselők figyelme más fon-
tosabb tárgyaktól el ne vonassék. Méltóztassa
nak csak figyelemmel kisérni, miket nem kell ne
künk itt mindent végig hallgatnunk: minden 
kérvény felolvastatik és az elnök által röviden 
előhozatik. Ezt országszerte olvassák, és vannak, 
kik azt hiszik, hogy mihelyt valamely kérvény 
az országgjnilésből tétetik át a minisztériumhoz, 
a minisztérium nagyobb súlyt fog rá fektetni; s 
innét származik, hogy az országgyűlést a legkü
lönfélébb kérvényekkel elhalmozzák, s ez által 
elvonatik időnk, a melyet tetemesebb dolgokra 
fordíthatnánk. Én tehát azt hiszem, mig a ház
szabályok máskép módosítva nem lesznek, bizott
ságot kellene kinevezni, mely a kérvényeket meg
vizsgálná, s csak a fontosabbakat, az elvilegese
ket terjesztené a ház eldöntése alá, a többieket pe
dig nyalábszámra a minisztériumhoz áttenné. 

Várady G á b o r : Fölszólaltam volna e kér
désben ; de miután ugy látom, hogy Besze János 
képviselőtársunkat senki sem pártolja, elállók a 
szótól. 

Zsarnay I m r e : Méltóztassanak megengedni, 
ha e tárgyban fölszólalok; ugy is, mint a kérvényi 
bizottság egyik tagja, szükségesnek vélem tudni, 
vajon osztozik-e a tisztelt ház Besze János képvi
selőtársunk véleményében ? (Elénk fölkiáltások: 
Nem.') Meglehet, hogy nekük épen e tárgy igen 
csekélynek látszik; de a mi előttünk csekélynek 
tetszik, ha nézzük azon tömérdek különböző ér
dekeket, melyek az országban fönforognak, ezen 
csekély tárgyaknak elintézésénél néha százeze-
rek érdeke forog kérdésben. Én tehát épen azért, 
nehogy a ház iránti bizalom fogyjon, hanem 
inkább növekedjék, nehogy ily közönyösen 
látszassunk venni a kérvényeket, elintézésökre 

j még nagyobb súlyt kívánnék fektetni. Megval-
j lom, nagyon csodálkoztam, midőn azt hallot-
: tam mondatni, hogy nem lehet valamely tár-
| gyat kiemelni, hanem átalában mondjuk ki, hogy 

az vagy amaz ide vagy oda utasittassék. Én azon 
elvet nem oszthatom, melyet Halász Boldizsár 
tisztelt képviselőtársunk előadott. Volt például 
előttünk egy kérvény, melyben a falusi iskolata-
nitók kérik, hogy sorsukon valamikép segítsünk. 
Van-e e teremben valaki, ki lelkéből ne kívánná, 
ha semmit sem tehetünk a népnevelés érdekében 
és a szegény falusi tanitók érdekében, hogy mond
jon valamit ezen országgyűlés ? És mi mégis ugy 
járunk el ez ügyben,hogy azt sem mondjuk rá, hogy 
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ajánljuk? Én tehát azt kívánom, hogy egyátalán 
minden kérvény, mely a házhoz intéztetik, a ház 
tudomására jusson s itt tárgyaltassék, annál is 
inkább, mert tudom, mily roppant várakozással 
néznek az érdekeltek a ház határozatainak elé. 

A mi a kérvényi bizottság üléseit illeti, azt 
hiszem, ha valamely fontos vagy elvileges kérdés 
forog fön — minthogy ezt a házszabályok igy 
rendelik — meg kell azt üzenni a minisztérium
nak, mint ezt közgazdasági miniszter ár meg-
jegyzé, hogy a miniszter úr maga jó'jön vagy ma
gát képviseltetni szíveskedjék. 

Simay Gergely: Nekem azon alázatos ész
revételem van a kérvények kezelése tárgyában, 
hogy azt igen könnyen lehetne egyszerűsíteni és 
könnyiteni. Nem igen helyes volna, hogy a nép 
és az egyes kérvényezők csakugyan elzárassanak 
attól az úttól, melyhez mindenki igen örömest já
rulj a legfőbb forumtói, a honnan reményli bajai
nak orvoslását; de azt is fölöslegesnek tartom , 
bogy itt minden kérvény kétszer járja meg azt az 
utat, melyet egyszer is megjárhat. Már egyszer 
bátorkodtam felhozni, épen a kérvények tárgya
lása folytán, hogy midőn a tisztelt elnökség, vagy 
a ház szabályai szerint a jegyzőség, a beadott kér
vényeknek tárgyát bejelenti, ugyanakkor a ház azo
kat igen könnyen megbírálhatná, és az olyanokat, 
melyekről első tekintetre föltűnik, hogy eme vagy 
ama minisztériumhoz tartoznak, egyenesen oda 
utasíthatná, és nem járatná meg velők a kérvényi 
bizottság útját, a mely a kérvényeknek tárgyalá
sát egy pár hónappal hátráltatja. Én tehát azt a 
könnyebbitést ajánlom, hogy midőn oly kérvények 
érkeznek, melyekről tisztán ál l , hogy eme vagy 
ama minisztériumhoz tartoznak, azok egyenesen 
oda utasíttassanak. {Fölkiáltások: Maradjunk az ed
digi gyakorlatnál!) 

Várady Gábor : Ha tisztelt előttem szóló 
képviselőtársam oly térre nem ment volna, hol a 
vita kétségtelenül a házszabályok megsértésével 
áll kapcsolatban, én sem szólanék. Itt a kér
vényi bizottságot semmi tekintetben sem lehet 
mellőzni, és bárminemű kérvény, ha látszólag igaz
talan, ha látszólag nem is a képviselőház elé tar
tozó adatik is b e : a kérvényi bizottság véleménye 
meghallgatandó. (Helyeslés.) Ha az előttem szólok, 
kik e tekintetben a ház szabályait akarják változ
tatni, vagy átalában a képviselőházhoz beadni 
szokott kérvények számát akarják kevesbíteni, 
vagy a kérvényezési jogot zsibbasztani, csak egy
szer megemlítették volna, hogy ezen kérvények 
elintézése által rendkívül nagy ideje van a kép
viselőháznak igénybe véve: akkor indokaikat tán 
némileg plausibilisoknak találtam volna; de tud
juk, mily régen nem tárgyaltatott már a kép
viselőház előtt a kérvényi bizottság jelentése. Én 
épen azt állítom, hogy szerfelett kevés időt for

dítunk a kérvényekre. Nem ismerhetem tehát el 
azt, hogy a kérvények elintézése által sok ideje 
raboltatnék el a képviselőháznak. Az, hogy a ha
za polgárai bizalommal legyenek a képviselőház
hoz, bárha alaptalan, igazságtalan vagy indoko
latlan kérvényeket adnának is be, e bizalomfentar-
tása mindenesetre megérdemel annyit, hogy ezen 
kérvények elintézésére a képviselőház időkoron-
kint néhány napot szenteljen. (Helyeslés.) Én tehát 
egyátalában nem pártolhatom azon indítványt, 
hogy e tekintetben, főleg a házszabályoknak vizs
gálat alá vétele előtt, az eddigi eljárástól eltérőleg, 
bárminemű változtatás tétessék. (Helyeslés.) 

Halász Bold izsár ^ Zsarnay képviselőtár
samnak előadására nézve — mert alkalmasint nem 
értettük egyrnást — vagyok bátor néhány szót 
válaszolni. Én a kérvényezés jogát épen nem 
akartam korlátolni, midőn azt indítványoztam, 
hogy a ház ne bocsátkozzék ajánlatokba vagy nem
ajánlatokba, mert ez a kormányzati térre is tarto
zik. Én egyátalában nem akarom a kérvényezés 
jogát korlátozni, hanem oda visszavezetni, a hová 
való. Átalános szempont az, hogy a törvényalko
tási , törvényvégrehajtási , igazságszolgáltatási 
jogot nem szabad alkotmányos államban összeke
verni, mert az összekeverés absolutismusra vezetne. 
Valamint a kormánynak nincs joga törvényalko
tási térre menni át, ugy nekünk is óvakodnunk 
kell ily ajánlatok által a kormányzati térre átmen
ni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Két kérdés van itt. 
I A kérvényekre, sőt tán a házszabályokra 
j nézve, ha netán változtatások lennének teendők, 
ugy hiszem, kimondotta már a tisztelt ház, hogy 
az nem e jelen pillanatra tartozik. (Helyeslés.) 

Hanem a t. miniszter ur tett egy kijelentést, 
t. i. hogy a kérvények tárgyalásánál a kázszabá-

I lyok 30. §. alkalmaztassák: erre nézve méltóztas-
I sanak véleményüket nyilvánítani. (Elfogadjuk!) 
I Ennélfogva valahányszor jövőre a kérvényi vagy 
I bármely más bizottság ülést tart, erről mindannyi
szor tudósítandó a minisztérium, hogy abban rész 
vehessen. 

Most a kérvényi bizottság további előadása 
következik. 

Németh Káro ly e lőadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését): Szatmár megye bizottságának 
kérésére, hogy a debreczen-szatmár-szigeti vasút
vonal kiépítése törvényhozásilag biztosittassék; 
szab. kir. Szatmár-Németi városa közönségének 

| ugyané tárgyban beadott kérésére; Kővár vidé-
| ke közönségének ugyané tárgyban tett kérésére; 
j Debreczen város a közönségének ez ügyet érdeklő 
I kérésére; Nagybánya sz. kir. város közönségé-
| nek e tárgyat érdeklő kérésére; Máramaros megye 
: közönségének a debreczen-szatmár-szigeti vasút
nak, Szigetre vezetendő minden más vonal fölött 
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mielőbbi kiépítését kérő folyamodására; továbbá 
Gyöngyös városa képviselőtestületének azon ké
résére, hogy a Hatvantól Miskolczig építendő vas
pálya fővonala Gyöngyös-Püspöki határán keresz
tül Gyöngyös felé építtessék; a hegyaljai városok 
és községek folyamodására, melyben kérik, hogy 
azon vasút, a melyre hír szerint Sulykovszky ber
ezeg Pryznicztől Homonnánát Nagy-Mihályig en
gedélyt nyert, Nagy-Mihálytól ne Kassa, hanem 
Szerencs felé vitessék; Rozsnyóbánya város kö
zönségének kérésére, hogy a Gömör megyében 
Miskolcztól Dobsináig tervezett vasútvonal kiépí
tése országos biztositék mellett engedélyeztessék; 
végre Dobsina város közönségének kérésére, hogy 
egy Miskolcz és Dobsina közötti vasútvonal épít
tessék : a kérvényi bizottság véleménye következő: 

Minthogy a vasúti vonalaknak végleges meg-
állapithatása, sőt ezeknek ak i r magán vidékbeli, 
akár pedig közérdekbeli megbirálhatása csak is 
az illető adatoknak, helyrajzi kimutatásoknak és 
a még függőben levő országos vasúti hálózatnak 
figyelembe vétele mellett eszközölhető; és e 
tekintetben az egyszerű folyamodások és ezekben 
mindennemű bizonyítékok nélkül felsorolt indokok 
nem csak egyoldalú nézetre, de még káros prae-
occupatióval is járó határozatra is vezérelhetnének, 
annyival inkább, mert bizonyára nyújtattak be 
közvetlen a magas minisztériumnál is ilyetén fo
lyamodások, a melyek részben, a házhoz intézett 
kérelmek ellenében, más tervezetek elfogadására 
irányozvák; 

minthogy a vasúti kérvényeknek minden te
kintetben előleges megfontolása és ezekre adandó 
véleményezés egyenesen a felelős minisztérium 
köréhez tartozik, és azon határozat, a melyet a 
képviselőház 1866-ki július 1-én a vasutak tár
gyában hozott, csak is a minisztériumnak előleges 
felhatalmazását tartalmazza azokra nézve, a miket 
létesíteni lehet, még mielőtt ezen minisztérium az 
egész vasúthálózat kiépittetési módja iránt rész
letes javaslatát beterjesztendi, és ez tárgyalás alá 
vétethetik; és ép ugy a debreczen - szatmár-
szigeti vonalra nézve is, a melyre több rendbeli 
folyamodások vonatkoznak, a háznak további in
tézkedése, a f. é. október 15-én hozott végzéssel, 
a miniszteri jelentéstől tétetvén függővé, a mi
niszteri előleges véleményezéseknek szüksége ezen 
határozatok által is el van ismerve ; 

s minthogy különben is még ezen miniszte-
terium sem volna képes vasúti tervezetei tekinteté
ben valamely összeköttetésben álló alapos véle
ményt adni akkor, hahogy a képviselőház ismét 
elkülönözve oly vonalak felett tanácskoznék, a me
lyekről neki még tudomása sem volt: 

A kérvényi bizottság mindezeknél fogva a 
házhoz intézett ezen folyamodásoknak az illető 

közlekedési minisztériumhoz való áttételét vélemé
nyezi azon megjegyzéssel, hogy — miután mind 
a képviselőháznak, a melyhez ezen folyamodások 
intézve lettek, mind pedig a folyamodóknak is 
érdekökben áll, hogy ezen kérvények az illető 
minisztériumnál kellő megfontolást nyerjenek, és 
ugyanennek véleményezésével ellátva, határozat 
végett annak idején ismét a házhoz visszakerül
jenek — szükséges legyen a magas közlekedési 
minisztériumot a folyamodványok áttételekor egy
úttal a felől határozatilag értesíteni, miszerint a 
ház mindazon vasúti folyamodásokra nézve, a 
melyeket ezen minisztériumhoz már áttétetni ren
delt avagy rendelni fog, ugyanettől indokolt vé
leményezést, és pedig akkorra elvár, a midőn ez a 
folymodásokban vonatkozott vonalak iránt saját 
tervezetét vagy ellenjavaslatát a háznak benyújt
ja ; külön véleményezést vár pedig azon folyamo
dásokra nézve, a melyek a miniszteri tervezetek
kel kapcsolatban nem állanak, és igy ezzel a ház 
által tárgyalás alá nem vétethetvén, külön előter
jesztés utján nyerhetnek csak végleges elintézést. 

Várady Gábor: T. ház! E véleményt se 
alapelveiben, se indokolásában nem pártolhatom: 
nem pártolhatom különösen azért, mert némely 
pontjaiban praeoccupálja e képviselőház teendő 
intézkedéseit; némely pontjaiban pedig ellentét
ben áll a t. háznak már érvényre emelkedett ha
tározatával. A legelső munkálat e tárgyban a t. 
közlekedési minisztériumnak azon javaslata követ
keztében fogna lenni, melyet a háznak e részben 
fönálló határozata szerint a képviselőház elé a 
maga idejében elő fog terjeszteni. Ha a t. bizott
ság azt véleményezte volna, hogy a vasutak tár
gyában beadott kérvények a ház e tárgy béli hatá
rozatainak épségben tartása mellett a miniszté
riumnak véleményezés végett adassanak ki, hogy 
ez a vasúti hálózat iránt benyújtandó tervezetében 
azokra is terjeszsze ki figyelmét, a szerint a mint 
azt jónak látandja: akkor e véleményt elfogadtam 
volna; de jelen szerkezetében egyátalában nem 
járulhatok hozzá. Majd, midőn a t. minisztérium a 
vasúthálózat iránti javaslatát, a képviselőház e 
részben hozott határozatainak figyelembe vételével, 
ide fogja terjeszteni, akkor lesz a t. képviselőház
nak feladata megbírálni azt is, hogy e tárgyban 
beadott és indokolt kérvényekben kifejtett viszo
nyok a minisztérium által mennyiben vétettek 
figyelembe. Jelenleg nem intézkedhetünk más
képen, ha csak a képviselőház hozandó határoza
tait praeoccupálni nem akarjuk, és nem akarjuk, 
hogy a már érvényre emelkedett határozatok ezen 
vélemény által paralyzáltassanak. Én tehát kérem 
a képviselőházat, méltóztassék elhatározni, hogy 
ezen kérvények egyszerűen véleményezés és ille
tőleg figyelembe vétel végett adassanak ki a mi
nisztériumnak. A dolog érdeméhez majd akkor 
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fogunk szólani, midőn a minisztérium ide vonat- j 
kozó előterjesztését megteszi. (Helyeslés.) 

Németh Károly előadó: A vasutak kérdése 
kétségen kivül egyike a leglényesebbeknek. Ha 
majdan ez anyagi kérdések fognak szőnyegre ke
rülni, a politikai tekinteteket el fogják nyomni. 
Tizenhárom külön munieipium ugyanannyi folya
modást tett le a ház asztalára, melyek mindegyike 
teljesítésében a maga boldogságát véli rejleni. Mi 
történik más részről? Az, hogy az ország várván 
a minisztérium vasúti tervezetét és ez be is adat
ván, abban mindezen folyamodásoknak alig tized 
részére nem tekintett. Kérdem már most, mikor 
fognak ezen folyamodások érdemileg tárgyalás 
alá kerülni? Azt hiszem, ha valamely bíróság 
vagy hatóság elé valamely ügy elintézés végett 
terjesztetik, az mindaddig be nem fejezte munkál
kodását, míg érdemileg nem felelt. Érdemileg 
pedig jelenleg a ház nem felelhet mindezen folya
modásokra, mert mindezek nincsenek okmányok-
kai indokolva , és mert, az adatok. melyek szük
ségesek, nincsenek a ház asztalára letéve. Azonban 
magam is tudok 4 — 5 olyan folyamodványt, me
lyek az adatokkal együtt vannak a minisztérium
nál. Azért ezen folyamodványoknak nem volt 
egyéb czéljok, mint emlékeztetőül szolgálni, hogy 
annak idején fordíttassák reájok figyelem. Ennek 
folytán a kérvényi bizottság öszpontositotta né
zetét abban, hogy a háznak mintegy erkölcsi 
kötelessége mindazon folyamodványokra, melyek 
itt benyujtattak, érdemleges végzést hozni. Ér
demleges végzés pedig jelenleg nem hozathatván, 
átteszi azokat a minisztériumhoz: átteszi pedig azért, 
mert várja a* minisztériumtól az egész vasúti há
lózati tervezet előterjesztését, és várja , hogy 
mindezen folyamodásokat figyelembe veszi, a me
lyeket pedig mellőz, azokra nézve adja elő, hogy 
miért. Ugyanezen hálózat tárgyalása alkalmával 
akár fogadja el a ház a minisztérium tervezetét, 
akár nem, a kérvények végleges elintézést nyer
nek, mert ekkor szó lesz rólok; de ha egyszerűen 
adjuk csak át'a minisztériumnak, és nem mondjuk 
ki a határozatban, hogy annakidején mindezek te
kintetében külön véleményt adjanak, nem leszünk 
soha azon helyzetben, hogy azokat érdemleg tár
gyalhassuk. Ez okból van két oldala a bizottsági 
véleménynek: egyik az, hogy a folyamodványok 
tétessenek át a minisztériumhoz azzal, hogy a 
mennyiben oly folyamodványok vannak köztök, 
melyek a hálózattal kapcsolatban állnak, el
várja a ház . hogy azokra nézve mondja el, miért 
vonta be a hálózatba, vagy miért hagyta ki belőle; 
a másik pedig, hogy azon folyamodványokra 
nézve, melyek a hálózathoz nem valók, de azért 
nem lehet örökre az archívumba félretenni, hanem 
az ország érdekében megérdemlik, hogy végleges 
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elintézést nyerjenek, hogy tehát azokra nézve, 
nem lehetvén ezeket közösen tárgyalni, a minisz
tériumtól elvárja a ház , hogy ezek tekintetében 
külön véleményt adjon. Akkor lesz alkalmunk 
mindezekhez hozzászólani; de ha ezt ki nem mond
juk, alkalmunk soha sem lesz. 

Szaplonczay József : Nekem csak egy áta-
lános észrevételem van. Azt hiszem, a már október 
15-én hozott határozatnak nem akarhatunk dero
gálni. Miután pedig már a debreczen-szatmár-szi-
geti vasútvonalra nézve a t. ház a minisztérium nyi
latkozatát elfogadta s azt érvényre emelte, ha most 
ezen kérvényeket, melyek ugyanezen vonalat ér
deklik, ismét átteszszük a ministeriumhoz, s mint
egy ujolag tárgyalásra tűzzük k i : attól tartok, hogy 
a már hozott határozatnak derogálunk. En tehát a 
már hozott határozatot érvényben kivánom tartat
ni. (Helyeslés.) 

Mihály i P é t e r : Azon indokolás után, me
lyet Németh Károly előadó úr a bizottság vélemé
nye mellett előadott, nem vagyok meggyőzve ar
ról, hogy nevezetesen a debreczen - szatmár-szigeti 
vasútvonalra nézve — mely iránt a háznak hatá
rozata van, és mely mellett nem egy, hanem leg
alább 5—6 megye közönségétől jött be kérvény 
— ne volna módosítandó a felolvasott vélemény 
oda, hogy ezen vonalra nézve a ház már határoz
ván, a kérvények a közlekedési minisztériumhoz 
átteendők. Kérem tehát a t. házat, méltóztassék e 
vonal tekintetében a felolvasott véleményt így mó
dosítani. {Helyeslés?) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! A dolog érdemé
re nézve a kérvényi bizottság véleményét elfogad
hatnám ; de több rendbeli kifogásom van indokolá
sa ellen: mert — mint igen jól mondta a t. előadó 
úr — a vasúti kérdés igen fontos; de épen azért, 
mert igen fontos, nem kell praeoecuj3álni annyi 
sok elvnek, mennyi azon motivatioban előadatik, 
megállapításával, mert azok igen sok fontos kér
désnek praeoccupálnak. En pedig épen azt hibás
nak tartom, hogy a kérvényi bizottság ily sok 
fontos kérdés eldöntésébe per tangentem bocsát
kozik, illetőleg irányt jelöl ki arra nézve, mikép 
kelljen ekérdéseket concret esetekben is eldönteni. 
(Helyeslés.) Ha jól felfogtam az előadó úr vélemé
nyét, ennek értelmében mindezen törvény ek a köz
lekedési minisztériumnak adatnának ki, hogy te
kintetbe véve a ház eddigi határozatait, azok ér
telmében, különben pedig részint a vasúthálózat 
tervezetének előterjesztésénél, részint más alkalom
mal — a mennyiben t. i. az ajánlott pályák a ter
vezetbe fel nem vétetnek — közölje a házzal ezek 
iránti véleményét. í gy egyszerűen, a nélkül, hogy 
azon hosszas inotivatioba bele bocsátkoznánk, ugy 
vélem, megállhat a vélemény, és így kívánnám 
azt elfogadtatni, (Helyeslés.) 
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Boros B á l i n t : T. ház ! Ha a vasutakra vo
natkozó kérvények egy természetűek volnának, 
nem emelnék szót a bizottság előadott véleménye 
ellen; de ki kell nyilatkoztatnom, hogy van a kér
vények közt oly természetit is, mely a ház határo
zata által legalább egy időre eldöntetvén, annak 
ujabb tárgyalása a határozat erejét gyöngítené. 
Ilyen különösen a debreczen-szatmár-szigeti vaspá
lyavonalkérdése. Akérvényi bizottság ennek tárgya
lása alkalmával, és midőn az itt előadott véleményt 
megállapította, vagy megelőzte a ház ez iránti ha
tározatát, illetőleg annak tudomásával nem bír t ; 
vagy ha tudta, a bizottságnak nem lett volna egyéb 
teendője, mint kimondani, hogy e kérvények már 
a ház múlt hó 15-én hozott határozata által el levén 
intézve, e beadott kérvények végleges elintézke-
dést nyertek. Nehogy tehát ezen alkalommal a 
háznak előbb hozott azon határozatának praejudi-
cáljunk, mely szerint a debreczen-szatmár-szigeti 
vonal más vonalaktól és az országos combinatiotól 
függetlenül tárgy altassák, nehogy — mondom — 
ezen már meghozott végzésnek praejudicáljunk: 
kérem az aggodalmat okozható részt a bizottsági 
véleményből eltávolítani. (Helyeslés,,) 

Elnök: Azt hiszem, Ghyczy Kálmán igen t. 
képviselő úr indítványának elfogadásával ezen kí
vánság is teljesíttetik: a ház t. i. határozatilag ki
mondja, hogy a vasutvonalak tárgyában eddig ho
zott határozatokat a közlekedési miniszter figye
lembe vévén, a többire nézve akkor, midőn a há
lózat tervezetét elő fogja terjeszteni, tegyen a ház 
előtt véleményes nyilatkozatot. (Helyeslés.) 

A házszabályok értelmében eljött az idő, hogy 
a t. ház uj kérvényi bizottsági tagokat válaszszon. 
A jelen kérvényi bizottság tagjai egész határozott
sággal kinyilatkoztatták, hogy a házszabályok ér
telmében az ő kötelességük lejárván, annak teljesí
tését semmi esetre sem kívánják tovább folytatni: 
ennélfogva nincs egyéb hátra, mint hogy a kérvé
nyi bizottság 15 tagjára nézve a szavazatokat a 
holnapi ülésben beadni méltóztassanak. (Helyeslés.) 

Holnap 10 órakor a kérvényi bizottság jelen
tésének folytatása és nevezetes igazolási kérdések 
előterjesztése végett ülésre méltóztassanak össze
gyűlni. 

Az ülés végződik cl. u. 1 órakor. 

1867. november 8-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 : Bartal György kérvénye szabadságért, mely megadatik ; Vinkler Józsefé birtoka kiegészíté
séért ; az ág. bitv. tiszai egyházkerületé a vallásfelekezetok kielégítéséért; a tiszalöki kerületbeli községeké a bélyegadó, dohány-
egyedáriiság, telekkönyv, közmunka s egyéb tárgyak iránt. A kérvényi bizottság előterjesztése alapján : a szatmár-nómeti, ugy szin
tén a kécsai görög kath. románok, Grünhut Dávid, Neumayer György és társai, Milecz József, Zimándy Ignácz, Hajnóczy Sámuel, 
Hergeszthaymer András, Szemléi- János, Várady Károly és neje, a csetneki uradalomhoz tartozó községek, Veszter Pá l kérvénye a 
minisztériumhoz. Újvidék városé a nemzetiségi bizottsághoz , Burián János, J aksa János és társai, Tiszóez város, Antal János és 
Hanka Ignácz, Derekasi András , Frics Lajos, özv. Vidák Józsefné, Borbély Ferencz. Alsó-Csemáton község, Paucz József, Ernszt 
Józsei és Kiss Bálint kérvényei a minisztériumhoz tétetnek át. Vladár Tamás föltételesen, Wesselényi József b. és Hrabovszky Zsig
mond végleg igazoltatnak, Ormos Sándor és Kandó Kálmán választása vizsgálat alá bocsáttatik, egyszersmind a nevezett képviselők az 
osztályokba soroltatnak. Szavazás a kérvényi bizottság tagjaira. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Wenckhem Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10V. órákon / 4 

E l n ö k : Az ülés megnyíl t tá , mai ülés jegyző
könyvét vezetni fogja Radics Ákos képviselő úr, a 
szólani kívánókat pedig DimitrievicsMilos úr jegyzi. 
A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog fölolvastatni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa a nov. 
1-dikei ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Bartal György képviselő, lábán sérü

lést szenvedvén, felgyógyulásáig szabadságot kér. 
Megadatik. 

Vinkler József nyitramegyei Korkácz köz
ségben lakos , a korkáczi kamarai birtokból vett 
birtokrész kihasitása alkalmával szenvedett tér
hiányt panaszolván, orvoslást kér. 

Az ág. hitv. tiszai egyházkerület az 1844. 
III-dik és 1848. XX-dik t. ez. bővítésével az egyes 
vallásfelekezetek vallás- és iskolaügyi összes érde
keit s az azokból folyó jogigényeket törvény által 
szabályoztatni kéri. 

Mindkét kérvény a kérvényi bizottsághoz uta-
sittatik. 




