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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. 



í LXXIIÍ. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Nov. 8. 1867.) 195 

Bónis Sámuel képviselő úr kivan szólani. 
BÓnis S á m u e l : T. ház! A tisza-löki választó 

kerületben fekvő Sz.-Mihály, Dod, Dada, Tisza-
Böd és több községek elöljáróinak kérvényét, 
melyben a bélyegadó, dohány-egyedáruság, telek
könyvi intézmény, közmunka és más tárgyak kö
rül tett, életből merített észrevételeiket a ház figyel
mébe ajánlják, azon kérelemmel van szerencsém 
a t. háznak bemutatni, hogy azt a kérvényi bizott
sághoz utasítani méltóztassék, fentartván magam
nak, hogy midőn e tárgyak egyenkint szőnyegre 
kerülnek, hozzá szólhassak. 

Elnök; A kérvényi bizottsághoz uasittatik. 
Napirenden van a kérvényi bizottság jelenté

sének folytatása. 
Zsarnay Imre előadó (olvassa a kérvényi. 

bizottság jelentését) Szatmár-Németi görög kath. 
községe román nemzetiségű hivei panaszt emel
nek azon üldözés és elnyomás ellen, mely nemze-
tiségöket veszélylyel fenyegeti, a miatt, hogy ők 
csak rászedetés következtében kivántak a gör. 
kath. püspökséghez csatlakozni; most e miatt 
Baksay Antal lelkészök, mind az iskolában, mind 
a templomban, az oláh nyelv helyett, az orosz 
nyelvet használván, a román egyházban minden
kit s különösen az ifjúságot oroszsitani törekszik: 
e miatt nevezett lelkészök elmozdítását, egyszers
mind oly törvény alkotását kívánják . mely által 
minden vallás önkormányzási joga megvédve s 
biztozitva legyen. 

A román nemzet részére ő felségének 1861-
ben kelt rendelete folytán különösen a görög ke
leti metropolitával volt kapcsolat megszüntettet-
vén több helyütt, igy Torontál megye Kécsa köz
ségében is a román és szerb egyháznak egymás 
iránti viszonya rendezésében vegyes küldöttség 
működött, s ez által tisztába hozatott, hogy a köz
ségnek 1965 román és 860 szerb ajkú lakosa van. 
A közös egyház összes értéke 297 77 ft 12 kr. o. 
é.-ben állapíttatott meg. A románok a küldöttség 
előtt azt nyilvánították, hogy az egyházi vagyon 
alapjának '/5-öd részét két év alatt a szerbeknek ki
fizetik. E bizottságnak jegyzőkönyve a helytartó 
tanácshoz fölterjesztetvén, attól 1866. évben a ve
gyes bizottság ismét kiküldetvén, a románok az 
előtt és hasonlóan nyilvánították, hogy ők a szerb 
metropolita alatt maradni nem akarnak s a szerb 
egyháztól elválni kivannak. E bizottság jegyző
könyve is fölterjesztetett a helytartótanácshoz, de 
a románok óhajtása mindeddig nem teljesíttetett, 
minek következése lett, hogy ők a szerb metropo
lita alatt vannak, s a lakosságnak egy ötödrészét 
tevő szerbeknek van papjok, az 1/4 részt tevő olá
hoknak egy papjok sincs: e miatt kérik, hogy a 
szerb hierarchia alól szabaclittassanak föl. 

Addig is, mig a vallás tárgyában az 1847/8- | 

1 diki XX-clik törvényben biztosított jogegyenlő
ség alapján részletes törvények fognak alapíttatni, 
mi, hogy mielőbb történjék, annak szükségét, a 
mint Szatmár-Németi, ugy torontálmegyei Kécsa 
község román lakosai által beadott folyamodvá
nyok igazolják: folyamodók kérelme, ez ügyben 
való intézkedés végett, ajánlás mellett, a vallási és 
közoktatási minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Grünhut Dávid, a mint f. é. május elsején, 
ugy július 25-én beadott két rendbeli folyamod
ványában, az utolsóhoz csatolt 20 darab mellékle
tei mellett, panaszolja, részint a körmendi köz
ség elöljárói, részint a főszolgabíró önkényes el
járása folytán, hamis tanuk vallomása és né
hány körmendi dúsgazdag izraelita ármánya 
miatt fosztatott meg tanitói állomásától, ármány 
által vétettek el tőle okmányai, melyekkel ó' igaz
ságát bebizonyíthatta volna: okozott káraínak 
megtérítését kéri. Mindkét rendbeli folyamodás az 
igazságügyi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Neumayer György és többen a népnevelők 
sorsának javítása s főkép országos nyug-dijintézet 
fölállítása végett tervet nyújtanak be. A terv a 
vallási és közoktatási minisztériumhoz áttétetni vé
leményeztetik használat végett. (Helyeslés.) 

Apostagi közbirtokos Milecz József, Pozva 
Lajos róm. kath. lelkészt az 1847—8-iki XX-dik 
t. ez. 2-ik szakaszának élteiménél fogva kénysze
ríttetni kéri Albertin leányának keresztlevele ki
adására, mit a nevezett lelkész azon okból taga
dott meg, mert lánya a református vallást követő 
Nyáry Péterhez ment férjhez. Folyamodó kérelme 
az abban idézett törvény elvével egyhangsásban 
lévén, intézkedés végett a vallási és közoktatási 
minisztériumhoz pártolólag áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés) 

Zimándy Ignácz sz. fehérvári áldozár, a po
zsonyi főgymnasiumban bölcsészeti és történelmi 
tanár, részletesen tüntetvén föl Pálffy Mór gr. 
volt országkormányzónak ellenében kiadott ön
kényes s egymással ellentétben lévő rögtönözött 
intézkedéseit, melyeknél fogva hivatalától leginkább 
azon ok miatt fosztatott meg s tétetett Budáról 
Pozsonyba, mert ő 1848-ban, mint a budai fő-
reáltanodában hittanár, a hittani igazságok mel
lett, a haza iránti szeretetet is igyekezett az ifjúság 
szivébe csepegtetni: kéri okozott kárainak meg
térítését s elmozdítása által félbeszakadt szolgálati 
éveinek beszámítását. Kérelmezőnek folyamod
ványa, a hozzá eredetiben csatolt okmányok, je
lesen az ország prímásának, a fehérvári püspök
nek hivatalos levelei s többhivatalosbizonyitványok 
kétségen kívül igazolván azt, hogy folyamodó mint 
erkölcsi jellemére, ugy tudománvos készültségére 
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nézve a tanári pályára képességgel bir; valamint a 
helytartótanácsnak 18 6 2. évi május 15-én keltren
deletéből kitűnvén az, hogy ő hivatalából csak azért 
mozdittatottel, mert főkép a rendelet szavai szerint 
politikai tekintetben több kellemetlen észrevéte
lekre okot szolgáltatván, a tanuló ifjúság vezeté
sére nem alkalmasnak bizonyult, holott ugyan
azon helytartótanács által a pozsonyi gymnasi-
umba tanárnak neveztetett: a bizottság a folya
modó tanár és áldozár kérelmét ajánlólag a val
lás- és közoktatási minisztériumhoz véleményezi 
áttétetni. {Helyeslés) 

Hajnóczy Sámuel Bács megyében fi kiskéri 
ág. hitv. egyháznak 1849-ig lelkésze, 1849-ben s 
utána is a haza ügye iránti részvéte miatt halálra 
s ezután 12 évi várfogságra Ítéltetvén, várfogsága 
alatt egyházában káplán szolgált helyette; de az 
akkori egyházkerületi adminisztrátor tekintélyé
vel az egyházi gyülekezetet elrémítvén, más pap 
választására kény szeritette, így helyette más pap 
választatott; ezen intézkedést az 1857-ik évi egy
házkerületi gyűlés is, mely cs. kir. biztos jelenté
tében tartatott, helybenhagyta; ennek következ
tében ő 80 éves korában egyházi állomásától meg
fosztatott s kegy el emkeny érre jutot t : mint ilyen 
a kiskéri papi állomásba visszahelyezésért esede
zik. Folyamodó kérelme a vallás- és közoktatási 
minisztériumhoz ajánlólag átteendő. (Helyeslés.) 

Hergeszthaymer András, jelenleg az ó-ver-
bászi reform, egyház tanítója, 1849. évben Tolna 
megye Göröz községében folytatott ískolatanitói 
s énekvezéri hivatalától hazafiúi érzelemmel ki
ejtett nyilatkozata miatt fosztatott meg, és betöm-
löczöztetvén. e miatt 2400 ftig megkárosittatott: 
azért kéri, hogy részére, mint szegénynek Toron
tál megye által pártfogó ügyvéd neveztessék, hogy 
részére Forster Károly volt kormánybiztos örö
kösein, részint azokon, kik megrontására ellene ha
mis tanúbizonyságot tettek, szenvedett kára meg
vétessék, mi ha nem történhetnék, valamely orszá
gos alapból kárpótlást, vagy volt egyházától nyug-
dijt nyerhessen. Folyamodó kérelme a vallás- és 
közoktatási minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Szemlér János, jelenleg a kassai kir. tanitó-
képezdében ideiglenes tanitó, mint oly egyéniség, 
ki hiteles bizonyítványai szerint több éven át Pes
ten egy magán fitanoda-intézetnek tulajdonosa 
volt, 1861-ben Alsó-Meczenzéf községe által a vá
rosi tanodában első tanítónak megválasztatott, de 
mivel a választás a helybeli róm. kath. plébános 
akarata ellen történt, több alaptalan vád követ
keztében állomásától megfosztatott s leginkább 
ez ügyben nyomozástétel végett kinevezett fó'szol-
gabirónak és törvényszéki ülnöknek részrehajló 
eljárása miatt, a kanczellariának, helytartótanács

nak és ö felségének legkegyelmesebb rendeletei 
ellenére, se előbbi állomásához hasonló állomást 
nem nyerhetett, se a város közönsége által kö
telezett fizetését meg nem kaphatta : azért okozott 
kárainak az azokat okozók által megtérítését s előb-
bi állomásához hasonlóba helyezését kéri. Folya
modó kérelme a vallási és közoktatási miniszté
riumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Várady Károly és neje Andorka Anna tor
nai lakosok, jelenleg tulajdonosai azon belső telek
nek és külső járadékainak, melyből az előbbi tulaj
donostól a volt megyei tiszti főügyész és neje 4 . 
öl 4 láb területet megvettek s telekkönyvileg 
nevökre Írattak. Mivel a volt úrbéri telkeknek 
'/4 részén alól eldarabolását a törvény tiltja, a 

volt helytartótanács is több intézvényében ki
mondotta ezt, különösen oly községekre, mint Tor
na város, hol nincs rá példa, hogy úrbéri birtok 
'/4 telken alól eladatott volna. A telekkönyvi át

íratás ellen panaszkodván, azt különösen azon ok 
miatt kérik megsemmisitettni, mert a k . biró, kiez 
ügyben nyomozást tett, a tiszt, főügyészszel ro
konságban levén, a tanukat, kik felvilágosítást 
adhattak volna, ki nem hallgatta, azokat, kiknek 
vallomása után tette jelentését, meg nem eskette. 
Az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

A Grömör megyében fekvő csetneki uradalom
hoz tartozó 17 község kérvénye úrbéri viszonyaik 
méltányos elintézése iránt tekintetbe vétel végett 
átteendő az igazságügyminiszteriumhoz, meg
jegyeztetvén, hogy ugy a maradványföldek, mint 
az úrbéri viszonyokból származó, még eddig el 
nem intézett kérdések iránt az országgyűlés elé 
mielőbb törvényjavaslat terjesztessék, melynek 
elkészítésekor a jelen külön eset is tekintetbe ve
endő. (Helyeslés.) 

Vesztei' Pál, mint a nagyszáloki község meg
hatalmazott ügyvéde, előterjesztvén folyamodvá
nyában, hogy szepesmegyei Kagy-Szálok köz
sége volt földesurától a gróf Csáky családtól ma
gát örök áron megváltván, szerződésileg a kisebb 
haszonvételekkel együtt a papi tized kármentesí
tését megvásárolta, mindamellett Szálok községe 
mint a volt földesuraság engedményesének a papi 
tized kártalanítása iránt benyújtott kérelmétől, a 
mint a földtehermentesitési pénzalap kassai igaz
gatóságától, ugy a királyi helytartótanács- és a 
bécsi udvari kanczellariától is elutasittatott: ezért 
Nagy-Szálok községének ismételt kérelme értel
mében igazságot kér kiszolgáltatni. Folyamodó 
kérelme az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik, mindamellett azon figyelmezte
téssel, hogy miután már az 1848-diki t. ez. 3-dik 
szakaszában a minisztérium megbízatott; hogy a 
magán családok által bírt papi tized mikénti 
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megváltása iránt részletes törvényjavaslatot ké
szítsen, az igazságügyi minisztérium az általa ez 
ügyben aház elé terjesztendő törvényjavaslat készí
tésnél e folyamodásra is figyelemmel legyen. 

Várady Gábor: T. képviselőház! Nem 
tudom, méltóztattak-e érteni a kérvényi bizottság 
e véleményét. Minthogy az nagy fontoságu dolog, 
s én ezen vélemény második pontjához szólani 
kívánok: kérném a tisztelt előadó urat, szívesked
jék még egyszer felolvasni. (Fölkiáltások: Megér
tettük!) 

Zsarnay I m r e e lőadó (újra eöadja a kérvé
nyi bizottság véleményét.) 

Várady Gábor: Ezen vélemény második 
pontjában, a melyben az igazságügyi miniszter 
utasittatik, hogy az úrbéri viszonyból származó 
ügyekre nézve törvényjavaslatot terjeszszen a ház 
elé, olyasmi foglaltatik, a mi iránt már az igazság
ügyi minisztérium úgyis interpelláltatott s nyilatko
zott^ a mi különben sem tartozik a kérvényi bizott
ság elé. A vélemény ezen részét tehát kihagyatni 
kérem. (Helyeslés.) 

Zsarnay I m r e e l ő a d ó : Lehetetlen, hogy a 
házé véleményt elvileg el ne fogadja. Hiszen a 48-
iki törvényekben is világosan az mondatik, hogy 
a minisztérium e kérvényekre készítsen javasla
tot. (F'ókiáltások : Nem, ide tartozik!) 

Sz lávy JÓSef: Ismételve hallottam, hogy a 
kérvényi bizottság oly kérvényeket, melyek a 
földtehermentesitésre, melyek úrbéri kérdésekre 
vonatkoznak, véleményezi az illető minisztérium
hoz áttétetni. Már, engedelmet kérek, azon véle
mény, mel}7et e képviselőház elfogad, némileg a 
minisztériumra, ha talán nem közelező, de minden 
esetre irányadó. A jelen vélemény pedig*, ha sza
bad mondanom, a jus első regulája ellen vét, mely 
azt mondja: „audiatur et altéra pars." (Helyeslés.) 
Itt pörről vagy pörösködésről van szó, mely a 
földesúr és a lakosság közt folyt és foly ; s a nélkül, 
hogy a földesúr érveit meghallgatnék, nem hi
szem, hogy itt csak véleményt is mondhatnánk, a 
mely irányadó lenne az igazságügyi vagy bár
mely minisztériumra. Ezen ügyek az eddig fen-
álló törvények és az 1861-iki ideiglenes törvé
nyes szabályok által föntartott úrbéri pátensek 
szerint intéztettek, intéztetnek és fognak elintéz
tetni mindaddig, mig a törvényhozás e részben 
változtatást nem tesz. Ezen tekintetben akár a 
törvényhozásra, akár a polotikai közigazgatásra 
pressiot gyakorolni az országgyűlés nincs hivatva. 
Az egyszerű vélemény, mely helyes, az, hogy té
tessék az át az illető minisztériumhoz minden 
motivatio nélkülj és ezért azt vélem, hogy az 
egész motivatio kihagyandó, és a kérvény egysze
rűen átteendő a minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk]) 

Ennélfogva a kérvény egyszerűen minden indoko
lás nélkül áttétetik az illető minisztériumhoz. 

Szontagh P á l e lőadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését) : Újvidék sz. kir. város közön
sége a nemzetiségi kérdésnek mielőbbi elhatáro
zását olyformán kívánja, hogy a szerb nemzetnek 
a magyar királyok által adott kiváltságai érvénye
seknek ismertetvén el, az ország törvénykönyvébe 
igtattassanak, és az 1861-ben Karloviczon tartott 
nemzeti gyűlés határozatai a hozandó nemzetisé
gi törvény alkotásánál irányadókuí tekintessenek. 
A képviselőház nemzetiségi bizottságához átté
tetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Burián János váradi lakos 1848-ban a haza 
függetlenségének megvédéséhez járulandó, kis 
gazdaságát haszonbérbe, ingóságát eladta, beszer
zett pénzét 1700 frtot az országnak egy évre 5 % 
kamatra kölcsön adta, s ő maga mint honvéd-
huszár a komáromi vár feladásáig harczolt. Utal
ványai ból 1 drb. 100 írtról szólót mellékelve, 
kéri pénzének kamatostul kifizetését eszközöltetni. 
Továbbá, mivel több európai nyelvet jól értve, a gya
korlati és elméleti mezei gazdaság terén isme
reteket szerzett, mint Gerliezy Bódog b. levele 
és egyéb bizonyítványai mutatják: kéri magát a 
magy. korona birtokaiban valamely fő gazda
tiszti állomásra alkalmaztatni.Elintézésvégett, aján-
lólag a pénzügyminisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

Jaksa János, Szecsei József s több társaik, 
K. K. Laczliáza városa lakosai, az 1849. hadjárat 
alkalmával az osztrák katonaság által fuvarozásra 

i kényszeríttetvén, az orosz seregekhez érkeztökkor, 
j ezek által sanj^argattattak és lovaiktól, kocsijaik
tól megfosztattak, lő78 ft. 24 kr., hitelesített 
tanúvallomásokkal és hivatalos jegyzőkönyvvel 
igazolt, szenvedett kárukat, tekintettel a múlt évi 
fagy és aszalja által sújtott szegénységökre, az 
országos pénztárból megtéríttetni kérik. Elintézés 
végett a pénzügyminisztériumhoz, áttétetni vé
leményeztetik. (Helyeslés.) 

Grömör megyében fekvő Tiszócz város kö
zönsége előadja, hogy jóllehet az 1854-ben aláirt 
u. n. nemzeti kölcsönét, befizetett két részlet áten
gedésével, bizonyos Hirschler bécsi kereskedőnek, 
eladván, atovábbi részletek fizetése alólfölmentetett-
mégisrajta a rimabrézóiadóhivatal nemzeti kölcsönn 
hátralék fejében 1145 frt. 19 '/, krt. követel. Ezen, 
jogtalan követelés alól kéri magát a folyamodó 
városi közönség annyival inkább • fölmentetni, 
mert szorult pénz viszonyai között nem csak belső 
közigazgatási költségeit, de az adókat sem képes 
fizetni. Folyamodó község kérvénye elintézés 
végett e pinzügyminiszteriumhoz áttétetni véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Antal János és Hanka Ignácz csongrádmegyei 
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szentesi lakosok 1849 évi július hóban a honvéd 
hadsereg részére gyalogsági tokmányokat és szu-
ronyszijakat szállítottak, és az ezekért utalvá
nyozott 2803 pírt. 12 kr. értékéből csak 220 pfrtot 
kaptak. Kérik a hátra levő 2583 frt. 12 kr. köve
telésüknek kamatokkal együtt az orsz. pénztár
ból leendő kifizetését eszközöltetni. Elintézés vé
gett a pénzügyminisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. {Helyeslés?) 

Derekasi András csongrádmegyei szentesi 
lakos 1849-iki július hóban a honvédsereg részé
re kiszolgáltatott tokmányok és szurony szíjak 
árának kifizetését eszközöltetni kéri. Elintézés vé
gett a pénzügyminisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. (Helyedé*.) 

Frics Lajos Hunyad megye volt ülnöke. 
jelenleg postakiadó Tenkén, 1848-ban a fölzen
dült oláhok által üldöztetve, hunyadmegyei birto
kát, mely 1843-ik évben 41136 frtra volt be
csülve, s mig ő a haza ügyét négy fiával együtt 
szolgálta, javait a lázadók elpusztították. Több 
ezerre rugó szenvedett kárainak az országos pénz-
tából bár csekély részben is megtérítését kéri.Elinté
zés végett a pénzügyi, illetőleg' honvédelmi minisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Özvegy Vidák Józsefbe pesti volt szijgyár-
tóné 1849-ben a cs. k. katonaság által elkob
zott 3941 frt. 52 krnyi értékű hadfölszerelési 
szíjgyártói készletei árának 1850. évi január 
1-étó'l járó törvényes kamataival együtti megtérí
tését eszközöltetni kéri. Folyamodó kérvénye 
elintézés végett a pénzügyminisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Borbély Ferencz pesti szűcsmester kérvé
nyében előadja, hogy 1848—49-ben a honvéd
sereg részére 3538 frt. 40 kr. értékű csákókat 
szállított. Minthogy ezen, részére utalványozva 
volt összegből csak 280 forintot kapott, a hátra
levő összegnek az országos pénztárból leendő 
kifizettetését kéri. E kérvény elintézés végett a 
pénzügyi minisztériumhoz véleményeztetik átté
tetni. [Helyeslés) 

Alsó-Csernáton községe Erdélvben az 
1854-iki nemzeti államkölcsönre 16,000 frtot 
irt alá és ez összegből 12,000 frtot több részlet
ben le is fizetett, a hátralék ő felsége által elen
gedtetvén. A két első befizetett részletről — 800 
frtról — csak egyszerű nyugtatváuyt kaptak, 
melyekben az állam kötelezvények kiszolgáltatása 
későbbre igértetett, de mindeddig nem teljesít
tetett. Kérik ezen 800 írtnak az 1854-diki novem
ber l-jétől számítandó 5 % kamatokkal kifizet
tetését. Elkérvény elintézés végett a pénzügyi 
minisztériumhoz véleményeztetik áttétetni. (He
lyeslés*) 

Paucz József pesti lakos előadván, hogy 

52,365 frt. 88 krnyi p. p. követelésére nézve, mely 
őt a magyar hadsereg részére 1849-ben tett szál
lítmányokért illeti, ki nem elégíttetett, kéri magát 
az országos alapból vagy nyugdíjjal elláttatni, 
vagy veszteségeért kárpótoltatni, vagy az őt segé
lyező vejét Sporer Imre pestvárosi tisztviselőt 
előnyösebb hivatalba aíkamaztatni. Kérelme tá
mogatására előadja, hogy a szent koronának biz
tos helyre lett elszállításában élete koczkáztatásá-
val közreműködött és hogy fia a haza vértanuja 
lett. E kérvény a miniszterelnök úrhoz vélemé
nyeztetik áttétetni. (Helyeslés.) 

Ernszt József magyaróvári lakos és orvos, 
1862-től 1866-ig Borsodmegye egri járásának or
vosa, bűnvádi ügyekben kiérdemelt 2 ezer ftnyi 
dijainak Borsod megye pénztárából okmányai alap
ján leendő kifizettetését eszközöltetni kéri. Elinté
zés végett a belügyminisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Kiss Bálint, a 31.-Nemz. Múzeum képtárőre, a 
mostani országos közintézeti bizottságnak vélemé
nye alapján a képviselőház által f. évi april 5 én 
tartott ülésében 850 sz. a. hozott határozatot, mely 
szerint neki tiszteletbeli képtárőri minőségben 1844 
— 1860 évekre 2000 ftnyi jutalmat 1861—1866 
évekre évenkinti 600 ft, fizetés vagyis 6 évre ösz-
szesen 3600. ft, ugy a sérült múzeumi képek kija
vítására általa forditott költségek megtérítéséül 
4166 ft az országos pénztárból kiutalványoztatni 
ajánltatott , érvényre emeltein i, illetőleg a fö-

! nebbi őszieteket és rendes 1200 ftnyi évi fizetését 
| is az országos pénzalapból kifizettetni kéri, ez al

kalommal a eultusminiszteriumnak 1867-ki május 
hó 6-ik napján 2728. sz. a. kelt, de nem tudni ki-

| hez intézett rendeletét bemutatván, mely szerint a 
| nevezett minisztérium ugy találta, hogy kérvényező 
| a múltra nézve egyátalában nem követelhet akár 
I munkadíj, akár képkijavitási költségek fejében ju

talmat, kárpótlást vagy fizetést, mert István főher-
ezeg mint királyi helytartó által nem 1844-ik évi 
ben, hanem 1847-ben múzeumi tiszteletbeli kép
tárőrré ép oly kikötéssel neveztetett ki, misze
rint az illető képek kijavítását is teljesitse, és mer-
tiszteletbelisége daczára a Múzeum épületében int 
gyen lakást, s 1861-től kezdve fát és festészet
anyagokért 200 ftot élvezett, és igy addigi munkás
sága, melynek értékét a kérvénye által fölszámi-
tott 4166 ft csaknem teljesen képviseli, eléggé 
jutalmazottuak tekinthető , de mely miniszteri ren
delet befolyása szerint, fofyamodónak tiszteletbeli 
őri szolgálata tartamára, az emiitett 200 ftnyi áta
lány megszüntetése mellett f. é. június 1-tó'l kezdve 
600 ftnyi évi tiszteletdíj utalványoztatott s ő egy-
szermind a folyó évre már fölvett 200 ftnyi álta
lány iránti számadástétel kötelessége alól fölmen
tetett. Miután a képviselőház által a közintézetek 
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ügyében kiküldött bizottság 1866. évi július 4-én 
386. elnöki szám alatt beadott jegyzőkönyvében, 
jelesen marczius 14-én 29, és april 4-én 3. sz. a. 
azt véleményezte, hogy kérvényesnek a) 1844-től 
186l-ig, tehát 18 éven át véghezvitt hű szolgála
tainak némi kárpótlásául 2000 frtnyi átalány kifi
zetése a minisztériumnál ajánltassék; b) 1861 
— 1866 év végéig évenkint 600 frt., s igy 6 évre 
3600 frtnyi fizetési átalány ; és c) a sérült képek 
kijavítására átala fordított költségek, megtérítése 
és inunkadijazása fejében 4166 frt., és pedig 
ezen utóbbi két öszlet az országos pénztárból ki
fizettessék ; végre d) kérelmező' képtári ó'ri minő
ségben s rendes évi fizetésstd leendő alkalmazta
tása végett a minisztériumhoz áttétetni határozta, 
s ez által a kérvényi bizottság nézete szerint a 
fön kitett 2000, 3600. és 4166. összesen 9766 
frtnyi jutalomnak, fizetésnek és kárpótlásnak 
kifizetését már megállapította és elhatározta: ezen 
bizottság a fönebbi 9766 frtot az országos pénz
tárból a pénzügyminisztérium által kifizetendő-
nek. s kérelmezőt valóságos képtárőri minőség
ben a többi múzeumi őröknek rendes fizetésével 
való kineveztetés végett a közoktatási minisztéri
umnak ajánlandónak véleményezi. 

Csiky Sándor: T. ház! Ugy tudom, az íra
tok között Kiss Bálintnak egy folyamodványa is 
van: azt kérem fölolvastatni. (Zaj.) 

PulSZky FerenCZ: Ha Kiss Bálint folya
modványa fölolvastatik, én a minisztérium ellen
észrevételeit is kérem fölolvastatni. (Zaj.) 

Zsedényi E d e : U g y látom, mintha ösz-
hangzásban nem volna a bizottság mostani jelen
tése azon határozattal, melyet a képviselőház e 
tárgyban f. é. april 5-én hozott. A ház akkor esak 
ajánlotta vagyis utasította a kérvényt a minisz
tériumhoz, ez pedig e részben már be is adta véle- ! 
menyét. Hogy mi most a minisztérium ezen véle
ményével ellenkezőleg határozzunk a nélkül, hogy 
az adatokat meghallgatnék, mint ezt a bizottság 
véleményezi, azt hiszem, helytelen eljárás volna. 
Azért indítványozom, hogy a kérvény egyszerűen 
a minisztériumhoz utasittassék elintézés végett. 
(Zaj. Helyeslés.) 

Sz lávy József: T. ház! Csekély módosí
tással el lehetne fogadni a bizottság véleményét, j 
ha t. i. azon szavak: „az országgyűlés elhatározta 
és megalapította ezek kifizetését/' kihagyatván, 
helyettök ezen kifejezés tétetnék: „kifizetését aján
lotta." 

Zsedényi E d e : Nem tudom, miért ajánlani? 
Egyszerűen a minisztériumhoz kell elintézés vé
gett áttenni. 

S z l á v y Józse f : Tehát tegyük át minden 
indokolás nélkül. 

Szontagh Pál előadó: A kérvényi bízott-

ságot ezen vélemény elfogadására a képviselő
háznak már korábban hozott határozatai indítot
ták, és azért bátor vagyok a belügyminiszteri 
államtitkár és képviselő urat figyelmeztetni, 
hogy „ezek fizetését:" mer azt méltóztatott mon
dani, hogy a minisztériumhoz indokolatlanul 
utasittassék. Meglehet, tévedek, de nem épen erre 
akarok felelni; hanem arra, hogy a bizottság 
a res factit véleménvében el nem hallgathatta, 
azért hozta föl, hogy „a képviselőház már ezt elha
tározta;" tehát a mi már a háznak határoztában 
előbb kimondatott, azt ezen ujabb kérvényi bi
zottság többé kétségbe vonni nem akarhatta. Erre 
nézve bátor vagyok felolvasni a képviselőháznak 
1867-ikévi april hó 5-ikén tartott CXYII-ik ülése 
jegyzőkönyvének kivonatát. (Halljuk /)„ Előterjesz
tetvén és tárgyaltatván a közintézetek tárgyában 
kiküldött bizottságnak Kiss Bálint magyar nem
zeti múzeumi képtárör 1866 évi február hóban 
ugyanazon évi június 20-káról és 1867 évi ja
nuár 22-éről a képviselőházhoz intézetett és innen 
véleményadás végett a közintézeti bizottsághoz 
áttett kérvényeit tárgyazó véleményes jelelentése, 
mely szerint a) kérelmes 1844 tői 1861-ig 18 
éven át véghez vitt szolgálatai méltányos meg-
jutalmaztatása a belügyminisztériumnak ajánl-
tatni; b) 1861-től 1866 végéig lefolyt 6 év 
alatt teljesített képtárőri szolgálatának dijazásaul 
évenkint 600 frt., s igy a hat évre összesen 3600 
frt. ; c) a sérült képek kijavítására kérelmes által 
fordított költségek megtérítése és munkadijazása fe
jében pedig 4166 forintnak az országos pénztárból 
leendő kifizetése; ugy szintén d) kérelmesnek 23 
éven át teljesített szolgálata tekintetbe vételével, 
képtárőri minőségben, rendes évi fizetéssel leendő 
alkalmaztatás végett a belügyminisztérium figyel
mébe ajánlandónak véleményeztetik. A ház a kér
vényeket a bizottság véleménye szerinti ajánlással, 
fFölkiáltások: Tehát csak ajánlással!) határozta a 
belügyminisztériumhoz áttétetni." 

Halász B o l d i z s á r : Tisztelt képviselőház ! 
A kérvényi bizottság ezen véleménye két részre 
oszlik. Az egyikben hivatkozván a háznak most 
felolvasott határozatára, mint positivumot mondja 
azt. a bizonyos összeget kifizetendőnek; de a fel-
olvasás után tudomásunkra jutott, hogy bizony 
az csak ajánlva volt. Másik részében ismét ajánl-
tatik, hogy rendes képtárőrnek kinevezendő. Épen 
a tegnapi napon volt szerencsém a tisztelt képvi
selőházat figyelmeztetni arra, hogy a ház hatá
rozhat, de ajánlani méltóságán alul van. (Helyes
lés.) Ennélfogva most ismételve kérem a tisztelt 
házat, ne méltóztassék soha e szóval: „ajánlólag" 
és ezzel: „figyelmeztetőleg'' valamit a minisztte 
riumhoz áttenni: mert a minisztérium felelősségé
nél fogva figyelmeztetés vagy ajánlás nélkül is 
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teljesíti kötelességét. (Helyeslés.) Ha pedig a ház 
valamit ajánlólag vagy figyelmeztetőleg tesz át a 
minisztériumhoz, az annyit tesz, hogy akaratát je
lenti ki. És ha mégis a miniszter saját felelőssé
génél fogva azt nem teheti: mi ez egyéb, mint a 
háznak compromissioja ? Én tehát már, miután 
tegnap kijelentettem ezt, ezen tárgyhoz átalában 
nem akarok szólni, hanem ragaszkodom tegnap 
kifejtett nézeteimhez. (Élénk helyeslés.) 

Várady Gábor : Tisztelt ház! Nincs köztünk 
eltérő vélemény arra nézve, hogy hazánk művé
szei erőnkhöz képest méltányoltassanak és jutal
maztassanak. Nemis akarok én ezen előterjesztés 
érdeméhez szólani hanem szólok ahhoz, a mit tisz
telt képviselőtársunk Halász Boldizsár mondott. 
Ha e tárgy most merült volna fel először, ha nem 
lett volna a tisztelt képviselőháznak ez iránt már 
jogerőre emelt határozata: akkor azon helyzetben 
volnánk, hogy a tisztelt képviselő úr előadását 
érdemileg is tárgyalhatnók. De midőn a képvi
selőháznak már határozata van : a kérvényi bizott
ság véleményét nem reducálhatjuk annyira, hogy 
azon reducalás által a képviselőháznak hozott ha
tározata megváltozzék. Én tehát azon nézetben 
vagyok, hogy a tizztelt képviselőháznak e tárgy
ban hozott határozata, miszerint ezen ügy a mi
nisztériumnak ajánltassék, érvényben tartandó. 
(Fölkiáltások: Halász indítványát fogadjuk el!) 

Csiky S á n d o r : Tisztelt ház! Ha e tárgy 
most először forogna itt szőnyegen, ha még — 
mint Várády Gr. képviselőtársam megemlítette — 
a háznak határozata nem volna e tárgyban : azon 
esetben én is azon nézetben volnék, miszeiánt 
ugyancsak azon minisztériumhoz utaltassék elin-
intézés végett, a my minisztériumhoz már az or
szággyűlés folyamata alatt — mint a jerentésből 
is lehet érteni — utaltatott; de miután már oda 
utaltatott és most itt ujabb kérvény terjesztetett 
elő a folyamodó által a házhoz ez ügyben, mely 
már 23 év óta folyamatban van, tehát ezt az előbbi 
határozat értelmében kell elintézni. O nem rendes 
képtárőrré neveztetett ki, de mindenesetre a bol
dogult nádor által 1844-ben azon biztosítással al-
kalmaztatottt, hogy működjék, foglalkozzék, és 
felelőssége mellett munkásságot kellett ezen mű
ködésére fordítania és azonkívül még saját költ
ségeit is. A mintáz előterjesztett folyamodásból 
és a hozzá mellékelt bizonyítékokból érteni lehet, 
hasznos szolgálatot tett a nemzetnek nem csak, sőt 
tulajdon pénzét is fordította a r ra , hogy a képtár 
oly állapotba helyeztessék, melyben az ne dőljön 
romba, ne induljon pusztulásnak, hanem a nemzet 
méltóságához illő és a nemzet kívánságának meg
felelő legyen. É ez törvényben is gyökerezik, 
mert az 1832-ik törvényben is benfoglaltátik a 
Múzeum s ez által egyszersmind a képtár fölállí

tásának megrendelése. Ha őre nem lett volna, ha 
azon őr a javításokról nem gondoskodott volna, a 
szükséges szereket tulajdon költségin megtérítés 
reménye alatt be nem szerezte volna, és az ifjúságot, 
melynek oktatására ezen képtárnak szolgálnia kell, 
nem igyekezett volna képezni: valóban a nemzet 
ezen drága kincse, a képtár, elpusztult volna. Már 
most az a kérdés: a ki a nemzet kincse körül fá-
radott, saját vagyonát, pénzét, mije még volt, 
annak szükségei födözésére fordította, azt érdemli-e 
hogy — különösen akkor, mikor a nemzetnek 
arra is van pénze, hogy azon hivatalnokokat kik 
az önkény uralma alatt lettek hivatalnokokká, 
nyugdíjban részesítse — hogy, mondom, egy csa
ládatya, ki a nemzet nagylelkűségében bizva, a 
nemzet díszének emelésére forditotta tehetségét, 
annyiszor a hányszoi kérelmezi, mindig hol ide, 
hol oda utasittassék, és a ház soha se szóljon, tör
ténjék-e valami vagy ne ? Ezt én se a méltá
nyossággal, se az igazsággal összeegyeztetni nem 
tudom. Én tehát, t. képviselőház! lelkem meg
győződéséből a bizottság véleményének elfoga
dására szavazok, mert ez illik a nemzethez. (He
lyeslés. Zaj.) 

DetriCh Zs igmond: Kötelességemnek tartom 
a bizottság véleményének igazolására egy párszót 
felhozni. A bizottság véleményét tények igazolják. 

Tény az, hogy a folyamodó 18 év le
folyása alatt ingyen szolgált, semmi fizetést nem 
húzott. Nem akarnám a nemzeti képtár őrének 
szolgálatát lealacsonyítani oda, hogy az állam
nak ingyen szolgálatokat tegyen, midőn a kép
tár felett őrködik. Ez az egyik tény. Ezt mél
tán lehetett szerintem, mint előbbeni végzést, a 
tisztelt minisztérium figyelmébe ajánlani. 

A másik tény az, hogy 1861-ben, midőn az 
országban némi alkotmányosság állott be , s kö
vetkezésképen a nemzet kincsének, a Múzeum 
rendezésének ügye is előfordult, akkor már teljes 
jogosultsággal kellett, hogy fizetésbe jöjjön a kép
tár-őr; de nem jött. Ez tény: következéskép az 
álladalom igazsággal tartozik azon egyénnek, ki 
hivatalban; az o szolgálatában volt, és fáradozásait 
köteles nem csak megjutalmazni, hanem meg is 
fizetni. Ez a másik tény. 

A harmadik tény az, hogy be van bizonyítva, 
hogy a képeket saját költségén igazitotta. (Nem 
igazította!) Bocsánatot kérek: azt állítják, hogy 
nem igazitotta, hanem rontotta. Már, uraim, ha 
egy országos bizottság tekintélyes szakértő férfiak 
véleményét kéri ki és kívánja meg, akkor már 
előre azon föltevésből kell kiindulnia, hogy azok 
véleményét helyesnek, igazságosnak és jogosult
nak fogja elismerni. Már pedig több szakértő 
egyéniség véleménye fekszik előttünk, kik azt 
mondják, hogy a képeket kiigazította, és hogy 
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azon költség, melyet ezért felszámított, valósággal 
megüti azon mértéket, melyet számított. Az álla
dalom nem kívánhatja , hogy azon egyéniség , ki 
fizetést sem kapott, azonkívül még saját költség ét is 
forditsa a képek kijavítására. Ha tetszett az illető 
igazításokat rá bízni, akkor kénytelenek vagyunk 
elismerni és nem szabad elhallgatnunk azt, hogy 
a mit ráköltött, annak megtérítését jogosan is kö
vetelheti. 

Végre a negyedik az, hogy egészen mostanig, 
mig t. i., a mint hallottam, a minisztérium neki 
fizetést adott, egyátalában fizetésben nem részesült: 
minélfogva azt hiszem, a bizottság véleményét 
teljesen igazoltnak kell tartani akkor , midőn vé
leményét ugy terjesztette elő, mint azt a t. előadó 
fölolvasta. 

Azt hiszem tehát, a t. ház mindezeket méltá
nyos tekintetbe fogja venni és az illető egyéniség
nek igazságot fog szolgáltatni. 

Zichy A n t a l : T. képviselőház ! Ha valaha 
a nemzet azon szerencsés helyzetben lesz — mint 
részemről remélem is, óhajtom is, hogy mentül 
előbb legyen — hogy a művészetekért is tehet 
valamit, ugy biztosithatom érdemes barátomat, 
Csiky Sándor képviselő urat, hogy én leszek első, 
ki öt e téren követni fogom, és azt fogom mon
dani : a nemzet ne fillérkedjék, hanem legyen bő
kezű, mint a nemzet méltóságához illik. Le bátor 
vagyok figyelmeztetni, hogy nekünk még budge-
ttink sincs; mi nem tudhatjuk, hogy vajon lesz-e 
annyi módunk, lesz-e arra való pénzünk, melylyel 
e czélra rendelkezhetünk; erről még most nekünk 
semmi tudomásunk sincs. 

De még egy más szempont is van — se részben 
t. barátom Halász Boldizsárra kell hivatkoznom, 
nem ugyan mai, hanem minapi nyilatkozatára — 
hogy ne zavarjuk össze a törvényhozó és végre
hajtó hatalom teendőit. E kérdés felfogásom sze
rint tisztán a végrehajtás körébe tartozik; mi te
hát kénytelenek vagyunk, ha nem akarjuk a két 
különböző hatalom hatáskörét összezavarni, meg
kérdezni a felelős minisztériumot. Ez meg is történt; 
és ha a minisztérium azt jelenti ki, hogy o ugy ta
lálja, h o g y e kérésnek nincs helye — legkeveseb
bet sem akarok a kérelmező egyéni érdemeiből 
levonni — de ha a minisztérium azt találja, hogy 
ez nincs eléggé motiválva, ha azt találja, hogy 
nincs elég pénze ezen czélra, ha azt találja, hogy 
sürgősebb dolgok is vannak: akkor mi kénytele
nek vagyunk a felelős minisztérium vélemény ének 
deferálni. 

Ez az én véleményem. (Helyeslés,) 
KurCZ G y ö r g y : Én már előbb akartam a 

t. ház figyelmét igénybe venni, de azon vélemény
ben levén,hogy Halász képviselőtársam nyilatkozata 
folytán e tárgy már egészen be van fejezve, nem 
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szóltam; most azonban azt veszem észre, hogy e 
kérvény még most is azon eredeti állapotban van 
a ház előtt, mint mikor először adatott bej és 
mintha épen semmi sem történt volna. Nézetem sze
rint e közt nagy a különbség. E kérdésben nem 
lehet más vezérelv, mint az, mit a magyar példa
beszéd tart : „szegődött bér, osztott koncz." E kér
dés először a minisztériumhoz utasittatott, hogy 
számoljon a folyamodóval, hogy fizetésére nézve 
van-e valami hátramaradás. A minisztérium szá
molt. A kérvényző számokkal állott elő, kérvén 
ennyit meg ennyit. A minisztérium megvizsgálta 
a dolgot, és azt találta, hogy a folyamodó azon 
kötelezettséggel fogadtatott a képtár őrzésére, hogy 
időközben azt tatarozni tartozik, és pedig ingyen, 
mert ez világosan ki van mondva a szerződésben. 
Mi e kérdésbe egyátalában nem avatkozhatunk, 
mert egyenesen a végrehajtó hatalom körébe tar
tozik számadás utján megállapítani az összeget és 
meghatározni, vajon jár-e az illetőnek valami vagy 
sem. Igaz, hogy a kérvényezőnek nem tétetett 
elég oly mérvben, mint ő követeié ; de a minisz
térium a követelés igazságos voltát megbirálta és 
ennek tett eleget, s ezt annak alapján tette, a mi 
a szerződésben volt. És én szeretném látni, hogy 
— ha csak Csáky szalmájává nem akarjuk tenni 
a közpénztárt — lehet-e minden indok nélkül ab
ból kedvünk szerint rendelkezni? Kérem annál 
fogva a kérdést minden mellékes megjegyzés nél
kül a minisztériumhoz utasítani. 

P u l s z k y Ferencz: Ha nem volna elvkér
dés, nem szólanék etárgyhoz. Ennem tudom, mi 
érdeme van azon egyénnek, ki már másodszor is 
recurrál. Első alkalommal figyelmébe ajánlották 
a folyamodást a minisztériumnak ; az felelt is rá. 
A folyamodó nem elégszik meg azzal, újra recur
rál s még egy második kérvényt ad be. Ennek 
folytán a kérvényi bizottság azt javasolja, hogy 
mi ne csak ajánljuk ez ügyet a minisztériumnak, 
hanem parancsoljuk is meg neki, hogy az orszá.-
gos pénztárból fizessen ki ennyit meg ennyit, má
sodszor, hogy meghagyjuk a minisztériumnak, 
hogy ez embert nevezze ki. Már kérem, ha azon 
gyakorlatot hozzuk be, hogy minden emberre 
nézve, kinek valami érdeme van, és ki magát arra 
képesnek érzi, és hozzánk recurrál, rá parancsol
jon az országgyűlés a minisztériumra, hogy ez 
embert hivatalba nevezze k i : akkor bizony senki 
sem vállalja el az országban a miniszterséget. A 
miniszternek legjobban kell tudni, minő emberre 
van szüksége, van-e szüksége fizetéses muzeumőrre, 
vagy akármi másra. Meglehet, hogy erre szüksége 
van ; de lehetnek ennél nagyobb szükségei is. Es én 
tagadom, hogy az országgyűlésnek joga volna a mi
nisztériumot kötelezni arra, ogy a pénztárbó 1 
bizonyos összeget fizessen ki minden további fel-

26 
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számolás nélkül, vagy pedig arra, hogy valakit 
kinevezzen. 

Én azt hiszem, e tárgy jelen állásában nem 
tehetünk egyebet, mint .azt, hogy a második kér
vény t egy szer üen átteszszük a minisztériumhoz. A mi
nisztériumra nézve a második kérvénynél fönma-
radnak az első kérvény érvei ; de nem is hivat
kozván az elsőben foglaltakra, a minisztérium tudni 
fogja kötelességét, mit ha nem teljesítene, akkor 
van hel}re annak, hogy bármelyikünk e tárgyban 
fölszólalhasson, van helye annak, hogy a minisz
tériumot interpellálhassa. (Helyeslés.) f 

BónÍS S á m u e l : Tisztelt ház! Én azt tartom, 
nem mindig csak arról lehet szó, a mint Kurcz 
képviselőtársam előadta, hogy jogilag Péter 
vagy Pál kérelme illetékes-e vagy nem? lehet szó 
arról is egy nemzetgyűlésben, hogy a teljesített 
kötelességek nyomán, miután Péter vagy Pál min
den idejét, vagyonát ezen kötelesség teljesítésé
ben költötte el, méltányosság szempontjából akar-e 
a nemzet neki jutalmat adni vagy nem ? Ilyen 
szempontból veszem én a dolgot, s én is azt tar
tom, a mit Pulszky Ferencz barátom mondott, hogy 
itt a ház határozatot e kérdésben nem hozhat 
ugyan a felett, hogy a minisztérium a kérvényező
nek annyit vagy ennyit fizessen ki ; se abban a ház 
nem határozhat vizsgálat előtt, vajon azon össze
get szolgálatával megérdemelte-e vagy nem; ha
nem a bizottság jelentése után a kérvényt a ház 
átteheti a minisztériumhoz, s midőn átteszi, ebben 
okvetlenül taeite a háznak azon óhajtása rejlik, 
hogy a vizsgálatokból kiderülendő eredmény nyo
mán óhajtja, hogy a méltányosság szempontjából 
intéztessék el az ügy. Én igy veszem a dolgot, 
s a kérvényt a minisztériumhoz kívánom utasítani. 
(Helyeslés.) 

P a t a y I s t v á n : T. ház! Ha Kurcz György 
a Csáky szalmáját elő nem hozta volna, miután e 
kérdésben már ugy is szalmát csépelünk; s ha 
Zichy Antal azt nem mondotta volna, hogy bud-
get még nincs készen: akkor nem szólaltam volna 
föl. Azt hiszem, uraim, hogy megfoghatlan a 
szűkkeblűség-, a mely itt némelyek által nyilvá
níttatott. E g y nádor nevezte ki azon egyéniséget 
23 évvel ez előtt, bár csak tiszteletbelinek. 23 éven 
át szolgálván, híven őrizte az ország kincsét, sőt a 
maga pénzét is elköltötte azon reményben, hogy 
valahára majd rendes őrévé lesz a képtárnak. 

Somss ich P á l : Hiszen ki van már ne
vezve ! 

Patay István: Méltóztatik szólani ? 
SomSSich P á l : Nem! Hallgatok. {Zaios 

derültség.) Hódolok a nagy hazafiságnak. 
P a t a y I s t v á n : Hódolok a nagy észnek. 
Mondom, hogy ezen egyéniség 23 évig őrizte ! 

híven az ország kincsét, s most azt mondja: „El- i 
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költöttem a magam vagyonát az ország szolgála
tában ; adjanak kenyeret, uraim, s a mit elköltöt
tem, térítsék vissza." Ha önök oly szükkeblüek, 
hogy ezt nem akarják megadni, akkor azt mon
dom, a mit Csiky Sándor képviselő úr mondott, 
hogy majd azon időben, a midőn a budget kér
dése elő fog fordulni , és szó lesz azon há
rom hónapos hivatalnokok, azon muszkavezető 
Schmerlingianus és Bachianus hivatalnokok fize
téséről : akkur figyelmeztetni fogom azokat az ura
kat, hogy maradjanak hivek a szükkeblíiséghez. 
(Fölkiáltások középen: Szívesen fogadjuk és hivek 
is maradunk fölszólalásimklioz !) 

J á m b o r P á l : Tisztelt ház ! Pulszky Ferencz 
egy kifejezést használt, melyet megjegyzés nélkül 
nem hagyhatok. Azt mondotta többi között, hogy 
a kormány nem szórhatja ki a pénzt. Igenis cso
dálkozom, hogy épen Pulszky Ferencz úr mondja 
ezt. Azt hiszem, ő Angliából nem csak műkincse
ket hozott magával, hanem kegyeletet is hozott 
a művész és a műkincsek iránt. 

P u l s z k y F e r e c z : De n é m a restaurátorok 
iránt! 

J á m b o r P á l : Fájdalmasan csalódtam. Ő 
verejtékét sem akarja megjutalmazni a művésznek. 
Szeretném megkérdeni tőle , hogy kié a Mú
zeum? 

Somss i ch P á l : A nemzeté! 
Jámbor Pál: En azt hiszem, az országé. 

Ezen szegény művész a nyomor napjaiban nélkü
lözve, talán éhezve5 a nemzet kincseit őrizve, kija
vította s a nemzet büszkeségét emelte. Ha tehát a 
nemzet megjutalmazza, nem szórja ki pénzét. Nem 
arról van szó, uraim, hogy a nemzet a szolg'álatot 
megfizesse, hanem a művész veritékét megju
talmazza. 

P u l s z k y F e r e n c z : De nem a restauratorét! 
J á m b o r P á l : Uraim, ha koszorút nem ad

hatunk a művésznek, adjunk legalább kenyeret. 
E l n ö k : Méltóztatik elfogadni a t. ház Halász 

Boldizsár képviselő úr inditváuyát ? (EJfogadjnk!) 
Ennélfogva kimondom a határozatot, hogy ezen 
kérdés intézkedés végett a minisztériumhoz uta-
síttatik. 

T. ház ! Még ennyi kérvény van hátra tár
gyalandó. {Mutat egy nagy nyaláb kérvényt) Bátor
kodom e végből a t. házhoz azon kérdést intézni, 
vajon czélszerünek látja-e a t. ház, hogy e kérvé
nyek tárgyalása a jövő hét valamelyik napjára té
tessék át, addig az osztályok is befejezvén műkö-
désöket, most pedig az igazolási ügyekre menjünk 
át, azután pedig a kérvényi bizottságra adjuk be 
a szavazatokat? (Helyedé.-;.) Ennélfogva a ház a 
hét valamelyik napján a hátra levő kérvények el
intézésére más ülést fog kitűzni; most pedig Hosszá 
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József képviselő úr az igazoló bizottság részéről 
fog jelentést tenni. 

HOSSZÚ Józse f e lőadó {olvassa az igazoló 
bizottság jelentését Vladár Tamás Zemplén megye 
homonnai választó kerületében megválasztott képviselő 
választásáról. Az igazoló bizottság a 30 nap fóntar-
tása mellett igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Vladár Tamás föltételesen igazol
tatik. 

HOSSZÚ József e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését Ormos Sándor Arad megye ma
gyarpécskai választó kerül' tében megválasztott uép-
ciseiö választásáról. Az igazoló bizottság a be
adott panaszok alapján vizsgálatot véleményez. He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ha a tisztelt ház a vizsgálatba bele
nyugszik, ennek eszközlésére Végkső Gellért kép
viselő urat vagyok bátor ajánlatba hozni. (Elfo-
gidjuk!) 

Királyi Pál előadó (olvas sa az igazoló bi
zottság jelentését Wesselényi József b. Közép-Sz>lnok 
megye szilágy-csehi választó kerületében megválasztott 
képviselő választása tárgyáb m. Az igazoló bizo'tság 
végleges igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Wesselényi József b. végleg igazol
tatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az igazoló 
bizottság jelentését Kandó Kálmán Ung megye ung
vári választó hrülete képvi:előjí, választása tárgyá
ban. A bizottság Kandó Kaimon képviselői jogainak 
időközben főntartása mellett vizsgálatot véleményez. 
Atalános helyeslés.) 

Ivánka I m r e : T. képviselőház ! E választás 
annyi sajnos körülménynyel van összefűzve, hogy 
minden tekintetben a ház egyes tagjára, de a meg
választottra nézve is csak kívánatos lehet az, ha an
nak minden részletei ugy föl lesznek derítve, hogy 
azokhoz semmi kétség nem férhet. Hivatkozom a 
házszabályok 13-ik szakaszára, melyben az áll: 
„Ha szükségét látja a ház, a választás iránt vizsgá
latot is rendelhet, melynek költségét a vesztes fél 
viseli, s e végre saját kebeléből is küldhet ki vizs
gáló tagokat." Ennek alapján bátor vagyok indít
ványozni, hogy a t. ház két tagot méltóztassék ki
küldeni. Részemről ezek egyikének Szaplonezay Jó
zsef tagtársunk kiküldését indítványozom. (Fölki-
áiiáok: Csak egyet! Dapsyt!) 

Elnök : Mindenekelőrt arra méltóztassanak 
szavazni, elfogadják-e az igazoló bizottság azon 
véleményét, hogy vizsgálat rendeltessék ? (Atalá-
ns fölkiált Is: Elfogatjuk!) A tisztelt ház tehát 
vizsgálatot rendel. Méltóztassanak már most az 
iránt nyilatkozni, ki legyen a vizsgáló biró ? (Fői-
ki Itasok : Dapsy! Mások: Szaplonezay! Nagy zaj.) 

Zsedényi E d e : Indítvány tétetvén, hogy ne 
«gy, hanem két tag küldessék ki, habár ez eddig 

szokatlan volt, arra kell szavazni, hogy egy vagy 
két tag küldessék-e k i? (Zaj.) 

Várady Gábor: Zsedényi tagtársunk nyi
latkozatára azon észrevételt bátorkodom tenni, 
hogy valamely kérdésre csak akkor lehet szavaz
ni, ha ellenvélemény nyilvánul; Ivánka képviselő
társunk azon inditványára pedig, hogy két tag 
küldessék, ellenvélemény nem nyilvánult. (Fölki
áltások: De nyilvámult!) 

Zsedényi E d e : Eléggé kiabáltunk, hogy 
csak egynek kiküldetését kívánjuk ! 

Várady Gábor: Kiabálás nem vélemény
nyilvánítás. (Nagy zaj.) 

Gajzágó Sa lamon e l ő a d ó : Az igazoló bi
zottság csak biztos, nem pedig biztosok kiküldé
sét hozta ajánlatba; ennélfogva azon kérdés bo
csátandó szavazás alá, vajon a bizottság vélemé
nye értelmében egy, vagy a tett indítvány kö
vetkeztében több tag küldessék-e ki? (Helyeslés. 
Zaj.) 

Besze J á n o s : Többek kiküldése nem szo
katlan. 1848-ban Bónis Sámuel elnöklete alatt én 
és még egy képviselőtársam, tehát hárman kül
dettünk ki a Petőfi-féle ügy megvizsgálására. 

Vadnay Lajos : Ámbár szokatlan ily nyo
mozásokratöbb tag kiküldése, nem látom át, miért 
ellenezzük azt? Hanem abba, hogy két tagot küld
jünk ki, nem nyughatom bele; s azon eset nyo 
mán, melyre Besze képviselőtársunk hivatkozott, 
három tag kiküldését óhajtom: mert lehetséges, 
hogy kettő nem tud megegyezni. Én tehát három 
tag kiküldését hozom indítványba. (Helyeslés. Zaj.) 

Ivánka I m r e : Én indítványom alatt nem 
épen azt értettem, hogy két tag küldessék ki, ha
nem azt, hogy többen eszközöljék a vizsgálatot: 
s azért szívesen belenyugszom három tag kikül
désébe. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Indítvány tétetvén az iránt, hogy 
ne egy, hanem több képviselő küldessék ki, a 
kérdés szavazás által lesz eldöntendő. Mindenek
előtt az állandó igazoló bizottság véleményére kell 
szavazni. 

ÓnOSSy Mátyás: A házszabályokban az áll, 
hogy ha valamely kérdés több pontot foglal ma
gában, az több pontra felosztható a szavazás al
kalmakor is. Itt az igazoló bizottság véleménye 
két külön pontot foglal magában: az első t. i. 
vizsgálatot kivan; a második azt is kifejezi, hogy 
a vizsgálatra egy biztos küldessék ki. Ez utóbbi 
vélemény ellen indítvány tétetvén, a házszabályok 
értelmében kötelessége az elnökségnek a kérdést 
kétfelé választani. Első szavazásra azt kell kitűzni, 
vajon elfogadja e a ház a vizsgálatot? (Felkiáltá
sok: Hisz ezen már ittlvagyunk! Nagy zaj.) Máso
dik kérdésül pedig okvetlenül azt kell kitűzni, va-

i jon ugy, mint a választmány javasolja, egy biztos 
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küldessék-e ki ? És csak ha a bizottság eme véle-
mémTe megbukik, bocsátandó szavazatra Ivánka 
képviselő úr ajánlata. {Nagy zaj.) 

E l n ö k : Azt akarom a tisztelt ház elé terjesz
teni, hogy a bizottság véleménye első részének el 
vagy el nem fogadására a szavazás már megtör
ténvén, most a vélemény második részére kell 
szavazni, arra t. i. hogy egy biztost kiván-e a tisztelt 
ház kiküldeni ? Ha ez a kérdés igennel döntetik el, 
igen természetes, hogy nem szükséges többé arra 
szavazni, több küldessék-e ki ? Ennélfogva most is 
bátor vagyok a t. ház elé terjeszteni, méltóztassék 
a felett szavazni, hogy egy vagy több vizsgá
lót akar-e kiküldeni? (Zaj. Fölkiáltások: Egyet! 
Többet!) 

Ivánka I m r e : Tessék a kérdést felállással 
eldönteni. (Nagy zaj.) 

Elnök (csönget) : Az állandó igazaló bizott
ság jelentésében azon javaslat van, hogy egy vizs
gáló biró küldessék ki. Méltóztassanak tehát azok, 
a kik e tekintetben is el akarják fogadni a vá
lasztmány véleményét, felállani. (Megtörténik. Nagy 
Zaj. Felkiáltások: Ettenpróbát kérünk!) Most mél
tóztassanak fölállani azok, a kik az igazoló bizott
ság véleménye ellenében több képviselőt kivan
nak mint vizsgáló bírót kiküldeni. (Megtörténik. 
Felkiáltások: Többség! Mások: Kétséges az eredmény!) 
Méltóztassanak tehát azok, a kik egj vizsgáló birót 
akarnak kiküldeni, még egyszer fölállani. {Meg
történik. Felkiáltások: Világos kisebbség!) Méltóztas
sanak most azok fölállani, kik többet kivannak 
kiküldeni. (Megtörténik.) En ugy látom, hogy 
azok vannak többségben, a kik többet akar
nak kiküldeni. (Helyeslés.) Ennélfogva azt hiszem, 
hogy miután a többség többet kivan 'kiküldeni, 
a t. ház abba is beleegyez, hogy ne két, de három 
vizsgáló biró küldessék ki. (Elfogadjuk! Nagy zaj.) 
Méltóztassanak kihallgatni! Bátor vagyok Szap-
lonczay József áronkivülmégLatorGrábor és Dapsy 
Vilmos urakat ajánlani. (Átalános helyeslés. Osz
lani kezdenek) 

Ne méltóztassanak még eloszlani! Egy igazo
lási kérdés van még hátra, azután a szavazatok
nak beszedése. 

Zichy A n t a l e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését, mely szerint ez a képviselőház múlt 

évi deczember 18-án tartott ülésében hozott abbeli 
határozatának, hogy a bizottságHrahovszky Zsigmond
nak, mint időközben történt lemondása után Félegy
háza választó kerülete másod izben is megválasztott 
képviselőjének első megv llasztatása és illetőleg az 
annak érdemében akkor elrendelt és Böszörményi 
László képviselő által végrehajtott vizsgálat eredmé
nyét is bírálat alá vegye, miszerint az ama válasz
tás ellen emelt vádaknak, ha alaposaknak bizonyul
nának, az utóbbi választásra is kiterjedő utóhatása 
fölött ítélni lehessen, eleget tett; és ennek alapján, 
miután az első választás körülményei nem olyanok, 
hogy utóhatásuk a második választás megsemmisítését 
vonhatná maga után, azt véleményezi, hogy Hrabov-
szky Zzigmond, mint Kis-Kun Félegyháza választó ke
rülete másodízben megválasztott országgyűlési kép
viselője végleg, igazoltassék. Helyeslés. A költsége
ket illetőleg, melyek 78 ft. 82 krt. tettek, minthogy 
ezeket a vizsgáló biró Hrahovszky híveitől fölvette, 
azoknak, ha a bizottság véleménye elfogadtatik, vissza
térítésére a kérvényezők volnának, mint ez esetben 
vesztes fél, szorítandók. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk f) Ennélfogva Hrabovszky 
Zsigmond végleg igazoltatik. 

Most még az igazolt képviselő urak az osz
tályokba lesznek sorozandók. A házszabályok 
13-dik szakasza azt mondja, hogy a vizsgálat a-
latt levő képviselőket tagsági joguktól megfosz
tani nem lehet: ennélfogva a vizsgálat alattievők 
is be fognak osztatni. A 9-ik osztálynál szakadván 
meg múltkor a beosztás, következik az első osz
tály. Tehátbeosztatik (Kihúzza aczédulákat az edény
ből) : az első osztályba Kandó Kálmán, a má-
sodikbaHrabovszkyZsigmond, a harmadikba Wes
selényi József b., a negyedikbe Vladár Tamás, az 
ötödikbe Ormos Sándor. 

Most méltóztassanak a kérvényi bizottság 
tagjaira szavazataikat beadni. 

RadiCS ÁkOS jegyZÖ (olvassa a képviselők 
névsorát, kik egyenkint beadják szavazati jegyeiket.) 

E l n ö k : A jegyzők össze fogják számítani a 
szavazatokat s az eredmény a legközelebbi ülés
ben, mely szokott módon fog a képviselő uraknak 
tudtul adatni, lesz kihirdetendő. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 




