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_•• CCIX. ORSZACrOS U I J E S 
1868. april 1-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 . 

Tárgyal: Kérvények bemutatása. Kandó Kálmán választásáról a vizsgálati jelentés beadatik. A nemzetiségi bizottság 
kiegészítése elhatároztatik. Bánffy Albert b. a partiumbeli úrbéri viszonyok rendezése iránt interpellálja a kormányt, mire az felel. 
A ezukor és égetett szeszes italok kivitelénél visszatérítendő fogyasztási adóról szóló törvényjavaslat tárgyalása napirendre tűzetik,, 
Szavazás a vasúti, horvátügyi és igazoló bizottságok tagjaira. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsefi., Festetics György gr., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Wenckhtirn Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 V2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni, a 
szólókat pedig Horváth Lajos jegyző úr fogja je
gyezni. 

RadiCS ÁkoS j e g y z ő (olvassa a marcz. 30-
dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Liptó és Máramaros megye számos kép
viselőnek az ülésekből gyakori elmaradása ellen 
hathatós intézkedéseket kérnek tétetni. E kérvény a 
házszabályok átvizsgálásával niegbizott bizottság
hoz tétetik át. 

Liptó megye a honvédelmi kérdést mielőbb 
elintéztetni kéri. 

Pozsony szab. kir. város közönsége Pest vá
rosa közönségének a hadsereg és honvédelem tör
vényhozás utján rendezése érdemében tett 2983. 
számú felterjesztését támogatja. 

Máramaros megye a budai népszínházát orszá
gos segélylyel kéri fentartatni. 

Máramaros megye Kassa városának az ottani 
magyar színháznak országos segélylyel leendő fen-
tartását pártoltatni kéri. 

Liptó megye egy megyei kórházat kér orszá
gos segély utján felállíttatni. 

Kőszeg városa a kerületi törvényszéket e fo
lyamodó városban kéri meghagyatni. 

Pozsony városa a törvénykezési és rendfen-
tartási költségeket az állam által kéri átvétetni. 

Pozsony szab. kir. város közönsége a Duna
szabályozásra kívántatott költség-összegnek meg
szavazása iránt a pozsonymegyei gazdasági egylet^ 
felterjesztését pártolja. 

Veszprém városa vasúti választmánya a Bu
da-Pestet Grratztzel Sz.-Fehérvár, Veszprém, Mol-
nárin át összekötő vasútvonalnak azon vonalak 
közé felvételét kéri, melyekre az országos kamat-
biztosítás elvileg megállapittatott. 

Bács megye több községe az ujonan fölállí
tandó megyei törvényszékek egyikét Palankára 
kéri tétetni. 

Heves megyébe kebelezett Deménd községbeli 
lakosok a tagosítás által szenvedett sérelmeiket or
vosoltatni kérik. 

Szintén Heves megyébe kebelezett Kaál köz
ség lakosai az elviselhetlenné vált papi bér terhei 
alászállitását kérik esközöltetni. 

Német András, pestmegyei Izsák községbeli 
lakos, a haza oltárára 1848-ban kölcsönzött 40 
ftot kamataival együtt visszafizettetni kéri. 

Laczkő Mihály nyűg. őrnagy Pozsonyban az 
1848-ban legfelsőbb helyről adományozott nyug
diján felőli 300 ft évi pótdijának kiszolgáltatását 
eszközöltetni kéri. 

Sehweiger Klára pesti lakos a diós-győri ura
dalom elleni, 36932 ftra menő kárpótlási keresetét 
végleg elintéztetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Szaplonczay József, Lator Gábor és Dapsy 
Vilmos a Kandó Kálmán választásának vizsgálata 
tárgyában jelentésüket beadták. Az állandó igazoló 
bizottsághoz utasittatik. 

A nemzetiségi bizottság részéről jelentés ada
tott be : Horváth Lajos jegyző úr felfogja olvasni. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa a nemzeti
ségi bizottság részéről beadott jelentést x). 

l ) Lásd az Irományok 200-dik számát. 
6 * 
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P a p p Z s i g m o n d : T. ház ! E jelentésből azt 
veszszük észre, hogy az eredetileg megválasztott 
40 tag közül 16 tag hiányzik; minthogy pedig a 
bizottság elnöke és előadója nem tett indítványt 
az iránt, vajon ki kell-e egészíteni a teljes számot 
vagy nem: ezen indítványt én teszem meg oly ér
telemben, hogy ki kell egésziteni, teszem pedig 
azért, mert ha valamely tárgy, ugy bizonyosan 
ezen tárgy az, melytől függ a hazának boldogsága, 
felemelkedése és virágzása. Megnyugvást kívá
nok tehát az iránt szerezni, hogy valamint eredeti
leg 40 tagból állott a bizottság, ugy ezután is meg-
tartatik ezen szám. Megemlítem még, hogy a hiány
zó tagok között a románok közül négyen vannak. 
Nem mondom, hogy azon kettő, ki ott maradt, 
nem volna képes kellőleg védelmezni az ügyet ; 
(Közbeszólás : Minő ügyet f) de ugy hiszem, ha több 
szakértő ember, ki e tárgygyal foglalkozott, be 
fog választatni, nem fogunk hibázni, hanem inkább 
megnyugvást szerezni, mire mindnyájunknak szük
ségünk van. Indítványozom tehát a bizottság kiegé
szítését. (Közbeszólások: Maradjon! Mások: Ki kell 
egésziteni!) 

Zsedényi Ede : T. ház! Magam is csak 
azon körülményre akarom figyelmeztetni a házat, 
hogy midőn a 40 tag megválasztatott, köztök 
hárman voltak a románok közöl (Közbeszólás : 
Négyen!) és épen ezek közó'l már most hárman 
hiányzanak, (Közbeszólások : Négyen!) ugy mint : 
Faúr János, Grozsdu Manó, Hosszú József, Joan-
novics György. Tehát e tekintetből, épen a román 
nemzet fiainak megnyugtatására, magunk is azt 
kívántuk a nemzetiségi bizottság üléseiben, hogy 
az eredeti szám kiegészíttessék ; csakhogy e tekin
tetben a bizottság határozott véleményt nem adott, 
hanem annak eldöntését a t. házra bízta. Magam 
is tehát azt ajánlanám, hogy azon 16 tagra nézve 
a szavazatokat holnap mindjárt adjuk be. 

E l n ö k : Méltóztatnak a kiegészítést elfogad
ni? (Közbeszólások: El! Mások: Nem!) U g y ve
szem észre, a t. ház beleegyezik a 16 tag megvá
lasztásába. (Nem kell!) Ha szavazni méltóztatnak, 
akkor méltóztassanak azok felállani, kik a kiegé
szítést kívánják. 

G h y c z y K á l m á n : Ha a t. ház közakarattal 
nem kíván e tárgyban, és az én nézetem szerint 
oly értelemben határozni, mint az indítvány téte
tett, akkor talán a dolog rendje azt kívánná, hogy 
a kérdés napirendre tűzessék. (Ugy van! abal olda
lon. Elfogadjuk !) Egyébiránt, ha közakarattal elfo-
gadtatik, akkor nincs többé szóm hozzá. (Elfo
gadjuk !) 

E l n ö k : Ennélfogva a tisztelt ház a kiegé
szítést kívánja. (Felkiáltások : Nem! nem! Igen! 
igen !) U g y veszem észre, a többség a kiegészítést 
kívánja : méltóztassanak tehát holnapra behozni a 

szavazatokat. (Felkiáltások : Holnapután!) Tehát 
holnaputánra. 

Csiky képviselő úr kivan egy kérvényt be
adni. 

Csiky Sándor : T. ház! Eger városa kép
viselőtestülete összes közönségének megbízásából 
kötelességemmé vált a t. ház elé egy kérvényt 
terjeszteni. E kérvény tartalma és iránya abban 
pontosul, hogy Eger városa közönsége a katonai 
elszállásolásnak aránytalanul rá történt nehezedése 
által magát súlyosan sújtva érzi. Ehhez képest a 
tisztelt házhoz egy kérvényt nyújt be, melynek 
alapos okait egy pár szóval előterjeszteni a t. ház 
engedelmével bátorkodom. Egerben rendesen rég
óta négy század katonaság szokott elszállásolva 
lenni. Ezen négy század számára Eger népe há
rom nagyobbszerü kaszárnyát állított fel saját 
költségén, melyekben ezen katonaságnak kényel
mes elhelyezése megtörténhetett; történt azonban 
későbben, hogy négy század helyett mostan a 
Weimar-ezredből egy egész garnison van, mely 
800 embert képez, ezenkívül a Vása-ezredből 500 
emberrel van ott a depőt. E miatt ujabb katonai 
laktanyát kénytelen a város állítani, mert az eddig 
fenálló három laktanya azok befogadására elégte
len volt; de még a negyedik is elégtelen, annyira, 
hogy most már egyes lakosoknál is kénytelen a 
városi hatóság elszállásolni; ezenkívül Eger városa 
tábornoki lakot is saját költségén állítani kényte
len, különös tiszti lakokat és szintén toborzó épü
letet is. Mindezen nagyobbszerü épületek jó kar
ban tartása és azoknak* kiállítása Eger városának 
oly terheltetése, melyet el nem bir. Ehhez képest 
kérvényt intézett terheltetésének az irányban való 
enyhítése végett a honvédelmi kormányhoz, azon
ban kérvényével oly szerencsétlenül járt, hogy 
visszautasittatott minden indokolás nélkül. Elha
tározta tehát a képviselőtestület, hogy a tisz
telt házhoz járul, kérvén azt, hogy a köztehervi
selés alapján, melynél fogva egyik község a 
másiknál jobban nem terhelhető, egyik a má
sikhoz képest aránytalanul ne terheltessék. E 
tekintetben készitett kérvényt vagyok bátor a t. 
ház elé terjeszteni, azon kéréssel, méltóztassék 
megrendelni azt, hogy ezen tárgy a kérvényi bi
zottságnak kiadatván, sürgetőleg tárgy altass ék, 
sha a küldöttség a maga véleményét beadta, a t. 
ház maga tárgyalni és a kérvényt oda újra vissza
utasítani ne méltóztassék, honnan elintézetlenül a 
városi községhez visszaküldetett. (Zaj.) 

E l n ö k : Pillér Gredeon is kérvényt kivan be
nyújtani. 

P i l l e r Gedeon : Átalános azon meggyő
ződés, hogy a földmivelés és vele kapcsolatban 
a gazdasági iparágak leginkább akkor fognak vi
rágozhatni, ha a gazdasági tanintézetek is minél 
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inkább életbe léptettetnek s minél nagyobb kiter
jedésben lesz alkalma az ifjúságnak azokban részt
vehetni. Mivel tehát egy részről óhajtandó, hogy 
a magyarbirodalomban minden irányban gazdasági 
tanintézetek építtessenek ; mivel más részről Felső-
Magyarország részére is van kitűzve egy gazdasági 
tanintézet létesítése: az eperjesi gazdasági egyesület 
ezen tanintézetnek megyéje körében, Eperjes váro
sában leendő építését annál inkább óhajtja, mert 
Eperjes vái'osa késznek nyilatkozik mind azon 
kellékeknek megfelelni, melyek egy tanintézetnek 
létesítésére szükségesek. Midőn tehát az eperjesi 
gazdasági egyesület e tekintetben a minisztérium
hoz folyamodást nyújtott be, van szerencsém a 
t. házhoz is külön folyamodványt benyújtani. 

E l n ö k : E kérvény is a kérvényi bizottság
hoz tétetik át. 

Bánffy Albert b. interpellatiót kíván intézni 
a kormányhoz. 

Bánffy Albert b . : T. ház! Az igazságügyi 
miniszter úrhoz kívánok interpellatiót intézni. 
(Ealljuk!) A mint köztudomásra jutott, Erdélyben 
az igazságügyi miniszter úr szükségesnek látta, az 
úrbéri viszonyok végleges szabályozása tekinteté
ből külön úrbéri törvényszékeket felállítani. Noha 
méltánylom azon okokat, melyek visszatartották 
attól, hogy ugyanezeket a visszacsatolt részekre is 
kiterjeszsze, mindamellett bátor vagyok az igaz
ságügyi miniszter urat tisztelettel megkérdezni: 
gondoskodott-e a partiumban levő viszonyoknak 
rendezéséről? Nem kívánok hosszas lenni; de bá
tor vagyok mégis a t. ház figyelmét felkérni külö
nösen arra, hogy a partiumban mind ez ideig — 
noha az úrbéri viszonyok azonosak az erdélyiek
kel — ezeknek rendezésére egyéb nem történt, 
mint az 1863-ban kiadott felsőbb rendelet, mely 
kimondja, hogy anyagi tekintetben az erdélyi, 
alaki tekintetben pedig a magyarországi formák 
tartassanak meg. Hogy mennyire rendezetlenek 
ott az úrbéri viszonyok, arra nem hozok fel többet 
annál, hogy négy megyében, közel 300 községben, 
hol, merem állítani, majd minden községben úrbéri 
keresetek forognak fen, mindez ideig összesen 848 
közül alig 6 községben rendeztettek e viszonyok. 
De mellőzve a magánjogi viszonyokat, nemzetgaz
dasági szempontból is szükségesnek és elkerülhet-
lennek látom, hogy valahára rendeztessenek és 
tisztába hozassanak, mivel, mint tudjuk, ugy a 
partiumban, mint Erdélyben az úrbéri kárpótlások 
alapja az urbériségeknek tisztába hozatalától függ. [ 
Ennélfogva következő interpellatiót vagyok bátor 
tenni : minthogy a visszacsatolt részekben az 
tirbéri viszonyok azonosak az Erdélyben létezők
kel és a naponkint felmerülő úrbéri keresetek fel- j 
vételére és ellátására a jelenlegi megyei hivatal- í 
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nokok elégtelenek : szándékozik-e igazságügyi 
miniszter úr oly rendszabályokat életbe léptetni, 
melyek az úrbéri viszonyok végleges rendezését 
és szabályozását lehetővé tegyék? 

Horvát Bo ld izsár i g a z s á g ü g y é r : A t. kép
viselő urnák teljesen igaza van, hogy a partium
ban ugyanazon úrbéri jogviszonyok fejlődtek ki. 
melyek Erdélyben léteznek, és melyek igen sok te
kintetben különböznek a magyarországi úrbéri vi
szonyoktól Nagyon természetes tehát, hogy a 
magyarországi úrbéri törvényeket a partiumbeli 
úrbéri jogviszonyokra alkalmazni teljesen lehetet
len, sőt az eljárásra nézve hasonló szabályzatok
ról kell gondoskodni, mind a melyek Erdélyben 
fenállanak. Erdélyre nézve a birtokrendezési sza
bályzat az igazságügyi minisztériumban közel áll 
a befejezéshez. Erdélyre nézve ezen szabályzatot 
a minisztérium rendeleti utón van a t. háztól felha
talmazva életbe léptetni. Mivel azonban a t. háztól 
nyert felhatalmazás csak Erdélyre terjed ki, nem 
marad a minisztériumnak egyéb hátra, mint akkor, 
midőn ezen munkálat belesz fejezve, azt a partium-
ra nézve törvényjavaslat alakjában a t. ház aszta
lára letenni. Annak idején nem fogok késni ezen 
munkálatot előterjeszteni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kautz Gyula úr a központi bizottság 
jelentését fogja felolvasni. 

KaUtZ' Gyula e lőadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését a czukor és égetett szeszes italok ki
vitelénél visszatérítendő fogyasztási adó iránti tör
vényjavaslatra nézve l). 

E l n ö k : Bele egyezik a t. ház, hogy tárgya
lási határnapul a holnapi nap tűzessék ki ? (He
lyeslés.) Tehát holnap fog tárgy altatni. 

Méltóztassanak már most a szavazatokat a 
vasúti, továbbá a horvátügyi, valamint az állandó 
igazolási bizottság tagjaira beadni. 

Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa a képvise-
lök névsorol, kik egyenkint beadják szavazati jegyeiket.) 

E l n ö k : A bead ott szavazatok eredménye hol
nap fog kihirdettetni. 

Három törvényjavaslat lévén beadva és ki
nyomatva, kérem az osztályok t. elnökeit, méltóz
tassanak az osztályokat e törvényjavaslatok tár
gyalása végett összehívni. (Fölkiáltások: Mikorra?) 
Véleményem szerint holnap délutánra. (Helyeslés.) 

Kérem a költségvetési bizottság tagjait, mél
tóztassanak ma délután négy órakor az elnöki szo
bában megjelenni. 

A holnap 10 órakor tartandó ülésben a kér
vényi bizottság fog jelentést tenni. 

Az ülés végződik d. u. 12 s/4 órakor. 

') Lásd az Irományok 201-ik számát. 




