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1867. april 2-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 : Kérvények bemutatása. A kormány a magyar pénzverdékben készítendő pénzekről s a gödöllői uradalomról szóló 
törvényjavaslatokat terjeszti elő. A vasúti, horvátügyi és igazoló bizottságok tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. A ezu-
kor és égetett szeszes italok megtérítendő fogyasztási adójáról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetik s elfogadtatik. A költségvetés 
marczius havára megállapíttatik. Kérvények elintézése. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Lónyay Menyhért. 

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

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Ráday László gr. jegyző' úr fogja 
jegyezni; a szólni kívánók neveit pedig Horváth 
Lajos jegyző úr fogja följegyezni 

Az utolsó^ülés jegyzőkönyve fog fölolvastatni. 
RadiCS Á k o s j e g y z ő (olvassa az april 1-én 

tartott ülés jegyzökönyvét) 
E l n ö k : Van-e észrevétel a jegyzőkönyvre ? 

(Elfogadjuk!) A jegyzó'könyv hitelesíttetik. 
Bemutatom az idő közben beérkezett kérvé

nyeket. 
A szepesi 16 város kerületének közönsége a 

képviselőknek az országos ülésekben meg nem je
lenését panaszló Szatmár-Németi város felterjesztése 
értelmében intézkedést kér tétetni. A házszabályok 
átvizsgálásával megbízott bizottsághoz tétetik át. 

Nagy-Kikinda város és kerülete közönsége a 
nemzetiségi kérdést a hazában lakó nemzetiségek 
megelégedésére törvényhozás utján minél előbb 
megoldatni kéri. 

Radna város közönsége ugyanazt kéri. 
A szepesi .16 város kerülete közönsége a hon

védelmi kérdést Arad és Pest városok felterjesztése 
értelmében kéri megoldatni. 

Kraszna megye közönsége Szilágy-Somlyó vá
rosának bor- és husfogyasztási adóval tulterhelte-
tése által okozott sérelmét a pénzügyminisztérium 
által újból megvizsgáltatni és orvosoltatni kéri. 

Ferenczy Sámuel Kolos megye Középlak köz-
ségebeli birtokos az erdei vágásokban levő le
gelső nyomások használata iránt a nagy-szebeni 
tartományi gyűlés intézkedését megsemmisíttetni 
és a legelők arányosítását elrendeltetni kéri. 

Traun Károly kassavárosi czipész a magyar 
hadsereg számára 1849-ben általa kiszolgáltatot 
lábbeli munkákért járó 1894 ft követelését megtérít
tetni kéri. 

Domonkos János Mohács városbeli szűcs 
Goócs Gyula ottani ügyvéd által ellene elkövetett 
visszaéléseket orvosoltatni és megfenyíttetni kéri. 

Mindezek a kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 
Szaplonczay József úr kérvényt kíván be

nyújtani. 
Szaplonczay József: T. képviselőház! Van 

szerencsém a t. képviselőháznak átnyújtani Mara-
maros megye számos úrbéri községe lakosainak 
folyamodványát, melyben az ottani helybeli vi
szonyoknak figyelembe vételét kérik az úrbéri ren
dezésre vonatkozó törvénynek törvényhozás utján 
leendő megváltoztatásánál. S mivel e kereső
ket sok tekintetben méltányosnak találom, bátor 
vagyok azt a t. ház figyelmébe ajánlani. (He-
lyeslés.) 

ElnÖk: A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
A pénzügyminiszter úr kért szót. 
Lónyay Menyhért pénzügyén T. ház! 

Minthogy az 1867. XII. t.cz. 66.§.-a kimondja, hogy 
nem csak kívánatos, hanem mindenik fél érdeké
ben szükséges is, hogy mind a pénzrendszer, mind 
a pénzláb Magyarországban és ő felsége többi or
szágaiban egyenlő legyen, s ez iránt történjék in
tézkedés a kereskedési szerződés kötése alkalmá
val; az 1867. XVI. t.czikkbenpedig, mely a keres
kedési szerződést foglalja magában, nevezetesen 
annak 12-ik pontjában az van határozva, hogy 
addig is, mig az arany érték a párisi értekezlet 
elvei szerint egyenlő előterjesztések alapján be nem 
hozatik, az ausztriai érték fog fenm áradni : ebből, 
az következik, hogy a teljes értékű érez pénz vere
tesénél azon szabályok tartandók meg, melyek az 
ausztriai érték behozatala alkalmával, u. m. 1857-
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ki január 24-én rendeltettek meg.Minthogy azonban 
az 1867. XII . t. ez. 66. §-a egyszersmind azt is 
kimondja, hogy a pénzverésre és kibocsátásra nézve 
a magyar király fejedelmi jogai teljes épségökben 
fenmaradnak ; ősi törvényeink szerint pedig min
dig a törvényhozás intézkedett a pénzvaretés iránt: 
a minisztérium kötelességének ismerte a teljes ér
tékű pénznemek veretése iránt ö' felsége megha
gyásából törvényjavaslatot terjeszteni a t. ház elé, 
melyben meghatároztatnék, minó' pénzek lesznek 
jelenben a magyar pénzverdékben készítendők. 
Jelenben a pénzveretés a magyar aranyakra és 
egyforintosokra terjedne ki. 

Az 1867. XV. ez. 12-ik pontja továbbá azt is 
elrendeli, hogy mindkét félnek jogában áll váltó 
pénzt is veretni, mely a másik államterületen is a 
forgalomba fel fog vétetni, s e váltópénz finomsági 
tartalma és súlya, valamint a mindenik fél által 
veretendő összeg mennyisége iránt a két miniszté
rium közt egyezmény lesz eszközlendó': a magyar 
minisztérium tehát kötelességének ismerte ezen 
egyezményt létesíteni, melynek határozmányai is 
benfoglaltatnak azon törvényjavaslatban, melyet 
szerencsém lesz a t. háznak bemutatni. 

Szabad legyen ez alkalommal megjegyeznem, 
hogy a váltópénz veretése iránti egyezménynél 
négy fontos körülmény tekintetbe vétele ezolgált 
mindenek felett irányadóul. (Halljuk!) 

Az egyik az volt, hogy a váltópénzek oly 
értékben veressenek, hogy azon esetben, ha a 
párisi egyezmény elvei szerint az uj pénzláb az 
arany értékkel együtt behozatik, s az a szerint ve
retendő pénzdarabok frankokra fognak szólani: 
a most behozandó váltópénz beleüljék a frank
rendszerbe, azaz a nép közt még jelenben is átalá-
nosan ismert és használt váltó forintnak könnyen 
osztható részét képezze. [Helyeslés.) Tudvalevő, 
hogy egy osztrák forint épen 2 Va frankot, vagyis 
2 V2 úgynevezett váltó forintot tesz: indítványba 
hozatik ennélfogva 20 és 10 kros fém pénz, és 4. 
és 1 krros rézpénz veretése. A 20 és 10 krosok 
ezüst és réz vegyitekből készülnének, és a 20 krros 
épen fél frankot, két 20 kros pedig 1 frankot kép
viselne; a 10 kros 1/i frankot, azaz 25 cen
timet, 5 bankó garast; a 4 kros pedig 10 centi
met, azaz a frank tizedrészét, vagyis régi 2 garast 
tenne. Tekintve a kitűzött czélt, annak a javaslat 
teljesen megfelel. (Helyeslés.) 

A másik szempont, melyet a minisztérium az 
egyezmény megkötésénél szem előtt tartott, az 
volt, hogy végre ki lehessen küszöbölni a forga
lomból az annyira kényeimetlen s a papírpénz-
forgalmat minden idegenre nézve is annyira kelle
metlenné tevő papir tizkrajezárosokat, (Helyeslés) 
melyeknek forgalomba hozatalát rendkívüli körül
mények, melyek között a rendes forgalmi eszkö

zök el szoktak tűnni, indokolhatják ugyan , de 
mihelyt rendes viszonyok állanak be, az állam 
kötelessége ily kis papírpénz-forgalmat megszün
tetni. (Elénk helyeslés.) A papir 10 krajezárosok, 
melyek a használat folytán piszkos rongyokká 
válnak, s melyekre az egy forintos bankjegy fel
váltható, a népnél megzavarják a pénzérték fogal
mát, s különben is az ilyen, régebben forgalomban 
levő darabokkal való érintkezés valóban minden
kire nézve kellemetlenné válik. Mellette szól 
ugyan azon nyereség, mely az azt készítő államra 
az által hárul, hogy a kiállítási költség csekélyebb, 
és sok elrongyolódván és elveszvén, valóban neve
zetes összeg nem szokott beváltás alá kerülni. 
Azonban, azt hiszem, hogy ily nyeremény által 
nyerni az államnak annyival kevésbbé lehet fela
data, (Helyeslés) mivel a használat által megsem
misült érték valóságos veszteséget képvisel. Habár 
ezen veszteség milliók közt oszlik is meg, majdnem 
érezhetlenül egyesekre : mégis mindig veszteség 
marad, és éri épen leginkább a szegényebb osz
tályt, [Elénk helyeslés) Nevezetes nyereségnek tekin
tem tehát a 10 kros papiros pénzjegyeknek a for
galomból való kivonását. 

A harmadik körülmény, mely ezen egyez
ménynél irányadó volt: az ezüst váltópénzt akkép 
veretni, hogy az a múlt idők példája szerint, az 
agio netaláni emelkedése folytán könnyen a for
galomból el ne tűnjék: ennélfogva 100 forint érté
kű tiszta ezüstből 1662/5 frt ezüst váltópénz fog 
veretni. 

Végre ezen egyezmény által még azon czél 
is kívántatott eléretni, hogy a jelenben forgalom
ban levő, 12 milliót képviselő lü krros papir váltó
pénz kicserélése folytán mindkét félre nézve bizo
nyos jövedelem biztosittassék; mi az által történik, 
hogy azon arányban, a mely arányban a papir 
váltópénz a forgalomból kivonatik, helyette állam-
papirpénz fog forgalomba hozatni, ugy azonban, 
hogy az 1867. XV. t. ez. 5. §-ában az összes pa-
pirpénzforgalomra nézve meghatározott 812 mil
liónyi összeg szorosan megtartassák. Minthogy 
mind Magyarország, mind ő felsége többi orszá
gainak pénzügyminisztere azon összegért, melyet 
beváltott és 10 kros papir pénzben beszolgáltat, ál
lamjegyeket kap, és azon megveheti azon érez pénzt, 
melyből az uj érez váltópénzt vereti: természetesen 
megmarad számára azon nyeremény, melyet a 
csekélyebb belérték nyújt ; de ezen kívül a hasz
nálat által megsemmisült 10 kros papírpénz be
váltás alá nem kerülvén, ezen összeg is a két 
pénzügyi kormányzat javára válik. 

Az arányra nézve, mely szerint a váltópénz 
veretni és a haszon megosztatni fog, szintén kellett 
egyezményt kötni. Hosszabb értekezlet után végre 
abban történt a megállapodás, hogy azon arány 
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tartassék meg, mely az adóképességnek felel meg, 
ugyanis a magyar korona országaira 30 %, ő felsé
ge többi országaira pedig 7 0 % . Ezen arányt mél
tányosnak tartom, mert az adóképességre nézve a 
múlt években a tapasztalás is ezen arányt igazolá. 
Az anyagilag gazdagabb országnak több a forgal
mi pénzjegye is; noha másrészt az is tagadhatat
lan, hogy azon népnél, melynél még ki nem fej
lődtek a hitelintézmények, a pénz lassabban forog; 
ennélfogva az egy és ugyanazon érték közvetíté
sére a szegényebbnek több készpénzzel kell bír
nia. Mindamellett azt hiszem, hogy nem helytele
nül cselekedett a magyar minisztérium, midőn a 
váltópénz veretesének összegére nézve a közös 
költségeknél megállapított arányt fogadta el. (He
lyeslés.) 

A nyeremény, mely ezen intézkedés folytán 
a magyar kincstárnak jutni fog a pénzveretésnél, 
1,200,000 forintot nézetem szerint meghalad; a 
megsemmisült papírpénz utáni nyereményről hatá
rozott számot mondani bajos; de. ugy hiszem, 
hogy azzal együtt az összes nyeremény 2 millió 
forintra felmehet: mi reánk nézve, kivált az önálló 
pénzügyi igazgatás első két évében, midőn az 
államháztartásban az egyensúly fentartása végett, 
áldozatot fog kelleni hozni, bizonyára tekintetbe 
veendő körülmény. (Helyeslés.) 

Midőn ezen törvényjavaslatot a t. ház aszta
lára leteszem, s azt elfogadás végett ajánlom, ugy 
hiszem, az anyagi hasznon kivül még azon erköl
csi jó hatása is lesz ezen egyezménynek, hogy 
20 év után ismét a koronás fejedelem arczképével, 
hazánk czimerével, a szent koronával és magyar 
felirattal [Helyeslés) diszített pénz lesz a nép 
közt forgalomban, mely egyik, bár csekélyebb 
jele lesz hazánk alkotmányos önállóságának. (Él
jenzés) 

E l n ö k : A beadott törvényjavaslat fel fog 
olvastatni. 

R á d a y L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot a m. Tár. pénzverdékben készítendő 
pénzek alakja, belértéke és súlya iránt.) 

E l n ö k : E törvényjavaslat kifog nyomatni és 
a ház tagjai közt szét fog osztatni 2), az osztályok
nak tárgyalás végett kiadatni s annak idején a 
ház előtt tárgyalás végett napirendre tűzetni, (He
lyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Midőn a múlt év kezdetén az ország pénzügyi vezeté
sét átvettem, első gondjaim közé tartozott magam
nak a magyar koronái javak állományáról meg
győződést szerezni, a koronái javak úrbéri vált
sága fejében a már kiállított kötvényeket a budai 
országos főpénztárnál egyesíteni, és egyszersmind 

' ) Lásd az Irományok 202-dik számát. 

intézkedni az iránt, hogy a magyar koronái ura
dalmaknak még folyóvá nem tett hasonló termé
szetű activ követelései is biztosíttassanak és fo
lyóvá tétessenek; végre igyekeztem az ó-budai és 
visegrádi uradalmak részéről a szőlődézsma-vált-
ságok iránt az egyes községekkel folyamatban 
levő tárgyalásokat befejezni. Ez alkalommal meg
győződtem arról, hogy a magyar korona ezen 
tőkeértéke nevezetes összeget képvisel; minthogy 
pedig a hazai törvények a koronái javak állomá
nyának sértetlen megőrzését rendelik, hogy 
ezen a koronái vagyonhoz tartozó tőkeérték, mely 
elébb ingatlan birtok természetét viselte, ezen 
természetét ismét visszanyerje: múlt évi marczius 
20-án előterjesztést tettem ő felségéhez a gödöl
lői uradalom megvételére nézve. O felsége a vétel
szerződést legmagasabb határozatával megerősí
teni, s egyúttal megengedni méltóztatott, hogy 
ezen uradalom vételárának lerovására azon ösz-
szegek fordíttassanak, melyek a diósgyőri, ó-budai 
és visegrádi uradalmak javára, mint úrbéri kár
pótlások vagy bordézsma-váltsági bérek , már 
befolytak vagy be fognak folyni, valamint azon 
összegek is, melyek az ó-budai italmérési jognak 
megváltása folytán be fognak folyni, azon megha
gyással, hogy ezen intézkedés általam a magyar 
országgyűlésnek bejelentessék és a koronái 
ingatlan vagyonnak ezen növekvése annak idejé
ben a vétel végrehajtása és a vételár teljes kifeje
zése után beczikkelyeztessék. (Helyeslés.) 

Ennek folytán volt szerencsém a múlt évi 
marczius hó 23-án tartott ülésben a t. háznak be
jelenteni, hogy ugyanazon hó 22-ik napján a 
gödöllői uradalmat minden hozzá tartozó beruhá
zásokkal és ingatlanokkal a General Company 
for the promotion of Landcredit (limited) czim 
alatt fenállott társulattól az ezennel tisztelettel 
bemutatott szerződés értelme szerint 1.840,000 
írtért a magyar szent korona javára megvettem és 
a t . ház helyeslésének megnyerése után a Gödöllő 
mezőváros, Kerepes, Dányés Izsaszeg helységek
ből, és az egerszegi, besenyői,babati, szent-györgyi, 
nyiregyházi, szent-királyi és kis-bagi pusztákból 
álló uradalom törvényes bizonyság közbejöttével 
a magyar korona részére, mint annak ezentúl tör
vényes, valóságos és kizárólagos tulajdona, bir
tokba vétetett és ingatlan részei a pestmegyei 
telekkönyvi törvényszéknél, a másolatban ezen
nel a t. háznak bemutatott telekkönyvi kivo
nat tanúsága szerint, törvényes forma szerint átke-
beleztettek. 

A vételár kifizetésére fordítottam az ó-budai 
koronái uradalom úrbéri váltsága után kiállított 
1.286,200 frt. értékű, továbbá a diósgyőri ko
ronái uradalom úrbéri váltsága után a múlt év
ben kiállított 563,000 frt. értékű, és igy össze-
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sen 1.849,200 frt. névbeli földtehermentesitési 
kötvényeket, melyeknek a lehetőleg kedvező ár
folyam szerinti értékesítéséért befolyt készpénzben 
1.445,559 forint 73 Va kr. A vételárból még hát
ralévő 384,400 frt 26y2 krt, ugy az adásvevéssel 
egybekötött folyó számlái 6°/0-es kamatokat, és 
egyéb költségeket, melyek számvevőségileg 
40,061 frt. 24 krban állapittatnak meg, készpénz
ben fizettem ki oly módon, hogy az államkincstár 
ezen összegek erejéig előleget adott a koronái 
javak után még befolyandó értékekre. Ezen elő
legnek visszafizetése azon arányban fog történni, 
a mely arányban a szőlődézsmaváltságokból s 
egyéb értékekből készpénzben befolyandó össze
gek be fognak fizettetni. 

Ez alkalommal, addig is, míg az államköltség
vetés tárgyalása alkalmával a koronái uradalmak 
értékpapírjainak összegéről részletes kimutatást 
adandók, van szerencsém jelenteni, hogy a jelen
ben meglevő s a szent korona tulajdonához tartozó, 
b°/0-ot kamatozó földtehermentesitési kötvények 
névbeli értéke tesz 3.454,200 frtot. 

Miután múlt évi deczember 17-én a vételár
ból még hátralevő összeg is minden hiány nélkül 
kifizettetett: van szerencsém Schaffer Nándornak, 
mint a General Company for the promotion of 
Landcredit (limited) társulat teljhatalmú képvise
lőjének erről szóló nyugtáját a t. ház elé ter
jeszteni. 

Be lévén tehát fejezve mind az, mi ezen gö
döllői uradalomnak megvételére vonatkozik, van 
szerencséra a t. ház asztalára letenni azon törvény
javaslatot is, mely szerint a gödöllői uradalom 
az 1439: 16 törvényczikk 1. §-a és az 1514: 1. és 
2-ik törvényczikkek értelmében az elidegenithet-
len magyar királyi koronái javak sorába törvénye
sen felveendő és ezen minőségben beczikkelye-
zendő lenne. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A beadott törvényjavaslat fel fog 
olvastatni. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot a gödöllői uradalomnak megvételéről 
és a koronái javak állományába sorozásáról.) 

Elnök : A fölolvasott törvényjavaslat ki fog 
nyomatni J), szétosztatni és az osztályoknak kia
datni. (Helyeslés.) 

A vasutügyi, horvátügyi és az állandó iga
zoló bizottságra beadott szavazatok eredménye fog 
kihirdettetni. 

Ráday László gr. jegyző : Beadatott 310 
szavazatjegy; a vasúti bizottságra beadott jegyek 
közt üres volt 2, a horvátügyi bizottságra beadott 
jegyek közt 4, az állandó igazoló bizottságra be-

1) Lásd az Irományok 203-dik számát. 

adottak közt 1. A vasúti bizottságra beadottakból 
Tisza Kálmán nyert 301, Salamon Lajos 298, 
Somossy Ignácz 296, Dellimanics István 291, 
Czorda Bódog 285, Justh József 285, Kiss Lajos 
284, Bezerédj László 283, Bartal György 27 7, 
Inkey József 276, Orczy Béla b . 271 , Kovách 
László 268, Vay Béla b. 268, Szakái Lajos 259, 
Kemény Gábor b. 255 szavazatot; a horvátügyi 
bizottságra beadottakból Horváth Lajos nyert 279, 
Botka Tivadar 276, Dózsa Dániel 274, Vadnay 
Lajos 226 szavazatot; az állandó igazoló bizott
ságra beadottakból Antalfy Károly nyert 223 sza
vazatot. 

E l n ö k : A horvát ügy tárgyában a horvát 
országgyűlés elnöke által hozzám intézett levelet 
az e tárgyban történt szavazás eredményével együtt 
a mélt. főrendekkel legközelebbi ülésökben Radics 
Ákos jegyző ur fogja közölni. 

Napirenden van a czukor és égetett szeszes 
italok kivitelénél visszatérítendő fogyasztási adó 
tárgyában beadott törvényjavaslat. A törvényja
vaslat föl fog olvastatni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a törvény
javaslatot1). 

E l n ö k : Következik a pénzügyi bizottság e 
tárgyban tett jelentése. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a jelen
tést2). 

Elnök]': A központi bizottság részéről Kauts 
Gyula képviselő ur fog jelentést tenni. 

KantZ G y u l a e lőadó (olvassa a központi bi
zottság jelentését5). 

Elnök : Következik az átalános tárgyalás: 
méltóztassanak hozzászólni. (Elfogadjuk!) Senki 
se lévén szólásra fölírva, méltóztatnak a törvényja
vaslatot átalánosságban a részletes tárgyalás alap
jául elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a tör
vényjavaslat átalánosságban a> részletes tárgyalás 
alapjául el van fogadva. 

Következik a szakaszonkinti tárgyalás. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a tör

vényjavaslat bevezetését.) 
KautZ Gyula e lőadó : Ezen bevezető sza

vakra vonatkozólag a központi bizottságnak csak 
azon egy észrevétele van, hogy az első sorban, az 
„addig" szó után következő „is* kihagyassék, a 
többi változatlanul megmaradhat. 

Várady Gábor : É n , tisztelt ház! a tör
vényjavaslat érdeméhez szólani nem akarok: mert 
ugy tekintem azt, mint ideiglenes intézkedését a 
törvényhozásnak. Ezen törvényjavaslat bevezeté-

1) Lásd a 199-dik sz. Iromány mellékletét. 
2) Lásd a 199-dik számú Irományt. 
3) Lásd az Irományok 201-dik számát. 

KÉPV. H. XAPLÓ. 186%- VII. 7 
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seben jelezve van némileg, hogy c tárgyban a 
minisztérium törvényjavaslatot akar előterjeszteni 
az égetett szeszes italok és czukorgyártás meg
adóztatása tárgyában. A minisztérium a pénzügyi 
bizottság előtt kijelentette ugyan, hogy ez legkö
zelebb fog megtörténni, nevezetesen a budget tár
gyalása alkalmával kívánja a minisztérium az ez 
iránti törvényjavaslatot előterjeszteni, és a minisz
tériumnak ez iránti nyilatkozata ugy a pénzügyi 
bizottság, mint a központi osztály jelentésébe is 
felvétetett; azonban én óhajtanám, hogy magában 
a törvényjavaslat bevezetésében is kifejeztessék az, 
hogy ezen törvény csak ideiglenes jelleggel bir. 
(Hhz benne van !) Bocsánatot kérek, nincs benne: 
mert csak az van , hogy a czukorgyártás és az 
égetett szeszes italok megadóztatása tárgyában 
törvényjavaslat fog előterjesztetni; de hogy mikor 
fog ez megtörténni, az nincs körvonalozva. (Ellen
mondás.) Én tehát bátor vagyok indítványozni, 
hogy itt a bevezető sorokban ez után : „addig is, 
mig a czukorgyártás és égett szeszes italok készí
tésének megadóztatásáról" tétessék be : „legköze
lebb törvény alkottatik.* (Pvlszky Ferencz nevet.) 
Méltóztassék e dolgot figyelembe venni, mert sok
kal komolyabb e tárgy, semhogy nevetni lehetne 
felette: (Igaz! a hal oldalon) mert itt az iparosok és 
termelők megnyugtatásáról, hazai iparunknak és 
termelésünknek adandó ujabb lendületről van szó. 
Az iparosok, termelők a minisztériumnak nyilat
kozatát és a bizottság jelentését nem olvassák; de 
ha olvasnák is, az nem lehet részökre irányadó; 
hanem a törvény szavaihoz tartják magokat : a 
törvényben kell tehát körvonalozni és garantirozni 
azt, hogy azon illető tételekre és czikkekre nézve 
legközelebb fog törvény hozatni. Erre nézve bátor
kodom tehát e módosítást a t. ház figyelmébe 
ajánlani. 

L ó n y a y Menyhért pénzügyér . - Méltóztas
sanak megengedni, hogy azon megjegyzést te
gyem Várady képviselő ur előadására, hogy az 
általa nyilvánított aggodalomra bizonyára ok nem 
lehet. (A bal oldalon: Hát tegyük bele!) Ha valaki
nek, ugy bizonyára az államkormányzatnak és 
különösen a pénzügyminiszternek van szüksége 
arra, hogy haladék nélkül, lehető legrövidebb idő 
alatt hozassék végleges törvény e tekintetben is. 
Helyesen méltóztatik hivatkozni a pénzügyi bi
zottságban általam mondottakra, a miket itt 
csak megerősíthetek. Ugyanis törvényeink értel
me szerint a másik minisztériummal mind ezen 
tárgyakra nézve az egyezmény megköttetett; a 
törvények már formulázva vannak, és ha a tisztelt 
ház parancsolja, akár ma is átadhatom. Hanem a 
minisztérium azon nézetben volt, hogy mivel a 
jövő héten az államköltségvetés elő fog terjesztetni, 
ugyanazon alkalommal fognának előterjesztetni 

mind azon törvények, melyek az adózási viszo
nyokra vonatkoznak, s igy a szeszadóra vonat
kozó törvény is. 

Egyébiránt, szabad legyen ez alkalommal 
megjegyeznem, hogy kevés jövedelmi ág van, 
melynél a reform annyira szükséges volna, mint 
épen a szesz megadóztatásánál. Ugyanis a jelen
ben létező rendszer, mely restitutióval is van ösz-
szekötve, a magyar államkincstár jövedelmének 
nevezetes csonkítását okozza, miután, ha veszszük 
pl. az 1865-iki bevételeket, melyek szerint akkor 
a magyar koronához tartozó országokban 6 millió 
480,000 frt jövedelem volt, jelenben 67-ben a tett 
számítás szerint ezen jövedelem, ha az adórestitu
tiókat leszámítjuk, leszállt annyira , hogy a kincs
tár terhére eső különbség két millió 714,000. Mert 
a valóságos jövedelem az adórestitutiót levonva 
nem tesz többet, mint 3,759,000 frtot. Épen ezen 
eset áll a czukornál is. Ennél ugyan Magyaror
szág annyira nincs érdekelve, mivel aránylag 
kevés czukorgyára van, de annál inkább a biroda
lom másik része, hol a múlt év első felében sok
kal több fizettetett vissza restitutió fejében, mint 
e czimen adó valósággal befolyt. 

Egyébiránt azon észrevételem van t. Várady 
képviselő úr indítványára, hogy azon első egyez
ményben, mely még a múlt évben köttetett, me
lyet szerencsém volt az állandó pénzügyi bizott
sággal közölni, a hazai ipar érdekében és az akkor 
kifejezett kivánatok alapján változások történtek, 
még pedig körülbelül azon értelemben, mint azt a 
a hazai iparosok kívánták. A fogyasztási adókra 
nézve a minisztériumnak feladata kettős: egyik 
az, hogy a hazai ipar, s különösen ezen iparág ne 
szenvedjen, sőt szabad fejlődése ne akadályoztas
sák, ennélfogva az uj törvényjavaslatban intézke
dések fognak történni az iránt is, hogy a kisebb 
pálinkafőzésekre nyilvánult óhajtások teljesüljenek, 
és ezen kisebb főződéknek ismét életbe hozatala 
lehetséges legyen; másik kötelessége a miniszté
riumnak gondoskodni arról is, hogy az államnak 
a közvetett adókból folyó jövedelme annyival in
kább biztosittassék és növeltessék, minthogy az ed
digi tapasztalatok szerint az indirect adókból eredő 
jövedelmek még hazánkban czélszerü intézkedések 
s az adónak rendes kezelése által nevezetesen nö
vekedhetnek s ez által képesek leszünk idővel az 
egyenes adó súlyán könnyíteni. 

Minthogy a törvényjavaslat igen rövid idő 
múlva be fog nyújtatni, a módositványra nincs 
szükség. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

B ó n i s S á m u e l : Véleményem szerint ezen 
törvényjavaslat azért hozatott a ház elé, hogy ad
dig is, mig a fogyasztási adó iránt a törvényja
vaslat megkészül, a státus jövedelme ne csonkul
jon, és igy ezen törvényjavaslat rendkívüli, azaz 
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olyan, milyent rendkívüli körülmények igényel
nek ', szükséges tehát, hogy a törvényben magá
ban mutattassák ki az, hogy a rendkivüli körül
mények igényelték e törvényjavaslatnak ily módú 
előterjesztését. Ha ez nem volna igy, én azt tar
tom, meg kellett volna e törvényjavaslatot előznie 
a fogyasztási adó iránti törvénynek, mert az adó 
restitutiójáról csak akkor lehet normális állapotban 
szó, ha már az adó maga meg van ajánlva. Mind
ezeknél fogva, azok, miket Lónyay pénzügyminisz
ter úr mondott, nem forgatnak ki azon meggyőző
désemből, hogy Várady Gábornak azon indítványát, 
hogy az tisztán kitétessék, miszerint ez intézkedés 
csak rendkivüli, ideiglenes, ne pártoljam. Azért is 
Várady Gábor módositványát pártolón. 

PulSZky F e r e n c z : Én azt tartom, hogy 
ezen szavakban itt a törvényjavaslat kezdetén 
egyenesen ki van mondva az ideiglenesség. Itt az 
mondatik: ,,hogy addig, míg a czukorgyártás és 
égetett szeszes italok készítésének megadóztatásáról 
törvény alkottatik." Ebben tökéletesen ki van 
mondva az ideiglenesség. Azon kivül ne felejtsük, 
hogy parlamentalis systema alatt élünk; ne felejtsük 
azt, hogy itt van a miniszter, a ki azt mondja, hogy 
a jövő héten beadja a törvényjavaslatot; ne akarjuk 
azt, hogy e törvényben egy olyan szó legyen, mely 
mintegy kényszerítse őt, hogy a törvényjavaslatot 
ekkor vagy amakkor adja be. (Ellenmondás bal felöl. 
Zaj.) Méltóztassanak megengedni: ha önök megbot
ránkoznak azon, hogy valaki nevet, én is kívánha
tom, hogy egész türelemmel kihallgassanak engem. 
(Zaj.) Én egyátalában nem látom át, hogy ezen 
szó: ,,minél előbb", vagy „legközelebb", szüksé
ges volna, és tökéletesen megegyezem abban, a 
mi a törvényjavaslatban van. 

KautZ G y u l a e l ö a d ó : Legyen szabad ne
kem is egy igénytelen észrevétellel hozzájárulnom 
ezen ponthoz. Azt tartom én is, t. ház, hogy mind 
Lónyay miniszter úr, mind Pulszky Ferencz tag
társunk előadása eléggé indokolják Várady t. 
képviselőtársunk indítványának elvetését; de egy 
momentumra talán nem lesz fölösleges még utalni: 
t. i. arra, hogy alkotmányos országban élünk, és ne 
használjuk, ha csak okvetlenül nem szükséges, ezen 
szót: „ideiglenes törvény.4 ' Az u. n. provisorische 
Gesetz-ből maga idejében eleget láttunk, és nem 
hiszem, hogy szükséges volna, hogy magunk ré
széről is ilyképen haladjunk. Csak arra akarom a 
t. házat figyelmeztetni, hogy én rendeletet igenis 
szeretek ideiglenesnek nevezni, de ha törvényt 
alkotunk, már akkor, mikor azt megalkotjuk, 
hozzátenni, hogy csak ideiglenes, ezt parlamen-
tális eljárással, alkotmánynyal bíró országban nem 
tartom egészen correctnek. 

Halász B o l d i z s á r : Tisztelt képviselőház ! 
Pulszky képviselő úr nem mondta ugyan ki, de 

szavaiból az jön ki, mintha mi ezen kérdésből 
valami miniszteri dolgot akarnánk csinálni. (Nagy 
zaj. Derültség.) Igenis : mert az jön ki, mintha a pénz
ügyminiszter urnák abbeli igéretét, hogy néhány 
nap múlva ugy is a ház elé fogja a budgetet ter
jeszteni, nem fogadnók el. Ha ez igy van, talán 
ezen szó: „legközelebb" egy hét alatt belesz 
váltva. De nagyon alapos indokok azok is, me
lyeket Bónis képviselőtársam felhozott, hogy t. i. 
budget még nincs megállapítva, és már is az ex
portról szólunk. Méltóztassanak megbocsátani, 
e tekintetben példák szólanak. Először a provi-
soriális adó csak 4 hónapra volt megszavazva, 
és most már april vége van. Méltóztassanak 
megbocsátani, hogy az ilyen kérdésben precis 
kifejezéseket akarunk. A mi Kautz Gyula képviselő
társunknak azon észrevételét illeti, hogy óvakod
junk használni az „ideiglenes" szót: hát miért nem 
méltóztatott azt indítványozni, hogy ez egészen 
hagyassák ki, mert az ideiglenes benne van ? Én 
sem szeretem az ideiglenességet, szeretnék oly 
codexet, melyen nem kellene változtatni; de mi
vel egész lételünk ideiglenes, (Derültség) ne szé-
gyeljünk ennek kifejezést is adni. Ennélfogva én 
Várady indítványát pártolom. 

Tisza L á s z l ó : Tisztelt ház! A nélkül, hogy 
a dolog lényegébe bocsátkozni óhajtanék, csak 
egy pár megjegyzést vagyok bátor tenni az itt 
felhozottakra. Nem fogadhatom el azon nézetet, 
hogy ezen kitétel: „addig, mig törvény alkottat
nék", magában foglalná már ezen alkotandó tör
vény rövid tartamának eszméjét is : mert az „addig'4 

és „meddig" két szó közé egy hét ép ugy belefér, 
mint egy esztendő, és egy esztendő ép ugy, rnint 10 
esztendő. E tekintetben a pénzügyminiszter úr nyi
latkozata bennünket némileg megnyugtathat; de 
nem látom át, hogy különösen azok, a kiket a 
pénzügyminiszter úr nyilatkozata tökéletesen meg
nyugtatott, miért ellenzik annak tiszta szavakkal 
a törvénybe betételét, midőn ez még a szövegben 
is csak öt ártatlan betűnek a beszúrását igényli) 
mint a t. pénzügyminiszter úr maga tiszta szavak
kal méltóztatott nekünk megígérni. Nem tudom, 
mi súlyt fektet Kautz Gyula t. képviselőtársunk 
azon megjegyzésére, hogy a törvényben az ideigle
nességet kimondani nem szereti. Hiszen, ha jó i 
fogtam fel Várady Gábor barátom indítványát, 
abban az „ideiglenes" szó épen nem fordul elő. 
(Helyeslés a hal oldalon.) Ezeket előrebocsátva, t. 
képviselőház! egyszerűen Várady Gábor képvise
lőtársam indítványát pártolom. (Helyeslés a bal ol
dalon. Szavazzunk! Szavazzunk!) 

E l n ö k : Nem lévén senki szólásra följe
gyezve , felteszem a kérdést : méltóztatik-e a t. 
ház Várady módositványát, (Zaj. A szöveget1.) 
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tehát a törvényjavaslat bevezetésének szövegét az 
„is" szó kihagyásával elfogadni? A kik elfogad
ják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A több
ség a törvényjavaslat bevezetésének szövegét az 
„is" szó kihagyásával elfogadja. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a tör
vényjavaslat J-sö §-át.) 

Kautz Gyula előadó: A központi bizottság 
az 1-só' §-ra nézve az idő meghatározására vonatko
zólag azon indítványt teszi, hogy april 1-je 
helyett april 15-dike tétessék; az utolsó előtti sor
ban pedig e szó helyett: „nettó mázsája" tétessék : 
„nettó vámmázsája." 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Midőn e törvény a minisztérium részéről megálla-
pittatott, nem volt kilátás reá, hogy a tárgyalások 
ennyire el fognak haladni, akkor lehetett kilátás 
arra, hogy april 1-sején életbe lépjen; most azon
ban magam részéről is óhajtom , hogy april l-e 
helyett april 15-ke tétessék. (Helyeslés.) 

Ghyczy IgnáCZ: Tisztelt ház! Ezen 1-ső 
§-ra csekély észrevételem van. Ugy látom, a tör
vény rubrumával ezen 1-ső §. nem egészen egyez 
össze. A rubrum ugyanis azt tartalmazza: „Tör
vényjavaslat a czukor- és égetett szeszes italok kivi
telénél visszatérítendő fogyasztási adóról." Az 1-ső 
§. pedig azt mondja: „A vámvonalon kivitt czu-
korért vám- és fogyasztási adó fog visszatéritetni." 
Megvallom őszintén, nem tudom, miféle vám le
gyen visszatérítendő akkor, midőn a szeszes ita
lok és a czukor a vámon keresztül vitetnek, holott, 
a mint tudom, vám nélkül vitetnek keresztül. Ha 
mégis volna vámvisszatérítés, a mit nem tudok, 
akkor a rubrumba is belé kellene tenni, vagy 
pedig az 1-ső §. szövegéből a vámvisszatérítést ki 
kellene hagyni. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Az észrevétel tökéletesen helyes! 

Kautz Gyula előadót Nekem erre azon 
alázatos megjegyzésem van, hogy ezen kifejezés : 
vám- és fogyasztási adó csak annyiban használ
tatik, a mennyiben a gyakorlati életben igy szo
kás használni. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A gya
korlatban csakugyan ugy nevezik, a mint a t. 
előadó úr mondotta; de minthogy az általunk 
megállapítandó szó fog a gyakorlatba jőni és Ghy
czy Ignácz képviselő urnák a lényegre nézve tel
jesen igaza van, szívesen elfogadom a tett indít
ványt, mely szerint a „vám" szó kihagyandó. 
(Helyeslés.) 

1 E lnök : Méltóztatik a t. ház elfogadni az első 
szakaszt a központi bizottság javaslata szerint és a 
„vám" szó kihagyásával? (Elfogadjuk!) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a tör
vényjavaslat 2-ik §-át.) 

KautZ Gyula e l ő a d ó : E szakaszban a kö • 
vetkező változtatást hozza a központi bizottság 
indítványba. Az első sorban april elseje helyett 
tétessék april 15-dike; azután az „égetett" szó 
elé tétessék „az"; a második sorban „italokért" 
helyett mondassák „italoktól", a mi a magyar 
nyelv szellemének jobban megfelel; végre az ötö
dik sorban a „csak" szó az „5 krajczár" elöl 
kihagyandó. 

E l n ö k : Méltóztatnak ez észrevételeket elfo
gadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a 2-ik szakasz 
elfogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 34k 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik.) 

E l n ö k : Jegyző úr most fel fogja olvasni az 
egész javaslatot ugy, a mint a részletes vita alapján 
elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (fölolvassa az 
elfogadott törvényjavaslatot). 

E l n ö k : Végleges megszavazása e törvény
javaslatnak holnapután fog történni. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Tisztelt 
ház! Ha méltóztatnak megengedni, ámbár a szesz
adóra vonatkozó törvényjavaslatot a költségve
tés előterjesztése alkalmával óhajtottam volna be
nyújtani, hanem, mivel készen és formulázva van 
az ez iránti egyezmény, méltóztassanak megen
gedni, hogy most tegyem a ház asztalára, (Helyes
lés. Derültség) megfelelni kívánván ez által a má
sik részről nyilvánult aggodalomnak. 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház ! Én igen örülök 
azon, hogy az igen tisztelt pénzügyminiszter úr ily 
rövid idő alatt beváltotta azon igéretét, hogy 
benyújtja a törvényjavaslatot; azonban azt hiszem, 
hogy ennek tárgyalása mégis majd a többi pénz
ügyi törvényekkel és az egész budgettel kapcso
latban fog történni. (Természetes !) 

E l n ö k : A benyújtott törvényjavaslat min
den esetre ki fog nyomatni !) és a t. ház tagjai 
közt kiosztatni. 

Beniczky Gyula képviselő úr a ház költség
vetését fogja előterjeszteni. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a köüség-
vetö bizottság jelentését marczius havára nézve. He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ha méltóztatnak elfogadni, (Elfogad
juk!) akkor az elnökség ehhez fogja magát tartani. 

Thalabér Lajos képviselő úr a kérvényi 
bizottság részéről fog jelentést tenni. 

Thalabér Lajos előadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését): Esztergom megye közönsége 
az adóügy rendezése s az idegen adók megszün
tetése iránti kérelme, minthogy e kérvény egyik 
példánya már a pénzügyminisztériumhoz felter-

l ) Lásd az Irományok 204-dik számát. 
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jesztetett, használatul a háa által kiküldött pénz
ügyi bizottságnak kiadandó. (Helyeslés.) 

Közép-Szolnok megye közönségének a me
gyei köztörvényhatoságoknak önkormányzati jogát 
a miniszteri felelősséggel összhangzásba hozatala 
iránti kérvénye, valamint Szabolcs megye közön
sége előterjesztése ugyanazon tárgyban, a megyék, 
városok és községek rendezésére kiküldött bizott
sághoz átteendő. (Helyeslés.) 

Szatmár-Németisz. kir. város közönségének a 
kir. táblának kerületenkinti beosztását a miniszteri 
javaslat szerint megállapittatni kérő folyamodása; 

Keszthely m. városa kérvénye, melyben a kir. 
tábla egyik székhelyét Keszthelyre kéri kitüzetni; 

Alsó-Fehér megye közönsége Torda megyének 
a törvénykezés tárgyában felterjesztett nyilatko
zatát figyelembe vétetni kérő folyamodása ; 

Arad sz. kir. város közönsége az iránti kér
vénye, hogy a kir. curia rendezése alkalmával an
nak egyik székhelyéül Arad városa tűzessék k i : 

mindezen kérvények a törvénykezési rend
tartás kidolgozása iránt kiküldött országgyűlési 
bizottsághoz átteendők. (Helyeslés.) 

Bars megye közönsége a nemzetiségi kérdés
nek a magyar nyelv diplomatikai állásának meg
óvása mellett minél előbbi megoldását törvényho
zás által eszközöltetni kérő folyamodása; 

Árva megye közönsége szintén ez iránti kér
vénye ; 

Békés megye közönségének kérelme ugyan
ezen tá rgyban; 

Gömör megye közönségének szintén ez iránti 
kérvénye; 

Mosony megye közönségének felterjesztése 
ugyané tárgyban; 

Nyitra megye szintezen tárgybeli kérelme ; 
Vas megye közönsége előterjesztése ugyan

csak ezen tárgyban; 
Veszprém megye közönsége hasontárgyu kér

vénye ; 
Sáros megye közönsége ugyancsak e kérdés

ben beadott javaslata ; 
Győr város közönsége szintezen ügybeli ké

relme ; 
A Hajdú kerület közönsége kérelme szintezen 

tárgyban; 
Szabolcs megye közönsége ugyancsak e tárgy

ban benyújtott kérvénye; 
Udvarhelyszék közönségének ugyané kér

désben a belügyminisztériumhoz terjesztett, onnan 
pedig a képviselőházhoz áttett kérelme: 

mindezen kérvények a nemzetiségi kérdés 
megoldásának előkészítése végett kiküldött ország
gyűlési bizottsághoz átteendők. (Helyeslés.) 

Fodor Ferencz révfalusi lakos a győri püs
pökség ellen folyamatban levő perének vég elinté
zését eszközöltetni kérvén, folyamodása mellé 4 ./• 
alatt csatolt értesítése szerint maga elismeri, hogy 
a győrmegyei törvényszék előtt perét elvesztette 
s azon Ítéletet a kir. tábla is helybenhagyta; birói 
Ítéletnek felülvizsgálata pedig csak a rendszerinti 
bíróság hatáskörébe tartozván, kérelmével elutasí
tandó, összes iratai pedig visszavételig a ház irat
tárába leteendők. (Helyeslés) 

Kulifay János Vendel a néhai Rajcsi János 
barsmegyei taszári volt esperes után reá maradt 
örökség tárgyában országos küldöttség általi vizs
gálatot és igazságszolgáltatást kér. Minthogy a 
képviselőház magánjogi ügyek megvizsgálására és 
elintézésére hivatva nincsen, és folyamodó már az 
igazságügyi minisztérium által netaláni igényei
nek törvény utján érvényesítésére helyesen utasít
tatott : jelen kérvény mellékleteivel a visszavéte
lig a levéltárba teendő. (Helyeslés.) 

Szatmár-Németi város közönsége a m. hon
védelmi minisztérium f. é. 20408 sz. a. a katonai 
váltságdíj iránt kibocsátott rendeletet sérelmes
nek panaszolván, jövőre az ily törvényellenes kor
mányintézkedéseket megakadályoztatni kéri. A sé
relem tárgyát képező rendelet a honvédelmi mi
niszter ur által már visszavonatván, és az általa 
nyilvánosan bevallott tévedés a honvédelem eddigi 
rendezetlensége által igazoltatván, jelen felirat a 
levéltárba teendő. (Helyeslés) 

Fieba József bánhida-szőlősi plébános 1849-
ben az osztrák hadsereg által elharácsolt magán 
vagyonának megtérittetését, 19 évi üldöztetésének 
megszüntetését kérelmezi. Jelen kérvény a m. kir. 
vallás és közoktatási minisztériumhoz áttétetik s 
annak különös figyelmébe ajánltatik. (Helyeslés.) 

A Bereg megye orosz ajkú összes polgárai 
nevében benyújtott kérvény, melyben a tiszti kar 
ellen, a mennyiben a nép nyelvét nem bírják, s 
czélszerütlen beosztásukat panaszolják, érdekeiket 
kielégítő intézkedést tétetni kérnek, a bel-, igaz
ság-, vallás- és közoktatási minisztériumhoz át
teendő. (Helyeslés) 

Besztercze sz. kir. város közönsége Pozsony 
város abbeli kérelmét, miszerint az 1860. évtől az 
igazságszolgáltatásra fordított költségei megtérít
tessenek, pártolván, egyszersmind saját e részbeli 
tetemes költségeit megtéríttetni kéri. Elintézés vé
gett a bel- és pénzügyminisztériumhoz átteendő. 
(Helyeslés.) 

A gyergyó-sz.-miklósi örmények kérvénye 
jogviszonyaik szabályozása végett a székelyekkel 
szemben, a községek rendezésénél hozandó tör
vényjavaslat figyelembe vétele iránt, a bel- és. 
igazságügyi minisztériumhoz átteendő. (Helyeslés) 

Gyimesbükki, középlaki és több szélbeli ma-
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gyár és román csángó telepitvényes taksás lako
sok irtásos birtokaik megválthatása iránti kérvénye 
az igazság- és belügyi minisztériumhoz elintézés 
végett átteendő. (Helyc-slés.) 

Pest sz. kir. város hatósága kérvénye a ma
gyar honvédelmi minisztériumnak törvény szabta 
hatáskörébe leendő beczikkelyezését s a honvédelmi 
kérdés mielőbbi szabályozása iránt; 

Vas megye közönsége ugyancsak e tárgybeli 
kérvénye; 

Arad sz. kir. város közönségének szintilyne-
mü kérelme; 

Borsod megye közönségének ugyancsak ily 
értelmű kérése; 

Felső-Fehér megye közönségének ugyancsak 
ily értelmű kérése; 

Székes-Fehérvár város közönsége hasontárgyu 
kérvénye; 

Sáros megye közönségének ugyancsak ily ér
telmű kérvénye; 

Torontál megye közönségének hasonló föli
rata ; 

Eperjes város közönségének ugyanez ügybeli 
kérelme; 

Turócz megye közönségének szintén a honvé
delmi kérdésben, valamint a magyar ezredeknek a 
király és alkotmány iránti hűségre leendő föleske-
tése tárgyában beadott kérelme ; 

Vas megye közönségének szintily tartalmú 
kérvénye ; 

Három- és Miklósvárszék közönsége ugyan
csak ilyen kérelme ; 

Szatmái'-Németi sz. kir. város közönségének 
hasonló fölterjesztése; 

Szepes megye közönségének ugyancsak ily
nemű kérvénye: 

használat és figyelembe vétel végett a m. kir. 
honvédelmi minisztériumhoz átteendők. (Helyeslés.) 

Besze János előadó (ol vassá a kérvényt bt- > 
zottság jelentését a nemzeti tornaegylet kérvénye tár
gyában, mely szerint ez az országos költségvetésnél 
leendő tekintetbe vétel végett a honvédelmi miniszté
riumhoz áttétetni véleményeztetik.) 

Tisztelt ház! E tárgyban nekem mint előadó
nak külön véleményem volt, melyet most nem 
mint előadó, de mint képviselő a tisztelt ház enge-
delméből előterjesztek. Véleményem ez : bár
mennyire kiváaatoshazánkra atomázás terjedése; 
minthogy azonban nemzetünknek ez átmeneti kor
szakban annyi súlyos teherrel kell kiizködnie, 
hogy jelenleg a szükségesebbekre sem áldozhat, 
hogy azoknak is alig képes megfelelni: a tornászat 
véleményem szerint azon tárgyak közé sorozandó, 
melyek kedvezőbb anyagi körülmények között 
lesznek országos alapból pártolandók. Tisztelt ház! 
A Nemzeti Múzeum belsőleg még nincs elrendezve, 

a honvédek és rokkantak jövője még nincs bizto
sítva, nincs még országos lelenczházunk, nínca 
árvaházunk! I ly körülmények közt a nép újból 
terheltetése nélkül e czélra segélyt nem adhatnánk. 
Es épen ezért volt véleményem az, hogy a torna
egylet kérvénye a nemzet anyagi jobbléte válto
zásáig az akkor teljesitendők közé soroltatni véle
ményeztessék. 

H o r v á t h K á r o l y : Tisztelt ház! Nem pár
tolhatom előttem szólott nézetét a tornaegylet tár
gyában. Az ifjúság nevelése épen oly fontos 
anyagi, mint szellemi tekintetben. Híjába van a 
tudomány, híjába vannak tudományos intézeteink, 
ha ifjúságunk anyagi erőben elsatnyul. Minthogy 
tudjuk azt, hogy az ifjúság szellemi fejlesztésére 
országunk is nevezetes áldozatokat hoz , a testi 
nevelés tekintetében pedig igen csekély összeg az, 
mely az előreterjesztett kérvényben kívántatik : 
azt hiszem, igen idején lesz, ha az országgyűlés 
most mindjárt gondoskodik arról, hogy e csekély 
összeg a közadóból utalványoztassék, és e tekin
tetből ily irányban kívánnék intézkedést tétetni. 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Felkiáltások: Bizottság! Besze !) Méltóz
tassanak azok, kik a bizottság véleményét elfo
gadják, felállani. (Megtörténik) A ház többsége a 
bizottság véleményét fogadja el. 

Besze János e lőadó (olvassa a kérvényt bi
zottság jelentését) : Czehovszky Leó volt honvédez
redes az 1548-diki magyar önvédelmi harczban 
szolgált lengyelek magyar honfiusitását kimon
datni és mint volt honvédeket évenkinti segély-
dijban részesíteni kérő folyamodványa a honvé
delmi minisztériumhoz átteendő, (Helyeslés.) 

Asboth Lajos kérvénye lefoglalt nyugdijának 
visszaadása iránt a honvédelmi minisztériumhoz 
átteendő. (Helyeslés) 

Bihar megye közönsége kérvénye az orszá
gos és megyei utak építésének a megyei hatóság 
alatt továbbra is leendő meghagyása iránt ; 

valamint Beké Grábor fülöpszállási lakos és 
ügyvédnek a pest-ujvidéki vasútra engedély iránti 
kérvénye : 

a közlekedési minisztériumhoz átteendő. (He
lyeslés) 

Nyitra megye bizottsági tagjai a múlt évi 
april hó 27. és 29-én megtartott tisztujitásnál el
követett törvénytelenségeket, csempészkedéseket 
és visszaéléseket panaszolván, annak megvizsgá
lására megyén kivüli tagokból álló küldöttséget 
kérnek kiküldetni s ekkép a törvényes jogállapo
tot helyreállítani. Miután a magyar királyi bel
ügyminisztérium e tárgyban elutasitólag intézke
dett, jelen kérvény az összes minisztériumhoz átte
endő. (Helyeslés) 
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Pozsony megye hegyentuli járásában kebele
zett községek lakosai kórvénye az 1866. évi porosz 
hadjárat alkalmával szenvedett káraik megtérítése 
iránt; 

Balázs József simontornyai lakos kérvénye 
állami hivatal elnyerése végett; 

Szerecsen Eajos rozsnyói lakos kérvénye az 
1867. évben a rozsnyói adóhivatalnál letett, de ka
tonai megváltással s engedélylyel nem érvényesí
tett 1000 frtja visszaadása végett; 

Alsó-Diós és több, Pozsony megyében kebe
lezett község elöljáróinak kérvénye az úrbéri vi
szony hátralevő maradványai megszüntetése, a 
kocsmáltatási jognak eltörlése és a vadászati jog
nak szabályozása iránt : 

mindezen kérvények elintézés végett az ösz-
szes minisztériumhoz átteendők. (Helyeslés.) 

A nagy-bányai helv. hitv. egyházmegye fel
sőköri tanítói értekezlet kérvénye az 1848. éviXX. 
t. ez. életbe léptetése tárgyában ; 

Kardszag város róm. kath. egyh. gondnoka 
és elöljárói kérvénye, kik a hivek nevében t. Grö-
m ö r y Ferencz plébánosnak elmozdítását sérelmes
nek panaszolván, orvoslást kérnek; 

Kögel Károly perjamosi esperes és érdektár-
eai kérvénye, melylyel a zágrábi érsekséghez tar
tozó billeti kegyúri uradalom ellen, szénailletmé
nyeik iránti panaszos ügyökben a képviselt egy
házaik javára hozott, de 1865. évben hatalomszó 
által félretett határozat rehabilitálását eszközöl
tetni kérik; 

Drusbaczky Bonaventura, Bukovinába kebe
lezett József-falva község lelkészéé, ki a Bukovi
nában lakó nagy számú magyarok elhanyagolt 
állapotát panaszolván, a népnevelés előmozdítása, 
gyermekek kitanitása, templom és iskolák építésé
re országos segélygyüjtés eszközöltetését kéri : 

mindezen kérvények elintézés végett a val
lás-és közoktatási minisztériumhoz átteendők. (He
lyeslés.) 

A resiczabányai kereskedők és iparosok az 
iránti kérvénye, hogy a cs. kir. szab. államvaspá
lya részére felállított raktár megszüntessék ; 

Roth Ignácz bácsmegyei rumbajai lakos fo
lyamodványa s illetőleg indítványa az országban 
a rongyok eladási árából alakítandó segélyezés 
iránt; 

krassómegyei Steyerdorf községe kereske
dői és kézművesei az államvaspálya által nyilt ke
reskedéskép felállított raktárak megszüntetése 
iránti kérvénye; 

a szegszárdi összes czéhbeli elöljárók a régi 
czéhrendszeren alapuló jogaikat újból életbe lép
tetni kérő folyamodványa; 

Bernáld Dénes alsó-csernátoni lakos és érdek

társai kérvénye, melyben Maros-Vásárhely községe 
tanácsát törvényellenes hidvásárvámolásától és 
erőszakos bánásmódtól eltiltatni kér ik; 

a nemzetgazdasági érdekeket előmozdító bécsi 
egyletnek a magyarországi vasipart tárgyazó emlék
irata : 

mindezen kérvények a m. kir. földmivelés-, 
ipar- és kereskedelmi minisztériumhoz átteendők. 
(Helyeslés.) 

Szepes megye közönségének a köztörvényha
tóságok önkormányzati jogát a felelős miniszteri 
rendszerrel megegyező alapon mielőbb törvényho-
zásilag megállapittatni kérő felirata; 

Torna megye közönségének szintezen tárgy
ban beadott felterjesztése; 

Csik-Gyergyó és Kászonszék közönsége kérvé
nye ugyancsak e tá rgyban; 

Győr város közönsége szintilyen kérelme ; 
Fehér megye közönsége ugyancsak ezen tár

gyú előterjesztése; 
Szatmár-Németi város közönsége szintily ér

telmű kórelme; 
Békés megye közönségének ugyancsak e 

tárgybeli kérelme; 
Nógrád közönségének hasonló tartalmú kér

vénye ; 
Vas megye közönségének szintilyen felterjesz

tése; 
Abauj megye közönségének kérvénye szint

ez ügyben; 
Debreczen város közönségének szintily érte

lemben szerkesztett felterjesztése ; 
Darzson Alajos budai lakos Aldássy Antal 

budavárosi főbíró ellen fegyelmi vizsgálatot ren
deltetni kérő folyamodványa; 

Zemplén és U n g megyékben kebelezett Izbu-
gya község elöljárói és összes lakosai kérvénye, 
melyben a két megyéhez tartozóságukat és az ez
zel járó kétszeres megterheltetésöket panaszolják, 
s a községet ezentúl kizárólag Zemplén megyéhez 
csatoítatni kér ik; 

Kiss Antal nyíregyházi lakos panasza Meskó 
Sámuel nyíregyházi polgármester által ellene gya
korolt törvénytelen eljárás megszüntetése iránt; 

Fodor János szegedi volt városi főszámvevő
nek nyugdijaztatása iránti kérelme ; 

Arad város közönsége a törvényhatóságok 
önkormányzati jogát Debreczen város felirata ér
telmében fentartatni kérő felterjesztése: 

mindezen kérvények használat s illetőleg el
intézés végett a belügyi minisztériumhoz átteen
dők. (Helyeslés.) 

DÓZSa D á n i e l e lőadó (olvassa a kérvényt bi
zottság jelentését): Kiss József és érdektársai da-
nyódi lakosok kérvénye a tagosítás alkalmával 
ellenök elkövetett jogsérelem orvoslása t á rgyában ; 
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Bars megye közönségének az úrbéri természetű 
fenálló mindennemű szolgálmányok megváltását 
és minden kisebb kir. haszonvétel megszüntetését 
törvényhozásiig eszközöltetni kérő folyamod
ványa ; 

Darszan Alajos budai lakos Dallos Erzsébet 
elleni bűnügyét Pest város törvényszéke által el
intéztetni kérő folyamodása; 

Lehel Tihamér miskolczi lakos az iránti kér
vénye, hogy az általa Ragályi Róza és Kallós Sá
muel ellen indított bűnpere a borsodmegyei tör
vényszék által mielőbb befejeztessék; 

Szavkulics Velki Júlia Borsod megye lakosá
nak a Rakocza község plébánosa ellen indított ke
resetét mielőbb elintéztetni kérő folyamodványa; 

Szegilong Zemplén megyébe kebelezett hely
ség elöljárói és lakosai zsellérhelyeik úrbéri termé
szetű megállapítását és földes urok által illetékte
lenül szedett pénzek megtérítését eszközölni kérő 
folyamodványa ; 

a bardóczszékí, vargyasi, bardóezi, baróti, 
fülei Jés száldobosi volt úrbéresek kérvényei szé
kelyföldi urbériségeiknek országos költségen leen
dő megváltása tárgyában; 

Mogyoród Pest megyébe kebelezett község 
telkesgazdáinak a maradványföldek kamatjai le
szállítása és a váltságfizetés idejének kiterjesztése 
iránt benyújtott kérvénye; 

Nagy-Bálintfalva község elöljárói kérvénye a 
a földesurok által ellenök folytatott úrbéri perök 
megszüntetése iránt; 

Nádas Pozsony megyébe kebelezett község 
volt jobbágyai az úrbéri viszonyok rendezése 
iránt benyújtott kérvénye; 

ny.-sz.-lászlói lakosok, u. m. Farkas Péterné, 
Moldován János és Szász János kérvénye a volt 
földes urak által ellenök indított úrbéri per meg
szüntetése iránt; 

Felső-Fehérmegyébe kebelezett Élőpatak köz
ségben lakó úrbéresek kérvénye, melyben az el
lenök földesurok által a birtokmegváltás tárgyá
ban indított perök megszüntetését, illetőleg a tör
vényhozás intézkedéséig leendő felfüggesztését 
kérik; 

Bialind András és érdektársai kérvényei föl
desurok által az ellenök folyamatban levő úrbéri 
perök megszüntetését kérő folyamodványa iránt; 

özvegy Komáromy Ferenczné buda-ábrányi 
lakos szintily tárgyú kérelme; 

Ökrös és Bogy Bihar megyébe kebelezett köz
ségek ugyancsak e tárgyban benyújtott kérvénye; 

Jed Maros-székbe kebelezett község hasonló-
kérelme ; 

Ny.-Szent-Benedek Marosszékben kebelezett 
község ugyancsak e tárgyban felterjesztett folya
modványa; 

Orosz Györgyné marosszéki tompái lakos kér
vénye földes ura által ellene támasztott úrbéri pe
rének mielőbbi befejezése iránt; 

Kádár Demeter és Mogos István szintén ez 
ügybelí kérvénye; 

N. Sz. Anna úrbéres község ugyanily tárgyú 
kérelme ; 

Hajdu-Nánás város közönségének kérvénye 
a Hajdúkerület törvényhatósági önállásának és a 
Hajduvárosok törvényszolgáltatási jogainak fen-
tartása iránt; 

Gombay, született Hrabovszky Vinezencziá-
nak az ősiségi pátens 22. §. megváltoztatása, 
illetőleg magyarázó megtoldása végetti kérvénye: 

mindezen kérvények elintézés s illetőleg 
használat végett a magy . kir. igazságügyi minisz
tériumhoz átteendők. (Helyeslés.) 

Portius Flórián naszódvidéki alkapitány és 
Buzdug Vazul ülnök a naszódvidéki községek 
havasaira igényt tartókat, ezek közt a kincstárt is, 
a törvény rendes útjára kérik utasíttatni. E kér
vényhasználat végett a bel-, igazság- és pénzügy
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

B o h a t i e l u Sándor: Tisztelt képviselőházi 
Az erdélyi, 1851-ben feloszlatott második román 
határőrezredhez most Naszód vidékéhez tartozó 
44 községnek az országgyűléshez jbeadott azon 
kérelme tárgyában, miszerint vétessenek ki a tör
vény ótalmán kivüli létállapotból, és helyeztessenek 
a hazai törvények védpajzsa alá, a kérvényi bizott
ságnak imént felolvasott véleményét részemről 
nem pártolhatom. Nem pártolhatom azért, mert 
nem tartom a viszonyokhoz képest elégségesnek; 
nem elégséges azért, minthogy a kérelmezők épen 
azt panaszolják az országgyűlés előtt, hogy az 
eddigi kormányok őket a törvények alól kivették 
és birtokaik fölött önakaratulag s nem a hazai tör
vények értelmében határoztak; kérik tehát az or
szággyűlést, vétessenek a hazai törvények véd
pajzsa alá, hogy birtokaik fölött ne többé a kor
mány akarata , hanem a törvény határozzon. 
(Helyeslés.) Ezen kérvény véleményem szerint 
jogos : mert joga van minden egyes honpolgár
nak a törvény védpajzsát kérni ; annyival in
kább joga van a kérelmező 44 községnek, kik 
száz éveken keresztül tántorithatlan hűséggel véd
ték a trónt és hazát. (Helyeslés.) Ugyanazért bátor 
vagyok a kérvényi bizottság imént felolvasott 
javaslatára nézve egy módositványt indítványozni. 
Ezen módositvány igy hangzik: „Ezen kérvény 
átteendő az összes minisztériumhoz , a fenálló tör
vények értelmében való elintézés végett, különös 
figyelmébe ajánltatván az a minisztériumnak," 

Eötvös József vallás- és oktatásügyi, 
j min i sz ter : Az nem lehet! 
I Zsedényi E d e : Nem halljuk, miről van szó í 
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BOhatie lu Sándor : Jól tudom, hogy nem 
tartozik az országgyűlés teendőihez a beadott 
egyes kérvényeknek érdemleges tárgyalása; (Fel
kiáltások: Dehogy nem!) de másfelől az általam 
javasolt módositványt elfogadhatja a t. ház a nél
kül , hogy a kérelem érdemleges tárgyalásába 
kellene bocsátkozni: mert, azt hiszem, a nélkül, 
hogy a t. ház a végrehajtó hatalom teendőibe 
avatkoznék, s a nélkül, hogy praeveniálna a vég
rehajtó hatalom teendőinek, egyes nevezetesebb 
kérelmeket figyelembe ajánlhat. De másfelől oly 
esetekben, a milyen a jelen is, hol a kérelmezők 
arról panaszkodnak, hogy kivétettek a törvények 
védpajzsa alól, hol a kérelmezők azt kérik, hogy 
ügyeik a törvény értelmében intéztessenek el : 
ily esetben, azt hiszem, nem csak jogosan megte
heti, de kell, hogy a törvényhozás tegye azt, hogy 
a kormányhoz ily kérvényt ugy tegyen át, hogy 
azt a fenálló törvények értelmében intézze el. 

Hiszem, sokan fölöslegesnek fogják tekinteni 
e módositványt, a mennyiben különben is fel kell 
tenni alkotmányos kormányról, hogy csak a ha
zai törvények értelmében fog intézkedni. De a 
mennyiben a kérelmező községek ügyei mindeddig 
a hazai törvények ellenére intéztettek el, azt hi
szem, nem fölösleges e módositvány, s meg va
gyok győződve, hogy a t. ház sem fogja felesle
gesnek tartani, ha szerencsés leszek röviden ezen 
egész kérelem tárgyát előadni. (Halljuk!) 

Az erdélyi második román határezred ala
kíttatott 1763-tól 1770-ig nagyobb részben ezelőtt 
Besztercze vidékéhez s igy a szab. kir. földhöz 
tartozó 31 községből, és alakíttatott 13, ezelőtt uri 
hatóság alatt álló községből, melyek nagy részéből 
a volt úrbéresek kiköltözve, beköltöztek oda, ré
szint szabad polgárok, részint egyházi és armális 
nemesek. Mária Terézia 1764. és 1766-ban kibocsá
tott pátensei által mind azokat, a kik netán azelőtt 
uri hatóság alatt állottak s jobbágyok voltak, sza
bad emberekké, libertinusokká tette, s igy felruházta 
birtokképességgel. Nem sokára ezek után, az oszt
rák-török háború befejezése után, mely háborúban 
a kérelmezők ősei is nagy részt vettek, s kik kö
zül több ezer a hazáért el is vérzett, egy határ
szabályozás által nagy földterületek csatoltattak, 
revindicáltattak Erdélyhez a szomszéd Román- s 
Moldvaországok területeiből. Valamint ezen revin-
dicált havasok, ugy minden , az előtt uri ható
ság alatt álló községekben találtató havasi birto
kok a határőröknek adományoztattak. Ezután 
felsőbb rendelet következtében az illető községek 
beleegyezésével valamennyi havas commassálta-
tott, minden tekintet nélkül arra, ezen havasok 
ezelőtt a szabad községek tulajdona voltak-e? 
vagy valamely birtokhoz tartoztak-e, melyet a 
kincstár megváltott? vagy netán tartoztak a revin-
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dicált havasokhoz ? s igy az e szerint commassált 
havasok felosztattak az egyes községek közt. Ek
kor behozatott a telekkönyv, s valamint minden 
határőr magán birtoka, szintúgy beíratott minden 
egyes község tulajdona ezen nyilván könyvekbe, 
az aerarium mitsem tartva fea magának az egész 
második román halárezred területén, és azóta 
szakadatlanul és háboritlanul használták egészen 
1851-ig. 1851-ben feloszlattatván, mások között, 
az erdélyi 2-ik román határezred is, az aerarium 
az akkori körülmények között — fölhasználta 
ugyanis az ostromállapotot — fölügyelés czime 
alatt rátette a községek birtokai nagyobb részére 
kezét, és ezen birtokokat is, a többek között min
den allodialis jövédelmeket,]használta egész 1861-
ig, a nélkül, hogy a húzott jövedelmekről valaki
nek számolt volna. 

Többször folyamodtak a mostani kérelmezők 
az akkori kormányokhoz, kérvén tulajdonuk 
visszaadását. 

1861-ben Kemény Ferencz b . udvari kor-
látnokságának ideje alatt terjesztetett fel ő felsége 
elé egy szabályozó rendelet, mely által a magá
nos volt határőrök birtokai tulajdonuknak elis
mertettek ; valamint viszaadatni határoztatott a 
kocsmálási jog, erdő és mindenféle legelő is azon 
községeknek, melyek a militarisatió előtt szabad 
községek voltak; hanem ezekre nézve kimonda
tott az 1851-beli statusquo, t. i. fen tar tátott, 
hogy ha netalán a nevezett községektől a katonai 
rendszer fenállása ideje alatt elvétetett volna vala
mi, az menjen át az aerarium birtokába, más 
szóval kimondatott. hogy csak az megy át 
örök joggal a szabad községek tulajdonába, a mit 
bírtak és használtak 1851-ben ; de az azelőtt volt 
úrbéres községekre nézve nem mondatott ki az 
1851-beli statusquo, hanem kimondatott a mili
tarisatió előtti statusquo. Hasonlóképen a revindi-
cált havasokra nézve kineveztetett egy rendkívüli 
bizottság, mely a községek kihallgatása nélkül 
itélt Bécsben ugy a revindicált havasok és az aera
rium igényei, valamint a lehető más igénylők 
igényeire nézve a nélkül, hogy a 100 éves jóhi
szemű birtokosokat kihallgatta volna. Ezen bizott
ság a többek közt nevezetes földterületeket, melyek 
a revindicált havasokhoz tartoztak, oda itélt a Ke
mény családnak. Küldött azonkívül egy három 
tagból álló bizottságot a hely színére, melynek 
elnöke egy nyugdíjas tábornok, tagjai pedig egy 
fmancztanácsos és egy rendelkezés alatti helytartó
sági tanácsos volt. Ezen bizottságok nevezetes 
területeket határoztak oda a kincstárnak, és szintén 
nevezetes területeket egyes családoknak. Továbbá 
ugyanezen bizottság önfejüleg — minthogy más 
bizonyítékok nem voltak — egy még 1770 tá
ján hadtani szempontból készült térképet használt 
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alapul arra nézve, hogy meghatároztassék, hogy 
mi revindicált havas és mi nem az: Lucs tér
képét. 

Ezek ellen a kérelmező községek óvakodtak, 
folyamodtak a felséghez, s miután az akkori udvari 
kancellária által kérelmök elvettetett, folyamodtak 
az erdélyi kormányszékhez, és kérték a kormány
széket, hogy a hazai törvények ótalmára letett | 
hiténél fogva vegye pártfogása alá. A kormány
szék felterjesztést tett ö felségéhez, melyben fel
terjeszti a többek közt azt is, hogy a bécsi kor
mány mindig a főkormányszék mellőztével tette 
intézkedéseit, és egyszersmind kéri ő felségét, hogy 
találjon módot ezen tárgy méltányos elmtézhe-
tésére. 

Ezalatt megváltozván a viszonyok s kine
veztetvén a magyar felelős minisztérium, e kérés 
felterjesztetett a magyar felelős minisztériumhoz, 
hová a kérelmezők uj kérést terjesztettek fel, va
lamint terjesztettek a képviselőházhoz is folyamo
dást, melyben nem kérnek egyebet, csak azt, hogy 
birtokaik fölött ne rendkívüli utón, hanem a tör
vény rendes utján intézkedjék a kormány. (He
lyeslés.) 

Tisztelt ház! Ha a kérelmezők száz éves bir
tokát ily rendkivüli utón el lehetne venni: akkor 
el lehetne venni bármely donatáriustól donatio 
utján nyert birtokát. Azért bátor vagyok arra 
kérni a t. házat, méltóztassék indítványomat elfo
gadni, annyival inkább, minthogy ez által a kor
mánynak semmi kára nincs, nincs kára egyes 
követelőknek, mert a kinek igaza van, azt a tör
vény utján úgyis mindig megnyerheti. 

Nem fárasztom tovább a t. házat ezen kére
lem előterjesztésével; több bizalmam van a jelen 
kormány iránt, mintsem feltebetném, hogy ily 
nevezetes ügy, melytől ötvenezer lakosnak jól
léte függ, hogy. mondom, e kérvény ne láttat
nék el a törvények értelmében. Mindazáltal fon
tosaimnak tartottam küldőimre nézve ezen ügyet, 
mintsem ne vettem volna bátorságot magamnak 
felkérni a t. házat arra, méltóztassék javaslato
mat elfogadni. (Helyeslés.) 

Dózsa Dánie l e lőadó : Tisztelt ház! (Felki
áltások: Halljuk a kérvény!, bizottság véleményét! 
Előadó újra felolvassa a kénényi bizottság vélemé
nyét : ezután): Tisztelt ház! A mint az előttem 
szóló Bohatielu Sándor t. képviselőtársam con-
statálta a beadott kérvény alapján a követeléseket, 
ugy más részről szintén szükségesnek tartom 
megemlíteni a másik, igényt tartó rész követe
lését is ezen revindikált havasokhoz. 

A mint tudva van, ezen havasok Naszód vi
dékén kezdve el a Bánságig nagy körben futják 
körül Erdély éjszaki és keleti részét, s a törökök 
által történt elfoglalás előtt egyesek tulajdonai 

voltak, melyekre nézve a leopoldi alapszerződés, 
melyet Erdély visszatérve az anyakirálysághoz 
Lipót magyar királylyal, illetőleg osztrák csá
szárral kötött, azon ígéretet tette a 6-ik pontban, 
hogy ezen havasok a tulajdonosoknak vissza fog
nak adatni. 

Később ez m havasok revindicáltatván, a he
lyett, hogy a birtokosoknak visszaadattak volna, 
a határőri fegyveres népnek adattak át a végett, 
hogy ez által fegyveres szolgálatokra szükséges 
költségeikben felsegítve legyenek. í g y nyertek 
ezen havasokból a székely és orláti román ezre
dek is, miként a naszódiak. 

A havasok tulajdonosai mindig fentarták 
jogköveteléseiket, s Erdély több örszágyülésén 
sürgetve volt a kormány ezen birtokok visszaadá
sára, azonban ezek — habár a jog el volt ismerve 
mindig — vissza nem adattak a legutóbbi időkig. 

Ez utóbbi évtizedben, midőn már a határ
széli katonáskodás is megszűnt, a revindicált 
havasok az ős tulajdonosoknak visszaadatni hatá-
roztattak, s az orláti és a székely ezredek kezein volt 
ilynemű birtokok vissza is adattak az illető tulaj
donosoknak ; s ez nagyobb nehézség nélkül történ
hetett azon okból, mert ez utóbbi ezredeknek adott 
birtokok mind végig külön válva kezeltettek ha
szonbérlet által, mig a naszódi ezrednek adott rész, 
azon fegyvert viselő nép községeinek ős birtokai
val egybe vegyittetve, a községek közt felosztatott. 
Itt tehát ez által a kérdés sokkal kényesebbé vált, 
mint a határszélek többi részén, mert Naszód 
vidékének népe, a mint Bohatielu t. képviselőtár
sam is fölemlité, ezen birtokokat évszázadon át 
használván, mint jóhiszemű birtokló áll szembea 
azon ős birtokosokkal, kiknek birtokjogait már 
az alapszerződés biztosította, s mely később is 
kérdés alá nem vonatott, s nem is vonathatott, mi
után e jogot nem csak a leopoldi oklevél biztosí
totta, de igen ős törvényeink azon rendszabálya is, 
mely még a donatiót sem engedi meg mások jogá
nak sérelmével, miután abban mindig ben kellett 
foglaltatnia azon záradéknak: „salvo juro alieno." 

Ezeknél fogva a minisztérium belátásától 
és bölcseségétől nagyon sok függ arra nézve, 
hogy e kérdés kiegyenlittessék; s minthogy a 
minisztérium máskép nem is intézkedhetik, mint 
törvényesen, azt utasításba tenni a kérvényi bi
zottság szükségesnek nem látta. A minisztérium 
törvényesen fog cselekedni, akár törvényszéki, 
akár politikai utón fogja azt elintézni, miután a 
leopoldi diploma 6-ik pontja szintén azt ígérte, 
hogy ez ügy vagy valamely tribunál, vagy a 
főhadvezérség utján fog elintéztetni; sőt a kérdés 
kényes természetéhez képest a harmadik ut is áll
hat elő : a törvényhozás útja. Melyiket fogja a mi
nisztérium választani, az az ő belátásából függend ; 
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minden esetre feltehetjük azt, hogy ugy a birtoko
sok, mint azon 50,000-nyi népség méltányos igé
nyeit szem előtt tartandja, mely nép csaknem más
fél századon át saját erején katonáskodván s részt 
vévén a törökök és francziák elleni hadjáratok
ban, a haza iránt érdemesítette önmagát. 

Azonban az országgyűlés, s ugy a kérvényi 
bizottság is, ezen kérdés meritumába nem elegyed
hetett, minthogy ez épen a minisztérium előtt áll 
mostan, s ez az országgyűlés tárgya csak akkor 
lehetne, ha a minisztérium szükségesnek látná e 
tá rgy megoldása végett törvényjavaslatot terjesz
teni elő. 

Ennélfogva mi jobbnak, helyesebbnek vél
tük, a minisztérium kezét meg nem kötve, csak is 
annyit mondani, hogy e kérdés a minisztérium 
előtt állván, ezen kérvény csatolmányaival együtt 
oda áttétetik. 

A minisztérium — kérdésen kivül — csak is 
törvényesen fog e tárgyban intézkedni, a mit, ha 
nem ugy tenne, akkor joga volna az illetőknek az 
országgyűlés előtt panaszt emelni. (Helyeslés.) 

JUSth J ó z s e f : Nagyon sajnálom, hogy ez 
ügy ily térre vitetett. Az egész ügy magában 
egyszerűen ugy ál l : vajon a kérvényi bizottság 
helyes véleményt adott-e be a háznak vagy nem ? 
Ez ügyben háromfélekép fog lehetni intézkedni, 
t. i. vagy administrativ utón, vagy törvény utján, 
vagy meglehet a törvényhozás utján is. Mi itt 
semmiféle fórum contradictoriumot nem képezünk, 
s így a bizottság nem fejezhet ki egyéb véleményt, 
mint azt, hogy az egész ügy e három minisztéri
umhoz utasitassék. Arra nézve, hogy miért nem 
mondotta ki a kérvényi bizottság, hogy törvény 
szerint intéztessék el, azt gondulom, hogy nem 
feladatunk a minisztériumot felszólítani, hogy tör
vény szerint járjon el, mert ez oly bizalmatlansá
got foglalna magában, melyre legkisebb ok sin
csen. A mi az ajánlást illeti, ajánlani sem lehet a 
kérvény teljesítését, mert ez csak akkor lehetne, 
ha a háznak positiv véleménye volna, t. i. ha meg 
volna győződve, hogy a kérelmezőknek igazságuk 
van. De itt contradictio van, itt felek vannak, 
ezeket mind ki kellene hallgatni előbb. A kérvényi 
bizottság véíeménye még nem ad zsinórmértéket 
a minisztériumnak, hanem ad a ház határozata : 
mert ha a ház ajánl valamit, fel kell tenni annyi 
deferentiát a minisztériumtól, hogy a kívánságot 
teljesíteni kötelességének ismerendi. í gy fejlődtek 
a dolgok; de ha mi ugy fognánk tárgyalni min
den kérvényt, legalább ötven esztendeig kellene 
itt ülnünk. Az ily részletek ide nem is tartoznak: 
azért méltóztassék a bizottság véleményét elfo
gadni. 

P a p p Z s i g m o n d : Tisztelt ház! Ha sohasem 
lettem volna meggyőződve arról, hogy Bohetielu 

képviselőtársamnak igazsága van, meggyőzőt 
volna a t. előadó úr : még pedig azért, mert de-
ducálta, hogy nincs másról szó, mint tulajdonról, 
azaz tulajdon fölötti versenyt kell elintézni; én pedig* 
azt tanultam, hogy a hol tulajdonról van szó, bí
rónak a törvényszéknek kell lenni; s igen helye
sen jegyezte meg, hogy három ut van, melylyel 
ezen ügyet el lehet intézni; de közigazgatási utón 
tulajdon fölött rendelkezés soha sem történt, ha
nem mindig törvényes utón szoktunk a fölött dön
teni, s pedig annál inkább, mert százados gyakor
lat, usus s praeseriptió van előttünk. Ha törvény 
utján fogják magokat védelmezni a praetendensek^ 
hogy az övék, ugy is a bíróság fog ez ügyben 
határozni. Azon véleményben vagyok, hogy ezen 
ügyet, mint Bohetielu képviselőtársunk formulázta, 
az összes minisztériumhoz kell áttenni. Figyelmez
tetni kívánom a t. házat arra is, hogy annyira 
pressio alatt állott ezen ügy közigazgatási utón, 
hogy ehhez hírlapok utján sem volt szabad szólani; 
s felemlítem, hogy a volt rendszer alatt magam is 
azon szerencsétlen helyzetben voltam, hogy egy 
erre vonatkozó czikk miatt a „Kriegsgericlit í£ 

által pénzbirságra ítéltettem. Minthogy, mondom, 
itt tulajdon fölött határozni kell, nem tehetünk 
mást, mint azt, hogy az egész ügyet, ugy mint 
Bohetielu formulázta, az összes minisztériumhoz 
tegyük. Felteszszük a minisztériumról, melyben 
bizalmunk van, hogy a törvénynyel ellenkezőleg 
nem fog intézkedni. Pártolom Bohetielu indít
ványát. 

S o m o s s y IgnáCZ : Miután előttem szóló 
nagyrészben elmondotta azon indokokat, melyek 
folytán én is Bohetielu indítványát pártolom, 
ezúttal annyit kívánok megjegyezni, hogy egészen 
más színben tűnnék fel a dolog, ha itt némi érde
keltsége nem látszanék a kincstárnak, De mivel 
mindkét előterjesztésben ez tisztán ki van mutatva, 
az ügy ezen állása hozza magával, hogy ezt politikai 
utón, a felek teljes megnyugvására, nem lehet elin
tézni, A mi pedig az ajánlást illeti, ezt szükséges
nek látom azért, mert a tárgy már sokkal hosszabb 
idő óta van folyamatban, sokkal több változáson 
ment már keresztül, mint hogy különös figyelmet 
nem érdemelne egyéb kisebb tárgyak fölött, me
lyek itt megfordulnak. Ennélfogva Bohetielu úr 
indítványát, mely semmi mást nem mond ki, mint 
azt, hogy a törvény értelmében az összes minisz
tériumnak intézkedése nyomán fejtessék meg a 
kérdés, mint a felekre nézve megnyugtatót, pár
tolom. (Helyeslés.) 

B o r l e a Zs igmond : Én hasonlóan pártolom 
Bohetielu képviselőtársam indítványát, mert az 
ugy sem mond egyebet, mint azt, hogy a jelen 
ügy törvény utján intéztessék el. Ezt pedig én 
annál inkább szükségesnek tartom, mert a folya-
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modók ép az ellen folyamodnak, hogy jogukat a 
kincstár törvény ellenére közigazgatási utón tá
madta meg. A mit egyik képviselő úr — nem emlék
szemei volt —mondott, hogyt . i. a minisztérium 
úgyis a törvény szerint fog eljárni, aztlegkevésbbé 
sem vonom kétségbe; de ha tudjuk azt, hogy ugy 
is a törvény szerint járand el, akkor nem látom 
át. hogy miért ne tennők meg az ajánlást, a folya
modók "megnyugtatására, kik ugy is jogukban 
meg vannak sértve és kényszerülve valának e 
tekintetben igaztalanságot szenvedni. Arra nézve 
pedig, mit Justh képviselő úr mondott, hogy ha 
mi minden kérvénynél annyit tanácskozunk, 50 
évig kellene itt, lennünk: azt felelem, hogy ne 
tessék minden kérvényt egyaránt venni. Nagy 
különbség van a közt, ha egy nagy fontosságú 
kérvényről van szó, melyből kitetszik, hogy egy 
község tönkre tétele van játékban, és ha egyes 
ember azt kéri, hogy adót ne tartozzék fizetni. 
Ennélfogva azt sem látom á t , miért volna 
felesleges, hogy a t. ház ez ügyet a minisztérium
nak ajánlja, ha az ugy is, mint a t. ház, az ügy 
igazságosságát belátja. Ez oknál fogva pártolom 
Bohetielu úr indítványát. (Szavazzunk! Szavazzunk!) 

Elnök: Ha élnem állanak, a kik föl vannak 
irva, akkor kénytelenek vagyunk folytatni. 

Babes VinCze : Az én felfogásom szerint 
ezen kérvénynek az a veleje, hogy a naszódi nép, 
mely bizonyos birtokban és pedig igen tetemes 
birtokban száz és több év óta vagyon, most abból 
administrativ utón kiszorittatik, és a nép azért pa
naszkodik, mert azt találja, mit, gondolom, minden 
tapasztalt jogász el fog ismerni, hogy az valami 
szörnyű, valami hallatlan, hogy a száz és több évi 
csendes birtokot administrativ utón megtámadják, 
a birtokost kiszorítják és a törvény rendes útjára 
utasitják, holott ellenkezőleg épen azokat, kik ezen 
csendes hosszas birtok ellen támasztanak igénye
ket, kellene a törvény útjára utasítani. (Zaj. Fel
kiáltások: Elfogadjuk ! Menjünk tovább!) Ha elfo-
gadtatik, elállók. 

E l n ö k : Méltóztatnak tehát Bohetielu képvi
selő úr inditványát elfogadni? (Elfogadjuk!) En
nélfogva Naszód vidékének kérvénye az összes 
minisztériumhoz tétetik át Bohetielu képviselő úr 
indítványa értelmében. 

Zsarnay Imre : Tisztelt ház! (Eláll! Eláll! 
El van már fogadva !) 

Halmosy Endre előadó (d vassá a kérvényt 
bizottság jelentését) : A makói szűcs-czéh elöljárósá
gának az iránti kérvénye, hogy az 1849-ben a 
honvédsereg felszerelésére készített 906 darab 
borjutarisznyáért járó 4077 pengő vagyis 4280 
frt 85 kr. oszt. értékben az országos főpénztárból 
kifizettessék; 

Turóez megye közönsége kérvénye az adóbe
hajtás körül elkövetett visszaélések megszüntetése 
tárgyában; 

Kraszna megye közönsége felterjesztése a me
gye aránytalan megadóztatása által szenvedett sé
relmeik orvoslása tárgyában; 

Győr megye közönségének a dohányegyed
áruság mielőbbi megszüntetése iránti felirata ; 

Győr városa közönsége kérvénye szintén e 
miatt; 

Miskolez város képviselő-testületének a bor
fogyasztási adónak törvényhozásilag leendő mie
lőbbi megszüntetését kérő folyamodványa; 

A Hajdúkerület közönségének felterjesztése. 
az adóügyben törvényalkotás iránt; 

Ugocsa megye közönségének a nyugdijak fi
zetésétől az adóalapot vagy bármely más orszá
gos jövedelmet megkíméltetni kérő folyamodása; 

Valentényi József felső-petényi néptanító kér
vénye adóhátralékának három év alatt leendő 
törlesztése iránt; 

Kaszovics József szatmármegyebeli szálkai la
kos kérvénye Rózsa József volt adópénztárnok sik
kasztása miatt újból reá kivetett adónak megfize
tése alóli felmentése tárgyában; 

Esztergom sz. kir. város közönsége felterjesz
tése, melyben a fogyasztási adó általi tulterhelte-
tését sérelmesnek panaszolván, a várost a fogyasz
tási adó tekintetében a 3-ik osztályba soroztatni 
és a város sorompóin kivül fekvő borokat a fo
gyasztási adó alól felmentetni kérik; 

sopronmegyei Rákos helység több birtokosá
nak kérelme, melyben az 1866-iki porosz hadjárat 
alkalmával a hadsereg által vett ökrök legeltetése ál
tal rétjeikben szenvedett károk iránt formált kerese-
töket a pénzügyminisztérium által ujabban tár
gyaltatni s magoknak illő kárpótlást adatni kérnek S 

id. Kuczik Ferenez debreezeni lakos az 1849-
ben adott magyar pénzjegyek 9126 ft 15 kr p . p. 
kártalanítása iránti kérelme; 

Krámer András szepesváraljai tanitó az 1848. 
kelt 40 ftról szóló magyar állami kötvényének és 
kamatjainak kifizetése iránti kérelme ; 

özv. Zombory Mihályné kérvénye az 1849-
ben az erdélyi hadsereg pénztárába kölcsönzött 
300 p. forint kifizetése iránt; 

Pramer Ambrus oroszvégi lelkésznek az 184% 
években a magyar kincstár részére kölcsönzött 
285 ft ezüst tőkét kamataival együtt visszafizet
tetni kérő folyamodása; 

Bezerédj Kristóf mint kiskorú fia Bezerédj 
Dezső gyámja kérvénye az 1848-iki magyar kir. 
kamatos kincstári utalványok kifizetése iránt; 

özv. Ripplinger Ottilia vérségi lakos kérvé-
Inye az 1848-ban a magyar hadsereg részére be-
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szolgáltatott gombkötő munkákért járó 5800 p. 
forint kifizetése i ránt ; 

Veszprém megye közönségének Hortorányi 
János és társai esizmadiamesterek, továbbá Sza
bó János és társai szüesmesterek folyamodásait, 
melyben az 1848-ban a magyar hadsereg részére 
kiszolgáltatott felszerelési czikkekért járó követe
léseik kifizetéseért esedeznek, felterjesztő és elintéz
tetni kérő folyamodása: 

Chlavatorich Mihály pesti kocsmáros az 1849. 
évben a magyar hadsereg számára szállított 4240 
font marhahús árának 932 ft 80 kr. tevő követelé
sét kifizettetni kérő folyamodása; 

Nentvich Imre mint a Szepes megye késmár
ki kereskedő czég özv. Nentvich szül. Blázy Jan
kának czimvezetője a magyar éjszaki honvédsereg 
részére szállított vászonáruk 2212 frtnyi értéke 
megtérítése iránti kérelme; 

Tóth Mihály kis-uj-szállási lakos kérvénye 
az 1849-iki hadjáratban az oroszok által okozott 
694 ft 75 kr. kára megtérítése iránt; 

Deynek Károly újvidéki vendéglős kérelme 
az 184V9 hadjáratban általa kiszolgáltatott zab 
árának 1008 frt megtérítése tárgyában: 

Rombola Tamás és Kustek kovácsmesterek 
s gairingi lakosok kérvénye 1849-iki hadjáratban 
szenvedett káraik megtérítése iránt; 

Jankovich György kunszentmiklósi lakosnak 
az 1849-iki hadjáratban a hadseregnek kiszolgált 
28907 kenyér részletért járó követelésének kifi
zetése iránti kérvénye ; 

Hermán János esztergomi lakos kérvénye az 
1849-ik évben a magyar hadsereg részére kiszol

gáltatott 226 pár bakancs árának 753 frt és 30 pp. 
megfizetése i ránt ; 

Muszel János Keszthely községbeli mészáros
nak az i848. évben a magyar hadsereg részére ki
szolgáltatott hús árának 772 frt 88 kr kifizetése 
iránti kérelme; 

Pontos Ferencz nagykárolyi gombkötőmester 
kérvénye a magyar állam részére 1849-ben telje
sített munkakészletért járó 1942 frt 9 krból álló 
követelése kifizetése iránt; 

özv. Szilágyi Lajosné váradi lakosnak az 
I 1849-ki hadjáratban okozott 1438 frt kárainak meg-
| térítése iránti folyamodása; 
I Konstantin András b.-keresztúri lakos és volt 

honvéd kérvénye valamely álladalmi szolgálat el-
nyerhetése iránt: 

mindezen kérvények elintézés végett a ma-
i gyár kir. pénzügyminisztériumhoz átteendők. (He

lyeslés.) 
E l n ö k : Kérem a vasúti kérdésben elválasz

tott képviselő urakat, méltóztassanak az ölés után 
alakulás végett itt maradni. {Felkiáltások: Nincsenek 
már itt!) Tehát holnapra kérem őket. 

Egyszersmind kérem, hogy délután 4 órakor 
az osztályok t. tagjai méltóztassanak összejöni. 
Az osztályok elnökeit is kérem, hogy ha a műkö
dések be lesznek fejezve, a befejezésről szóló érte
sítést írásban legyenek szívesek az irodába kül
deni. 

Holnap 11 órakor fog ülés tartatni. 

Az ülés végződik d. u. 1 \ órakor. 




