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CCXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. april 3-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 : Szabadfy Sándor halála bejelentetik. Manojlovics Emil szabadságot kap. Kérvények bemutatása és elintézése. 
Szavazás a nemzetiségi bizottság hiányzó tagjaira. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef b., Festetics O'yÖrgy gr., Gorouó István, Lónyay 
Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 i/í órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét Ráday László gr. jegyző ur fogja vezetni, 
a szólni kívánókat pedig Radies Ákos jegyző ur 
fogja följegyezni. Az april 2-án tartott ülés jegyző
könyve fog hitelesíttetni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az april 
2-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : Vas megye központi választmánya 
Szabadfy Sándor szent-gothárd-kerületi ország
gyűlési képviselő f. é. márezius 29-én történt halá
lát jelenti. Vas megye központi bizottsága felszó-
Httatik uj választás eszközlésére. 

Manojlovics Emil képviselő 15 napi szabad
ságot kér. (Megadatik.) 

Bars megye közönsége a képviselőknek az 
országos ülésekből gyakori elmaradását hathatós 
intézkedések által kéri meggátoltatni. A házszabá
lyok átvizsgálásával megbízott bizottsághoz uta-
sittatik. 

Bars megye közönsége a honvédelem életbe 
léptetését, a hadsereg nemzeti alapon szervezését 
és a Ludoviceum eredeti czéljára fordíttatását kéri 
eszközöltetni. 

Bars megye közönsége a budai népszínház
nak évi 18,000 frt országos segélyben részesítését 
pártoltatni kéri. 

Bács megye közönsége a budai népszínház 
évi 18,000 frt országos segélyben részesítését kéri 
elhatároztatni. 

Nógrád megye közönsége Kassa városának 
az ottani magyar színház évi segélyeztetését kérő 
felterjesztését pártoltatni kéri. 

Horvát Pál és István, Német István és Győri 
András orosházi lakosok az ujonczozás alkalmával 
a megváltást vagy helyettesítést megengedtetni 
kérik. 

Domonkos János mohácsi szűcsmester a Goócs 
Gyula mohácsi ügyvéd által ellene elkövetett 
igazságtalanságot orvosoltatni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Halmosy képviselő ur mint a kérvényi bi
zottság előadója ugyané bizottság részéről fog 
jelentést tenni. 

H a l m o s y Endre e lőadó (olvassa a kérvé
nyi bizottság jelentéséi) : Bereg megye közönsége, 
Zemplén megyének a nemzetiségi kérdésben be
adott határozatát figyelembe vétetni kérő felter
jesztése ; 

Arad megye közönsége a nemzetiségi kérdés
nek mielőbbi megoldását eszközöltetni kérő fel
irata ; 

Trencsén megye közönsége kérvénye ugyan
csak e kérdésben; 

Torda megye képviselő bizottsága szintezen 
kérdésben Zemplén megye feliratát pártoltatni és 
figyelembe vétetni kérő folyamodása : 

a nemzetiségi kérdés tárgyában kiküldött bi
zottsághoz használatul és figyelembevétel végett 
áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Szemler János kassai lakos és tanitó két 
rendbeli kérvénye Alsó-Méczenzéf városa által visz-
szatartott fizetésének behajtása és sérelmei orvo-
soltatása iránt, mint illetékes végzéssel ellátott 
ez ügybeli kérvény, folyamodó általi visszavételéig, 
levéltárba tétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Székes-Fehérvár sz.kir. város közönsége kér
vénye a város határában levő szőlőhegy fogyasz
tási adómentessége tárgyában, mint már illetékes 
helyen végzéssel ellátott kérvény, a levéltárba 
tétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 
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Szeged sz. kir. város bünfsnyitő törvényszé
kének Magyar János szegedi ügyvéd elleni bűn
ügyében az igazságügyi minisztérium által kibo
csátott biróküldési rendelet megseminitése iránti 
kérvénye : tekintve, hogy az ideigl. törvénykezési 
szabályok 42. §-a csakis polgári ügyekre vonat
kozik, s hogy a provisorium alatt kiadott kanczel-
láriai rendeletekre alapított szokás irányadó nem 
lehet, az igazságügyi minisztérium eljárása törvény
be ütközőnek nem tekinthető, miért is jelen kér
vény mellékleteivel a levéltárba eltétetni rendelte
tik. {Helyeslés.) 

Nánássy Benjámin debreczeni ügyvéd kérel
me az 1723. évi 47. tcz. szövegének megmagya
rázása iránt: a folyamodó által felemiitett osztályos 
ügy 1837. évben a hétszemélyes tábla által már 
végleg elintéztetvén, és a kivánt értelmezésnek 
szüksége egyébként sem forogván fen : jelen kér
vény visszavételig levéltárba tétetni rendeltetik. 
{Helyeslés) 

Debreczen város közönsége a sajtóügyi bírás
kodásra képesített esküdtszéki tagok összeírásának 
az izraelitákra lett kiterjesztését elrendelő minisz
teri leiratot s pótrendeleteket törvényelleneseknek 
találván, ez iránt orvoslást kér. Az igazságügyi mi
nisztérium eljárása az 1848-ki törvények szabad
elvű szellemével teljesen megegyezvén, de idő köz
ben az izraeliták egyenjogositásatörvényhozásilag 
is megállapittatván, jelen előterjesztvény mellék
leteivel levéltárba tétetni rendeltetik. {Helyeslés.) 

Angyal József pozsonyi lakos a f. é. október 
28-án 10722. sz. a. kibocsátott igazságügyi ren
deletet sérelmesnek panaszolván, ügye végleges 
orvosol tatását eszközöltetni kéri. Miután a B. alatti 
miniszteri rendelet a folyamodót igen helyesen a 
törvényes eljárásra utasította, jelen kérvénynek 
helyt adni nem lehetvén, az mellékleteivel együtt 
visszavételig levéltárba tétetni rendeltetik. (He
lyeslés.) 

Turócz megye közönsége a nemzetiségi kér
dést törvényhozásilag minél előbb elintéztetni kérő 
folyamodása: miután a képviselőház a nemzetiségi 
kérdésnek törvény általi megoldását az által, hogy 
az e tárgybeli törvényjavaslat elkészítésével kül
döttséget bízott meg, megkezdette ; továbbá, mivel 
a jelen kérvény semmi véleményt vagy javaslatot 
nem tartalmaz : egyszerűen tudomásul vétetvén, 
levéltárba teendő. (Helyeslés.) 

Győr megye közönsége az itt lakó szász-
coburgi herczegi ág tagjait jövőre is aKohá ry név 
megtartására köteleztetni kérő felterjesztése : e 
kérdés az igazságügy-minisztérium által már el 
levén intézve, a kérvény visszavételéig irattárba 
tétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Maros szék képviselő bizottsága kérvénye, 
m elyben a kolozsvár-brassói vonalra nézve felira

tát egy példányban megküldi, az erdélyi vasút
vonal kérdésének tárgyalásáig az irattárban visz-
szatartatni rendeltetik. {Helyeslés.) 

Sáros megye közönsége a királyi táblának 
kerületenkinti felosztását a miniszteri javaslat 
értelmében kéri. A jelen kérelem azon alka
lommal, midőn a codificationalis küldöttség jelen
tése a képviselőházban tárgyalás alájön, figyelembe 
veendő, addig is az érintett küldöttségnek jelentés
tétel végett kiadatni rendeltetik. (Helyeslés) 

Aranyos szék közönsége a miniszteri perrend
tartási törvényjavaslat 1-ső fejezete 4-ik pontjának 
megváltoztatása, és a perrendtartásnak Erdélyre 
nézve is kiterjesztése iránti beadványa; 

Temes megye közönsége felirata a kir. tábla 
felosztásának a miniszteri javaslat szerinti eszkö-
zöltetése iránt; 

Zala megye közönsége a kir. táblának kerü
letenkinti felosztása esetére Kőszeg helyett Keszt
helyt vagy N.-Kanizsát székhelyül kijelöltetni kérő 
folyamodása ; 

a kassai ügyvédegylet kérvénye, melyben a 
polgári törvénykezési rendtartás javaslata feletti 
észrevételeit figyelembe vétetni kéri ; 

Torda megye képviselő bizottságának az egyes 
bíróságok iránt tett miniszteri előterjesztésnek Er
délyre nézve kívánatos megváltoztatása iránti ké
relme ; 

Turócz megye közönsége a kir. táblának ke • 
rületenkinti felosztását kérelmező sárosmegyei ügy
védi kar föliratát pártoltatni kérő folyamodványa; 

Zaránd megye közönségének fölterjesztése a 
kir. itélő-tábla egyik székhelyének Arad városában 
leendő fölállitása iránt; 

Krassó megye közönsége a kir. itélő-táblának 
felosztása alkalmával egy ilyennek székhelyéül 
Temesvár városát kitüzetni kérő fölirata; 

Csik-Gyergyó és Kászon szék közönsége a 
polg. törvénykezés tárgyában a miniszteri javaslat 
ellenében észrevételeit figyelembe vétetni kérő irata; 

Felső-Fehérmegye közönsége kérelme szintén 
az iránt ; 

Doboka megye állandó bizottsága ugyancsak 
e tárgyban tett fölirata; 

a kir. kikindai kerület az iránti kérvénye, 
hogy a királyi tábla rendeztetése alkalmából egy 
ilyennek székhelyéül Temesvár városa tűzessék ki; 

Borsod megye közönségének a m, kir. táblát 
jövőre együttesen Pesten az ország központján fen-
tartatni kérő fölterjesztése; 

a sárosmegyei ügyvédi kar kérvénye a kir. 
táblának kerületenkinti szétosztása iránt ; 

Újvidék sz. kir. város közönsége kérelme Új
vidéken kir. tábla fölállitása iránt; 

Kolozs megye kérvénye a törvénykezés egy-
formásitása i ránt ; 
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Árva megye közönsége a kir. táblának kerü
letenkinti fölosztása alkalmával Nagy-Szombat 
helyett egy ilyennek székhelyéül Pozsony városát 
kitüzetni kérő folyamodványa ; 

Eperjes sz. kir. város közönsége a törvény
kezési költségek országos pénztárból leendő fedez
tetése iránti fölterjesztése: 

mindezen kérvények a törvénykezési javaslat 
elkészítésével megbízott bizottsághoz áttétetni ren
deltetnek. (Helyeslés.) 

Elnök : Mielőtt Boros Bálint képviselő ur a 
kérvényi bizottság részéről jelentését megkezdené, 
Tisza László képviselő ur kérvényt kivan be
nyújtani. 

Tisza László : T. ház! Van szerencsém egy 
vasúti kérvényt bemutatni Egerbegy városa és a 
Mezőség szomszédos községeinek és több birtoko
sának aláirásával. Ezen vasúti kérvény indokát 
különösen a Torda városa által hasonló irányban 
a magas minisztériumhoz benyújtott kérvény ké
pezi. Azon kéréssel teszem le ezen kérvényt a t. 
ház asztalára, méltóztassék, a kérvényi bizottság 
utján, a vasúti bizottsághoz oly meghagyással 
utasítani, hogy Torda városa kérelmével eombi-
native ezen kérelemlevél figyelembevétessék. (He
lyeslés.) 

Elnök : A kérvényi bizottságnak a kivánt 
utasitással ki fog adatni. 

BorOS Bál int e lőadó (olvassa a kérvényi bizott
ság jelentését): Hajdu-Nánás város közönsége kéri 
az adót szabályoztatni és a fogyasztási adót meg
szüntetni, A kérvény első része a közvetett és köz
vetlen adának f. é. első négy hóra lett megállapí
tásával el lévén intézve, a jövőre törvényhozás ut
ján intézkedés tekintetéből e kérvény használat 
végett az összes minisztériumhoz áttétetni rendel
tetik. (Htlyeslés.) 

A csongrád megyei h.-m.-vásárhelyi tankerü
let összes tanitóinak kérvénye a néptanítók orszá
gos pénztárból leendő dijaztatása és nyugdíj léte
sítése iránt, azon megjegyzéssel, hogy a népneve
lés ügyebeli törvényjavaslat készítésekor figyelem
be vétessék, a közoktatási minisztériumhoz áttétetni 
határoztatik. {Helyeslés) 

Temesvár város közönsége Pozsony városá
nak a törvénykezési költségek megtérítése tárgyá
ban beadott folyamodását pártoltatni kérő felirata; 

Sz.-Fehérvár sz. kir. város közönsége 1861-ik 
évtől a törvénykezés fentartására fordított költsé
geit megtéríttetni kérő folyamodása : 

ezen kérvények az igazság-, illetőleg a pénz
ügyi minisztériumnak kiadatni rendeltetnek. (He
lyeslés.) 

Liptó megye közönsége Fiume város feliratát 
az alföld-fiumei vonal tárgyában pártoltatni kérő 
folyamodványa, kiváló figyelembe vétel végett és 

használatul, a közlekedési minisztériumhoz áttétetni 
rendeltetik. (Helyeslés.) 

Szabolcs megye közönsége ugyancsak e tárgy
ban tett kérelme használat és figyelembe vétel vé
gett a közlekedési minisztériumhoz áttétetni hatá
roztatik. (Helyeslés.) 

Somlyó-Vásárhely, Devecser, Veszprém mező
városok kérik a már 12 év óta tartott katonaságot 
tőlök mielőbb elszállásoltatni. Intézkedés végett 
a honvédelmi minisztériumhoz áttétetni, és mint
hogy az itt elpanaszolt bajok az országban átalá-
nosan éreztetnek, nevezett minisztérium egyúttal 
felhívatni rendeltetik, miszerint a katonaszálláso-
lás közterhének az 1848: VIII. törvényczikkben 
kimondott elvek szerinti rendezésére a honvédelmi 
törvény elkészítésénél figyelmét kiterjeszsze. (He
lyeslés) 

Rozsványi Lajos volt honvéd-őrnagy s budai 
lakos kérelme, az 1849-ben beadott 50,000 ftnyi 
bankjegyek kártalanítása vagy segélyezése iránt, 
elintézés és figyelembe vétel végett a honvédelmi 
minisztériumhoz áttétetni rendeltetik. (Helyeslés) 

A brassóvárosi ipar- és kereskedelmi kamara 
az iránti kérelme, hogy a hadsereg fölszerelése 
ezentúl hazai iparosok által eszközöltessék, a bras
sói kereskedelmi kamara ez igazságos és méltá
nyos kívánságának figyelembe ajánlása mellett, a 
honvédelmi minisztériumhoz áttétetni rendeltetik. 
(Helyeslés) 

Koppi Anna m. kir. ezredes özvegyének, 
mint kiskorú gyermekei gyámjának kérelme, a kis
korú gyermekeitől igazságtalanul követelt jöve
delmi adó megszüntetésének elrendelése iránt, in
tézkedés végett a pénzügyi, illetőleg belügyi mi
nisztériumhoz áttétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Weisz János volt mármarosi kincstári szállító 
kérvénye a magyarországi sóügynek az ország 
kárára az úgynevezett 1-ső magyar sóáruló társa
ság által űzött, milliókra menő zsarolások, vissza
élések, valamint az ezen társaság által elkövetett 
szerződésszegés és károsítás tárgyában: a kérvényi 
bizottság által ő cs.kir. apostoli felségéhez intézett 
kérvénye, s a mellékelt emlékirattal együtt a só-
kezelésre vonatkozó nemzetgazdasági viszonyok 
figyelembe vétele tekintetéből, s mint szintén a só-
kezelésnél jövőre megállapítandó okszerű gyakor
lati nézetek figyelembe vétele czéljából, a pénz
ügyi minisztériumhoz áttétetni rendeltetik. A kér
vény azon részére vonatkozólag, melyben folya
modó, az első magyar sótársulat által szerződés
szegés következtében történt megkárosítását pana
szolja, s ügyében törvényes orvoslást kér, a m. 
kir. igazságügyi minisztériumhoz áttétetni rendel
tetik, (Helyeslés) 

Kis Antal nyiregyházi lakos és ügyvéd 
kérelme a kocsmatilalom s egyéb regálék meg-
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váltása iránti törvényjavaslat elkészítése végett 
az illető törvényjavaslat elkészítésével megbízott 
igazságügyi minisztériumhoz áttétetni rendeltetik. 
{Helyeslés.) 

Halász Ignácz pestmegyei felsó'dabasi lakos
nak, ugy is, mint néhai Debreczeni Éva összes örö
kösei és érdektarsai megbízottjának kérvénye a 
m. kir. kincstárral kötött szerződésűk teljesítésének 
eszközöltetése i ránt : minthogy kérelmező iratá
nak a m. kir. pénzügyi minisztérium által ő felsé
géhez leendő felterjesztését kérelmezi, ő felsége 
pedig alkotmányosan minisztérium által intézke
dik : jelen kérelem mellékleteivel a pénzügyi mi
nisztériumhoz áttétetni határoztatott. (Helyeslés) 

Árva megye közönsége a megyék önkor
mányzati jogának a miniszteri felelősséggel a 
törvényhozás utján öszhangzatba hozatala iránti 
felterjesztése; 

Borsod megye közönsége ugyancsak e tárgy
ban tett kérelme ; 

Kraszna megye közönsége az absolut kormány 
által behozott és még máig fenálló közvetett adó
nemeket szabályoztatni, a dohányegyedáruságot és 
a pénzügyőröket végkép megszüntetni kérő fel
irata ; 

Heves megye közönsége a fogyasztási adót 
illető pénz- és belügyi, ugy a honvédelmi minisz
térium által a hadkötelezettek összeírása iránt 
kiadott rendelete iránti aggodalmat nyilvánító 
felterjesztése: 

mindezen kérvények használat végett az 
összes minisztériumhoz felküldetni rendeltetnek. 
(Helyeslés.) 

Hosszúhetényi kisbázasok panaszos kérelme, 
az ottani plébános Hegyessy László ellen törvény
telenül szedett pénzek visszafizetése iránt; 

Baranya megye siklósi járása több közsé
gének kérvénye a papi fizetés eltörlése iránt; 

a szolnokkerületi összes elemi tanítók kér
vénye a tanítók sorsa felkarolása iránt. 

intézkedés végett mind három kérvény az 
oktatásügyi minisztériumhoz áttétetni rendeltetik. 
{Helyeslés.) 

Gömör megye közönsége Arad városának a 
honvédelmi rendszer s azzal kapcsolatban a had
sereg nemzeti lábra leendő állítása tárgyában be
adott feliratát pártoltatni kérő folyamodása; 

a Morva melletti Gairing községe lakosai 
kérelme a porosz betörés által m. évben szenvedett 
káraik megtérítése iránt ; 

pozsónymegyei Zohor község képviselői 
ugyancsak e tárgyban tett kérelme : 

intézkedés végett a honvédelmi minisztérium
hoz áttétetni rendeltetik. {Helyeslés.) 

A krassómegyei oraviczabányai kereskedők 
és iparüzők panaszlevele a osász. kir. auszt. va-
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suttársaság ellen kereskedési jogukban megsér
tésük és megkárosításuk miatt; 

Polinger Salamon körmöczbányai uradalmi 
bérlő kérelme, husmérési jogosultság elnyerhetése 
végett; 

Nagy-Falu krasznamegyei község az udvari 
kancellária által kibocsátott sérelmes rendeletet 
az országos baromvásár tárgyában megszüntetni 
kérő folyamodása ; 

Szakolcza sz. kir. város közönsége kérvénye 
az elemi károknak az országos közadó pótlék általi 
közös biztosítása iránt; 

Székes-Fehérvár város közönsége szintez 
ügyben tett felterjesztése; 

Győr város közönségének ugyancsak ily 
tartalmú kérvénye ; 

a szatmári iparosok előterjesztése az ijjar-
rendtartást érdeklőleg: 

használatul és figyelembe vétel végett a m. 
kir. ipar- és kereskedelmi minisztériumhoz átté
tetni rendeltetnek. {Helyeslés.) 

Kassa sz. kir. város közönségének kérvénye 
az ottani nemzeti színház állandósítása és orszá
gos segélyezése iránt; 

Torontál megye közönségének kérvénye a 
a budai színháznak évenkinti 18,000 frtnyi orszá
gos segélyezése iránt; 

Temes megye közönsége kérvénye ugyan
csak e tágyban; 

Szabolcs megye hasonló tartalmú kérelme; 
Somogy megye közönségének ugyanez ügy

ben tett felirata; 
Árva megye közönségének szintén ez iránti 

kérelme; 
Nagybánya sz. kir. város közönségének szin

tén ezt kérelmező folyamodása ; 
Turócz megye közönségének ezen tárgyú 

fölterjesztése; 
Buda város közönségének szintén az ügybeli 

felirata; 
• F á y Ferencz pesti ügyvéd kérelme a névma-

gyarosiíási 5 frt bóíyegdij megszüntetése tár
gyában; 

Szirmay Pálné született Matyasovszky Klo
tild sérelmi kérvénye, a szepesmegyei magurai 
járás szolgabirája Matyasovszky István ellen, hiva-
valos hatalommal visszaélés miatt vizsgálat alá 
vétele iránt; 

Kolovein Ferencz kismartoni lakos kérvénye 
m. évi május hóban beadott kérvénye elintézése 
iránt; 

Trencsén sz. kir. város közönsége Debre-
czen városa köztörvényhatóságának a miniszté
rium által megszorítását panaszló átiratában kifej
tett elveket pártoló fölirata; 
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Szepes megye közönsége a köztörvényhatósá
gok rendezése tárgyában beadott javaslata; 

Bihar megye közönsége a törvényhatóságok 
rendezése iránti kérelme: 

Komárom megye közönségének a köztör
vényhatóságok, mint a törvények őrei, az alkot
mány védbástyái jövő szervezése alkalmával ön
kormányzati jogaik élvezésében leendő föntartása 
iránti fölterjesztése; 

Bader Ferencz és Liska Ferencz mészáros 
mesterek s temesmegyei lakosoknak a temesme-
gyei hatóság által gyakorolt sérelmes husárszabás 
módosítása iránti kérelme; 

Kuthy Emil volt honvédhadnagy kérvénye 
a krassómegyei Ferdinandberg község Bemhegyre 
leendő átváltoztatása tárgyában; 

Nagy János ilyefalvi lakos kérelme Ilyefalva 
községének az 1848. év előtti törvényes állapotba 
leendő visszahelyezése iránt; 

Valasek Mátyás bakabányai fazekas mester 
és panaszló társai kérelme Holluby Vilmos pol
gármester, Kremszky György jegyző, Renner és 
Czirényi tanácsnokokat az ellenök vizsgálat nyo
mán bebizonyult zsarolás és hivatallal visszaélés 
miatt állásuktól elmozditása és költségeik megfi
zetése iránt,: 

mindezen kérvények használat s illetőleg 
elintézés végett a belügyminisztériumhoz áttétetni 
rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Cseh Sándor előadó (olvassa a kérvényi bi
zottság jelentését): Guttmann Ádám abaujmegyei 
árkai lakos két rendbeli kérvénye, melyben Le-
hoczky Lajos volt megyei főbiró és Ruszinkó Zsig
mond kassai ügyvéd által behajtott 216 ft tőkét, 
annak kamatait és okozott költségeit megtéríttetni, 
vagy bezáratásukat eszközöltetni kéri; 

Prém Sándor és több tényei győrmegyei sző
lősgazdák kérvénye a sz.-mártoni sz.-benedek-
rendi főapátságnak fizetni kötelezett bortized fize
tése alóli felmentésök tárgyában; 

Brdaton-Füred községe volt jobbágy lakossá
gának kérelme a szőlőhegyvámváltság dijának 
méltányos szabályozása és ezek törlesztésére orszá
gos kölcsön létrehozatala iránt; * 

Teleki Miksa gr. és érdektársai kérvénye az 
erdélyi úrbéri és dézsmavesztések kárpótoltatása 
tárgyában intézkedéstétel iránt; 

Ághó Bars megyébe kebelezett község lakosai 
gr . Breuner Ágoston földesurok által okozott sé
relmeiket panaszló kérvénye; 

Maros székbe kebelezett sárdközségi lakosok 
két rendbeli kérvénye, melyben a földesurok által 
kezdett úrbéri pert megvizsgáltatni és elitéltetni 
kérik; 

ugyancsak Maros székbe kebelezett mosón-

községi több lakosok szintez ügyben három rend
beli kérvénye; 

szintén Marosszékbe kebelezett b . madarasi úr
béres községnek szintezen tárgyú kérelme ; 

ugyancsak Maros székbe kebelezett rigmá-
nyi úrbériség kérelme szintezen ügyben ; 

Ny. Sz. Anna, Maros székbe kebelezett úrbéri 
község kérelme az iránt, hogy Marton István által 
jogtalanul elfoglalt legelő ii'ánt folyamatban levő 
perök mielőbb elláttassák; 

Ivány Ferencz, Miké Pál, Deák Ferencz, ösz* 
szesen 47 családból álló nyitramegyei farkasdi la
kosok kérvénye, melyben a kezeiken lévő 10 te
leknek birtoklása fölött az uradalom által sommás 
kitakarodási és külön birtokrendezési utón támasz
tott peröknek fölfüggesztését határozatilag kimon
datni kérik; 

a Hajdúkerület közönségének kérvénye a ke
rületi és városi törvényszékeknek mostani alak-
jokban leendő fentartása iránt; 

Rozsnyovszky Ferencz kereskedő s hontme
gyei báti lakos kérvénye Motesiczky Mór Bars 
megye lévai iüi*as szolgabirája ellen vizsgálat el
rendelése iránt; 

Bélfenyér biharmegyei község kérvénye a n.-
váradi 1. sz. püspöki uradalom által ellene lefoly
tatott perben hozott harmad bírósági itélet végre
hajtásának felfüggesztése iránt; 

Bártfa sz. kir, város közönsége a város által 
viselt törvénykezési költségeknek az állampénztár
ból leendő megtérítése iránti kérvénye; 

Eperjes város közönségének a kir. táblának 
kerületenkinti felosztását pártoló Poz-ony városa 
feliratát figyelembe vétetni kérő folyamodása ; 

Kosa Sándor felsőfehérmegyei bodoláni la
kos kérvénye, melyben Béldy György és Ferencz 
gfok által okozott kárositását kárpótoltatni és sé
relmeit orvosoltatni kér i ; 

Kuliffay János Vendel bécsi lakos kérelme 
függőben levő gyámsági és végrendeleti vagyona 
iránti ügyének felvétele és elintéztetése iránt; 

a gy őr vidéki gazdasági egyesület kérvénye 
a szölődézsmának az illetők magán hozzájárulá
sával eszközlendő megváltása iránt; 

Kisfalud, Polyánka és Deskófalva beregme-
gyei községek kérvénye az 1853 évi marczius 2-án 
kelt nyiltparancs felfüggesztése és a remanent ialis 
földek országos költségen leendő megváltása i rán t ; 

Abauj megye közönségének a telekkönyvek
nek a tagosítás szerinti átidomitását egységes eljá
rás megállapításával eszközöltetni kérő folyamo
dása *, 

Ung-Nyárád községe összes lakosai kérelme 
a nem tagositott földek és rétek váltságdijfizetés 
mellett kezökön leendő meghagyása iránt; 

Ladányi Ferencz erdélyi menekült s volt 
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honvéd-hadnagy kérelme a forradalom alatt tör
tént megkárosításához mérve aránylagos összegű 
kárpótlás kirendelése iránt; 

Fülöp József és társai nyitramegyei sooki, 37 
családból álló földmivelő lakosok kérelme a hübér-
rendszer visszaélései megszüntetése tárgyában; 

mohácsi Mészáros Flórián és neje kérvénye 
Kardos Kálmán orsz. képviselő és Bábianszky Jó
zsef törvényszéki tanácsos úr által okozott sérelmei 
orvosoltatása iránt ; 

ugyanazok kérvénye Goocs Gyula, Háás 
Károly és a mohácsi törvényszék ellen erőszakos 
és sérelmes megkárosításuk orvoslása iránt; 

Baranya megye siklósi járása több községé
nek kérvénye az úrbéri maradékföldekre rótt ka
matok eltörlése tárgyában: 

mindezen kérvények használat és intézkedés 
végett az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni 
rendeltetnek. {Helyeslés.) 

Mihali Matild özv. Sedlinayer Jánosné pécsi 
lakos kérvénye néhai férje által 1848-ban a ma
gyar hadsereg részére szállított vas-, gyutacs- és 
puskaporért járó 404 frt 46 kr. kifizetése iránt ; 

Ifj. Szobi István és Dávid Péter kis szécsei 
lakosok kérvénye az 1848—49-ki hadjárat alkal
mával elveszett szekerök és marháikban szenvedett 
244 frt 40 kr. kárnak megtérítése végett; 

Medovarszky János és társai az 1849. hadjá
ratban szállított 80 db. nyeregszerszámért járó 
1397 frt 20 kr. megtérítése iránti kérelme; 

Tassy József bács-bodrogmegyei araközségi 
lakos kérvénye az 1848 —49-ben szenvedett kárai 
megtérítése iránt; 

Varga József gömörmegyei jolsvai lakos ké
relme az 1848—49-ben a honvédsereg részére 
szállított vászon árának 308 frt 58 kr. kifizetése 
tárgyában ; 

Barkóczy György és társai bajai szijgyártó-
mesterek az 1848 — 49-ben a honvédsereg részére 
szállított felszerelési czikkekért 6111 frt utalvá
nyozása iránti kérelme ; 

Vukovics László volt honvéd-főszázados ké
relme az 1848-ban a magyar önvédelmi harczban 
szenvedett kárai részben való kárpótlása iránt; 

Bekecs zemplénmegyei község kérvénye az 
1849. évben a magyar hadsereg részére kiszolgál
tatott élelmi szerek s egyéb szolgálmányokért járó 
követelése kártalanítása iránt; 

Beké Dániel dévai birtokos az 1849-ben a hon
véd hadsereg élelmezésére kiszolgáltatott gabona 
árának kifizetéseért folyamodó kérelme ; 

id. Komáromy Károly tokaji lakos kérel
me az 1849-ki hadjárat alkalmával kölcsönzött 
10 0 frt megtérítése végett; 

Rachler János lőcsei vászonkereskedő kérel-
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me a magyar hadsereg részére tőle lefoglalt vászon 
árának 5037 írttal megfizetése iránt; 

Mészáros János kisújszállási szijgyártómester 
kérvénye az 1849. a magyar hadsereg részére ki
szolgáltatott 25 nyereg árának 446 frt 89 lj5 kr. 
megfizetése tárgyában; 

Szelle Imre biharmegyebeli Érsemlyény köz
sége ref. lelkészének kérvénye a haza oltárára 
1848-ban letett 100 frtról szóló kamatos kincstári 
utalvány beváltása iránt; 

Utassy Károly volt honvédőrnagy az ország 
részére 1848-ban kölcsön adott 400 ezüst frt vissza
fizetését tárgyazó kérelme ; 

Honig Frigyes aradi lakos és harangöntő 
kérvénye 1849. a magyar hadsereg részére saját
jából fedezett 7771 frt követelése megtérítése i ránt : 

a pénzügyminisztériumhoz átteendők. {He
lyeslés.) 

H o r v á t h D ö m e e lőadó (olvassa a kérvén,i 
bizottság jelentését) : Eperjes város közönsége az 
országos és megyei közutak ezélszerü épitése tár
gyában Sáros megye közönsége javaslatát pártol
tatni és alkalmaztatni kérő folyamodása ; 

Gömör és Kis-Hont t. e. megye gazdasági 
egyesülete kérvénye a megye területén vezetendő 
vasút tárgyában; 

Szatmár és Ugocsa megyékbe kebelezett 23 
község összes lakosai kérelme egy állandó tiszai 
hidnak Tisza-Ujlaknál leendő felépíttetése iránt ; 

Tisza-Ujlak város közönségének szintén ez 
iránti kérelme; 

Temes megye közönségének a megye kebe
lében létező államutakon és hidakon követelt vám-
díjfizetés felmentése tárgyában beadott kérelme; 

Szabolcs megye közönsége kérvénye, mely
ben a tiszaszabályozási társulat elégtelen védmfí-
veit országos erővel fentartatni kéri ; 

Szabolcs megye közönsége Fiume feliratát a 
n.-várad-alföld-fiumei vonal tárgyában pártoltatni 
kérő felirata; 

a debreczeni kereskedelmi és iparkamra az: 
alföld-fiumei vasutat a Dunán át Gombos-Erdőd 
irányában kiépíttetni kérő folyamodása; 

a Hajdúkerület közönségének a buda-fiumei 
és n.-várad-fiumei vonalaknak kiépittetését mielőbb 
eszközöltetni kérő folyamodása ; 

Krassó megye közönségének az arad-temes-
vár-orsovai vasútvonal megállapítását és Lúgos 
város érintésével felépíttetését eszközöltetni kérő 
folyamodása; 

Alsó-Fehér megye közönségének a n.-várad
kolozsvár-brassói vasútvonal kiépítése • iránt a 
brassói ipar- és kereskedelmi kamra feliratát figye
lembe vétetni kérő folyamodása; 

a segesvári íparegylet szintezen vasuttígy-
ben tett kérelme; 

9 * 
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Szabad kir. Székes-Fehérvár város közönsé
gének a magyarországi vasúthálózatot tárgyazó 
emlékirata; 

Fehér megye közönségének kérvénye a ter
vezett győr-grátzi vasútvonal tárgyában, a buda-
fehérvár-veszprém-molnári-grátzi vonal megálla
pítása és kiépittetése iránt; 

Miskolcz város képviselő testületének kérvé-
a pest-miskolczi vasút kiépittetése tárgyában; 

(xömör megye közönségének felterjesztése, 
melyben a Miskolcztól a felvidéken keresztül ve
zetendő vasúttal egyidejűleg egy Torna-Alja, Ri
maszombat. Fülek1, Salgó-Tarjánig vezetendő 
szárnyvonal kiépítésének elhatározását kéri; 

Rozsnyóbánya város közönségének ugyanez 
ügy béli kérelme; 

Nógrád megye közönségének felirata a pest-
oderbergi vasútvonal tárgyában Losoncz városa 
felterjesztése pártolása iránt ; 

Abauj megye közönsége a kassa-oderbergi 
vasat mielőbb kiépittetése iránti kérelme; 

Szabolcs megye közönségének az országos 
vasúthálózat tárgyában Abauj és Ung megyék 
által tett felterjesztést pártoltatni kérő folyamo
dása; 

Urassó város kereskedelmi és iparkamrai tes
tülete a vasutak dijainak tetemes leszállítása iránti 
kérelme ; 

az első magyar pozsony-n.-szombati vasút
társaság igazgatósága egy Sopron, Pozsony, 
Nagy-Szombat, Trencsén és Zsolna közt építendő 
vasútvonal országos fontosságát és állami segély-
zését kijelenteni kérő folyamodása; 

a pozsonymegyei gazdasági egylet kérvénye, 
melyben a Duna fő ágának Pozsonytól Grönyőig 
elkerülhetlenné vált szabályozására megkívántató 
összegeket az 1868-iki államköltség előirányzatá
ba felvétetni kéri; 

Pozsony megye közönségének az ugyané 
megyei gazdasági egyesület által a Duna-szabályo
zás ügyében beadott kérelmét pártoltatni kérő 
folyamodása : 

mindezen kérvények használat végett a köz
lekedési minisztériumhoz áttétetni rendeltetnek. 
(Helyeslés.) 

Madarász József: T. ház! Csak arra nézve 
vagyok bátor a t. ház figyelmét felkérni, hogy 
azon kérvényeket, melyeket az alföld-fiumei vagy 
a buda-pest-fiumei vasút tárgyában bármely köz
ség vagy megye bead, nem a közlekedésügyi mi
nisztériumnak kívánnám kiadatni, hanem azon va
súti bizottságnak, mely átalában Magyarország 
vasuti vonalainak előkészítésével van megbizva, 
ha t. i. ez azon vasuti bizottság, melyre tegnap 
ssavazás történt; ha pedig nem ez volna az, akkor 
a közlekedésügyi minisztérium, illetőleg az összes 

vasuti munkálatok megvizsgálására netán kikül-
dendő vasuti bizottsághoz kívánnám utasíttatni. 
(Maradjon ! Maradjon !) 

SzáSZ K á r o l y : T. ház! H a j ó i értem a dol
got, a vasuti bizottág arra való, hogy a miniszté
rium által a ház elé terjesztett vasuti törvényja
vaslatokat, mielőtt azok a ház és az osztályok elé 
kerülnének, előleg tárgyalja és rólok a háznak vé
leményes jelentést adjon be. Ha tehát valamely 
kérvény vagy beadvány előre utasíttatnék a va
suti bizottsághoz, kerülő utat tennénk inkább, 
nemhogy röviditenők a dolog menetét. Nézetem sze
rint tehát helyesebb a közlekedésügyi miniszté
riumhoz utasítani. (Helyeslés.) 

H o r v á t h D ö m e e lőadó (olvassa a kérvényt 
bizottság jelentését): Szabolcs megyébe kebelezett 
Gáva, Berezel és Buj községek birtokosainak kér
vénye, melyben a nyiri vizi csatorna helyiségéül 
elfoglalt földjeikért magokat a további adó és ár
téri költségek fizetése alól fölmentetni, s eddig tett 
fizetéseiket javokra betudatni, az évenkinti kárta
lanítás és az örökös kisajátítás árát részökre kifi
zetni kérik: használat végett a közlekedési minisz
tériumhoz áttétetni rendeltetik. 

Somossy IgnáCZ: Ez már igen régi dolog, 
vagy hat esztendő óta forog fen; és itt magán 
tulajdonnak megtérítése követeltetvén, azt hiszem, 
a mennyiben bírói eljárás is történt, nem elegendő, 
hogy a közlekedési minisztériumhoz tétessék át 
csupán, hanem az igazságügyihez is átteendő. (He
lyeslés.) 

E l n ö k i Az igazságügyi minisztériumhoz is 
át fog tétetni. 

Horváth Döme előadó (uha ssa a kérvényt 
bizottság jelentését): Árva megye közönsége a só 
árának leszállítása és a sóházak újból felállítása 
iránti kérelme; 

Kraszna niegye közönségének fölirata, mely
ben a sóügy rendezése tárgyában Máramaros me
gye feliratát pártoltatni kér i ; 

az erdélyi gazdasági egyletnek a sókeze-
lésre nézve emlékiratát figyelembe vétetni kérő föl
terjesztése ; 

több abauj-szántói lakos kérelme az 1848 — 
49. kibocsátott államjegyeknek országgyülésileg 
elintézendő beváltása iránt ; 

özv. Orgidán Miklósné kézdi-mátisfalvai la
kos kérelme, az 1848—49. évben tőle elvett 803 
frt 20 kr magyar bankjegyek kárpótlása i ránt ; 

Martonovics József gyógyszerész kérvénye 
2825 frt pp. értékű magyar bankjegyek megtérí
tése iránt; 

Filipp József mohácsi vendéglősnek az utóbbi 
képviselőválasztáskor a város birája rendeletére 
a katonaságnak kiszolgáltatott élelmi szerekért ja -
ró 85 frt 39 kr, követeléséért beadott kérelme; 
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Altmann Farkas tokaji lakos kérelme, mely
ben a tokaji uradalmi sörház kéz alatti bérbe adá
sát megszüntetni és azt nyilvános árverés utján új
ból kiadatni ké r i : 

Deseő Ádám aradmegyei silingyiai lakosnak 
a papi tized veszteségének a föltehermentesitési 
alap igazgatósága helytelen s törvényellenes hatá
rozata folytán az 1848. XIII . t. ez. értelmében leen
dő kármentesitéseért beadott kérvénye; 

Gracza László hontmegyei lakosnak a korpo-
nai és váczi adóhivatalok által kizsarolt pénzének 
visszaadását kiszolgáltatni kérő folyamodványa ; 

Neumann és Bugányi Imre bécsi lakosok 
pénzügyi tervezet iránti előterjesztése ; 

Nógrád megyébe kebelezett Szinobánya és 
más 9 község elöljárói kérelme a kisebb kazánok
banvaló pálinkafőzésnek bizonyos évi adóztatásmel-
lett leendő engedélyezése iránt ; 

Nyéki András hontmegyei lukaaényei lakos 
kérelme a váczi adóhivatal által reá igazságtalanul 
kivetett százalékfizetés megszüntetése iránt; 

Vajda-Récsi Fogaras vidékbe kebelezett volt 
határőrvidéki község kérvénye a községben levő 
álladalmi kocsmának jogélvezetét községjövedel-
mül leendő átengedése tárgyában; 

Nikolics J . D. temesvári kereskedő az iránti 
líérelme, hogy az általa vett ingatlanok vételára 
után reá kiszabott 600 frt. 30 kr. pp. és 1289 frt. 
42 kr. o. é. átiratási illeték egy része elengedtessék 
s illetőleg visszafizetése elrendeltessék: 

mindezen kérvények intézkedés végett a ma
gyar kir. pénzügyminisztériumhoz teendők át. {He
lyeslés!) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtat
ván, az a t. ház határozatává lőn. 

Méltóztatott a t. ház tegnapelőtt elhatározni, 
hogy a nemzetiségi bizottságból hiányzó 16 tagra 
ma adassanak be a szavazatok: méltóztassanak 
ennélfogva szavazati jegyeiket beadni. 

Madarász Józse f : Azt haliam, hogy a mai 
napirendre még igazolás is van kitűzve. Nekem 
ugyan mindegy, akár a szavazás előtt, akár azután 
történik az igazolás; de mivel köztudomású dolog, 
hogy szavazás után, ha csak nyíltan előre nincs ki
mondva, hogy még nevezetesb igazolási esett fö
lött kell határozni, a képviselő urak eltávoznak: 
óhajtanám, hogy az igazolási kérdések vagy sza
vazás előtt intéztessenek el, vagy előre kimondas-
sék , hogy szavazás után fogjuk eldönteni. 

E l n ö k : A szavazást azért hoztam javaslatba, 
mert először ez a t. ház határozata; másodszor, mert 
a nemzetiségi bizottságnak működni kell ; már pe
dig ezt új tagok választásáig nem teheti. Ennélfogva, 
ha ma nem lehet az igazolást bevégezni, azt hol
napra tűzöm ki. (Helyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a képvi
selők névsorát, kik beadják szavazati jegyeiket). 

E l n ö k (a szavazást félbeszakítva) : Bocsánatot 
kérek, hogy a szavazást egy kéréssel félbeszakí
tom. Tegnap voltam bátor kérni a vasúti bizottság 
tagjait, hogy ülés után alakulás végett itt marad
janak ; de a szavazás alatt a t. képviselő urak el
széledtek, ugy hogy a bizottság tagjai közül csak 
hárman maradtak itt. Tartok tőle, hogy ma is az 
fog történni. (Derültség.) Azért most kérem a va
súti bizottság tagjait, hogy alakulás végett ülés 
után itt maradni méltóztassanak. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (folytatólag olvas
sa a képviselők névsorát, kik egyenkint beadják sza
vazati jegyeiket.) 

E l n ö k : A beadott szavazatokat a jegyző 
urak össze fogják számítani és az eredmény a hol
nap délelőtt 10 órakor tartandó ülésben ki fog hir
dettetni. 

Az ülés végződik d. u. 1 !/A órakor. 




