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miután a í.-képviselők közt már ki van osztva, a ! Ha tehát a t. ház jónak látja, ezt is a holnaputáni 
főrendi háznak azon módositványa, mely a ma
gyar pénz veréséről szóló törvényjavaslatra vo
natkozik. Ki van osztva a magyarországi és hor
vátországi országos küldöttségek jelentése is. 

ülés tárgyául lehetne kitűzni. {Helyeslés.) Eset
leg pedig a kérvényi bizottság előadását lehet 
folytatni. 

A: ülés végződik d. u. 11/1 órakor. 

1868. május 16-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 : A közvádló ujabb engedélyt kér Böszörményi László képviselő kiballgathatására, illetőleg perbe fogbatására. 
Vojnics Barnabás szabadságot kap. Kérvények bemutatása. Radics Ákos Fiume, Berzenczey László és Dózsa Dániel az erdélyi vasút 
iránt interpellálják a kormányt, mely az utóbbiaknak azonnal válaszol is. Válaszol Ivánka Imre interpellatiójára is az alföld-fiumei 
vasutvon 1 iránt. Az alföld-fiumei vasútra vonatkozó törvényjavaslat végleg megszavaztatik. A főrendek módosítása a magyar pénzek
ről szóló törvényjavaslatra nézve eifogadtatik. Határozat a horvá küldöttség vasutügyi kívánatára nézve. Kérvények elintézése. 

A kormány részéről jelen van: Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. r. 101 » órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni, a szólani kívánók neveit Csengery Imre 
jegyző úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyző
könyve fog hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a május 
14-kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Ráth Károly, mint a királyi ügyek 
igazgatója hozzám intézett kétrendbeli levelében a 
„Magyar Újságban" folyó év april 22. és 24-kén. 
ugy szintén május 9-kén megjelent három rend
beli czikkek miatt Böszörményi László képviselő, 
mint a „Magyar Ujság : : felelős szerkesztője ki
hallgatása s illetőleg perbe fogathatása iránt en
gedelmet adatni kér. A tizes bizottsághoz fog átté
tetni. (Közbeszólások: Olvastassanak fel!) Ha ki
váltja a t. ház a felolvasást. (Közbeszólások a jobb 
oldalról: Nem szükséges! Mások: Halljuk!) Mihályi 
jegyző úr fel fogja olvasni. 

Mihály i Péter j egyző (olvassa Ráih Károly, 
a királyi ügyek igazgatójának a képviselőház elnökéhez 
intézett két megkereső levelét.) 

E l n ö k : A tizes bizottsághoz fog véleményes 
jelentés végett áttétetni. (Helyeslés.) 

Halász Boldizsár: T- ház! Addig is, mig 
a bizottság véleményes jelentését megtenné: ké-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . VII. 

rem ezen kérvények kiuyomatását. (Közbeszólás 
a jobb oldalról: Nem szükséges!) 

Elnök: Azt hiszem, e levelek egyenesen a 
tizes bizottsághoz teendők át és ennek véleményes 
jelentése nyomatnék aztán ki. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Annak véleménye ma
gában véve semmit sem ér ; ezen levelekről kell 
tehát tudomást szereznünk : mert nem a bizottság 
véleménye fog nekünk irányt adni, hanem ezen 
acták. (Fölkiáltások: A bizottság jelentésével fog 
kinyomatni!) 

Elnök : Midőn a bizottság véleményes jelen
tése kinyomatik, egyszersmind ezen levelek is ki 
fognak nyomatni és a t. ház tagjai közt szét
osztatni, 

Vojnics Barnabás képviselő úr három heti 
szabadságidőt kér. Megadatik. 

Felső-Bánya sz. k. város közönsége a nem
zetiségi kérdést törvény által elintéztetni kéri. A 
nemzetiségi ügyben működő bizottsághoz téte
tik át. 

Eperjes sz. k. város közönsége a képviselők
nek az ülésekből kimaradása ellen kér intézkedé
seket tétetni. A házszabályok átvizsgálására 
kiküldött bízottsághoz utasittatik. 

Három és Miklósvár szék közönsége a nem
zetiségi kérdést mielőbb, Abauj megye felterjesz
tése szerint megoldatni kéri. A nemzetiség ügy
ben működő bizottsághoz tétetik át. 
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Ugyanaz a hadsereg nemzeti lábra állítá
sát és a honvédelem szervezését kéri eszközöltetni. 

Szalacs község (Bihar megyében) a tisza-ér-
körösi csatorna létrehozatalát kéri. 

E két utóbbi kérvény a kérvényi bizottság
hoz utasittatik.^ 

RadiCS ÁkOS: T. ház! Nem lehet ezúttal 
szándékomban Magyarország és a fiumei szabad 
tengerparti terület közt fenálló közjogi viszony 
mikénti kifejlődése fölött részletes előadást tartani. 
Röviden csak azon tény megemlitésére szorítko
zom, hogy a fiumei szabad tengerparti kerület, 
mielőtt Magyarország közvetlen kiegészítő része 
lőn , önálló tengerparti államterületet képezett, 
független önkormányzati joggal birt, épen ugy 
alkotta statútumait és terjesztette megerősítés vé
gett ő felségéhez, mint a szomszéd Horvátország, 
kereskedelmi érdekeinek védelmére külön konzu
lokat tartott, külön irta alá a pragmatica sanctiót, 
szóval az önsorsa feletti rendelkezési jognak min
den kellékeivel birt. 

1777. évi július havában a fiumei szabad ten
gerparti kerület ünnepélyes óvást tett azon szerve
zeti kísérletek ellen, melyek Fiumét közigazgatási 
tekintetben a horvát helytartótanácstól, törvényke
zési tekintetben a báni táblától akarták függővé tenni. 

Mária Terézia az igazságos fejedelemnő te
kintetbe véve a fiumei szabad tengerparti kerület 
közjogi állását, nem késett e gyakorlatilag is té
vesnek bizonyult, egyoldalú szervezési kísérlete
ket megszüntetni, melyek által csak tág kapu 
nyittatott oly törekvések- és befolyásoknak, me
lyek egyrészt Fiúménak önkormányzati jogát 
sértették, másrészt a kitűzött nagyfontosságú czél-
nak, Magyarország önálló világkereskedelmi fej
lődésének nem előmozdítását, de függővé tételét, 
hogy ne mondjam, meghiusitását eredményezték 
volna. 

Az igazságos királynő 17 79. april 23-kán 
adta ki azon oklevelet, melyben a fiumei szabad 
tengerparti kerület kérelme- és óhajtásához képest 
ennek Magyarországba közvetlen bekebelezését 
elrendeli. 

Ezen oklevél Magyarország karainak és ren
déinek előterjesztésére s a fiumei szabad tengerparti 
kerület megújított kérelmére törvénybe igtatta-
tott az 1807. IV-dik törvényczikk által. 

A fiumei szabad tengerparti kerület jogilag 
soha sem tartozott Horvátországhoz, és ahhoz tar
tozni soha sem is akart. A belviszályok idején 
védtelenül hagyott helyzetében meghajlott ugyan 
az erőszak előtt de nem hódolt soha: jól tudta 
azt, hogy Magyarország előbb-utóbb visszaszer-
zendi állami függetlenségét, és hogy ekkor a ko
ronázott fejedelemmel együtt érvényt fog szerezni 
tudni felfüggesztett államjogainak, vissza fogja 

csatolni a szabad fiumei tengerparti kerületet is 
az anyaországhoz, melytől a fenálló államalap
törvények ellenére erőszakosan elszakittatott. 

Horvátország ezen álíamalaptörvények ellené
ben az 17 7 6. évi egyoldalú szervezési kísérletekre és 
az 1808-dik évben alkotott 8-dik statútumára tud 
és szeret hivatkozni, mely statútumban saját ke
reskedelmi és a jó szomszédsági viszony érdeké
ben megengedte, hogy a fiumei követek és kor
mányzó helylyel és szavazattal bírhassanak a zág
rábi tartománygyülésen. Úgyde Fiume soha 
sem kérta ezen engedményt, s csak egyszer 
vagy kétszer élt vele, akkor t. i., a mikor neki 
tetszett, a nélkül természetesen, hogy ezen statú
tumban kifejezett engedményt magára nézve bár
mikor törvényesen kötelező rendszabálynak te
kintette volna. Tegyük fel, hogy a fiumei szabad 
tengerparti terület, mielőtt Magyarország közvet
len kiegészítő része lett, a szomszédsági érdek, 
viszonyok folytán hasonló engedményeket tesz: 
még ebből nem következett volna, hogy Horvát
ország csakugyan köteles leend követeit a fiu
mei szabad tengerparti kerület közgyűlésére elkül
deni ; még kevésbbé,hogy e miatt Fiume közjogi igé
nyeket formálhatott volna Horvátországra nézve 
vagy viszont. Jöhetnek azonban oly idők, midőn 
azon körülmény veszélyes magyarázatokra ad
hatna alkalmat, hogy maga Magyarország felelős 
minisztériuma a fiumei szabad tengerparti kerü
letet, az országgyűlés elé terjesztett 1868-dik évi 
államköltségvetésben , a fenálló alaptörvények 
ellenére Horvátország rovata alá sorozta. 

Midőn én ezen törvénybe ütköző és nézetem 
szerint csak is elnézésen alapuló cselekmény el
len, nem csak mint országos képviselő, de külön-
leg mint a fiumei szabad tengerparti kerület kép
viselője is tiltakozom, van szerencsém a követ
kező interpellátiót intézni a tisztelt minisztérium
hoz. (Olvassa:) 

,,1) Miután a fiumei szabad tengerparti kerület 
Magyarországba történt közvetlen bekebelezése 
előtt önálló államterületet képezett, független ön
kormányzati joggal bírt, statútumait szabadon al
kotta, s ezeket épen ugy, mint a szomszéd Horvát
ország, egyenesen a fejedelem elé terjesztette meg
erősítés végett, kereskedelmi érdekeinek védel
mére külön konzulokat tartott, a pragmatica sanctiót 
mint önálló államterület külön irta alá, szóval a 
sorsa feletti önrendelkezési jog minden attribútumá
val birt, miután saját elhatározása, óhajtása és be
leegyezése az 1779. april 23-án kelt királyi okle
velében kifejezett fejedelmi hozzájárulás s az 1807. 
IV-dik t. ez. alapján lőn Magyarország kiegészítő 
része; 

,,2) miután a belviszályok idején e védelem 
nélkül maradt szabad tengerparti területnek erő-
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szakos elfoglalása a birtoklási jog alapjául annál 
kevésbbé szolgálhat, minthogy a fiumei szabad ten
gerparti kerület Magyarországhoz közvetlen köz
jogi kapcsolatának tettleges csorbítását jogosnak 
soha el nem ismerte, sőt az alkalmazott erőszak el
len minden alkalommal ünnepélyesen tiltakozott; 

,,3) miután az 1851. évi april 7-ón kiadott csá
szári pátens, melynek 7-dik pontjában a szentesi
tett alaptörvények ellenére e szabad tengerparti 
kerület Magyarországtól el és Horvátországhoz 
csatoltatni rendeltetik, Magyarország felfüggesz
tett államjogainak helyreállítása folytán hatályon 
kivül helyeztetett; 

„4)Miután a Magyarország és Dalmát-.Horvát-, 
Szlavonországok között fenforgó kérdések ügyében 
kiküldött magyar országos bizottság 1866. april 
havában ünnepélyesen kinyilatkoztatta, hogy : 
„Mindezeknél és azon határozott utasításnál fogva, 
melyet nekünk a magyar országgyűlés adott, újra 
kijelentjük, hogy Fiumét illetőleg Magyarország 
közvetlen területének 1848. előtti állapotát kíván
juk jövendőre is fentartani és helyreállítani s an
nak Magyarországtól a belviszályok idején fegy
veres erővel véghez vitt elszakitását jogosnak el 
nem ismerhetjük; 

,,5) miután az országgyűlés múlt évi april 
9-én hozott határozatában ezen kiküldött országos 
bizottság jelentését magáévá tevén, világosan ki
mondja, hogy :,,Azon nehézségekre nézve, melyek 
a területre vonatkozólag felhozattak, a magyar or
szággyűlés ragaszkodik saját küldöttségének e rész
ben az ország jogaira nézve kifejtett nézetéhez ; 

,,6) miután az 1848. V-dik t. ez. 5-dik §-ának 
104-dik pontja, a XXII. t. ez. 6-dik §-a, a XXVII. 
t. ez. stb., az 1865/7-diki törvények V n , VIII, IX, 
X. és XI. t. ez. által meg nem változtattak és meg 
nem változtathattak ; 

„7) miután a koronázás megtörtént és a meg
koronázott fejedelem az ország területi épségének 
fentartására és helyreállítására ünnepélyesen meg
esküdött ; 

,,8) miután a fiumei szabad tengerparti kerület
nek Magyarországhoz történt közvetlen bekeble-
zéséről szóló szentesitett alaptörvény csak a koro
názott fejedelem, Magyarország és Fiume kölcsö
nös megegyezése folytán lehetne megváltoztatni; 
de a mely alaptörvény megváltoztatását Fiume 
maga részéről soha sem óhajtotta, sőt ahhoz min
den körülmények között ezentúl is rendületlenül 
ragaszkodik; 

,,9) miután a fiumei szabad tengerparti kerület I 
független önrendelkezési és önelhatározási jogánál 
fogva szabad akaratból lett Magyarország közvet
len kiegészítő része; és igy saját beleegyezése nél- j 
kül el sem ismerheti a magyar országos küldöttség j 
abbeli jogát, hogy a horvátországi küldöttséggel a 

fiumei szabad tengerparti kerület felett még csak 
tárgyalásokba is bocsátkozhassék ; 

,,10) niután a fiumei szabad tengerparti kerü
let jogilag Horvátországhoz soha sem tartozott, 
mert tartozni nem is akart : ennélfogva felkérem 
a t. minisztériumot, méltóztassék nekem felvilágo
sítást adni az iránt , minő alapon és indokok foly
tán sorozta a fiumei szabad tengerparti kerületet az 
országgyűlés elé terjesztett 1868. évi államköltség
vetés 5, 8 és 9-dik füzetének 36, 59. és 69-dik fe
jezetében Horvátország rovata a l á? " 

Mikó lmre gr. közmunka-és közlekedési 
m i n i s z t e r : Méltóztassanak ezen interpellatiót a 
minisztériummal Írásban közölni. 

E l n ö k : A felolvasott interpellatió Írásban 
fog a minisztériummal közöltetni. 

Berzenczey L á s z l ó : Ne tessék megütközni, 
mert vasútról kell beszélnem. A t. közlekedési mi
niszter úrhoz kénytelen vagyok interpellatiót in
tézni, melyet küldőim kívánsága szerint marosvá
sárhelyi képviselőtársam Dózsa Dániellel együtt 
terjesztünk a közlekedési miniszter úr elé. 

Ne tessék rósz néven venni: mert tudom, hogy 
azelőtt, a régi időben, ha Erdélyről vagy a székely 
földről szóltunk, azért talán, mert ez akkor méguj 
dolog volt, kedélyes dolog volt; ma nem ugy áll 
a dolog, ma ez némelyek előtt kedvetlen tárgy. 
Ha szólunk Erdélyről, nem egy város vagy vidék 
közönségének, hanem egy nemzet érdekében szó
lunk, melynek geográfiai fekvéséből származott 
anyagi hátránya az egész országban eléggé isme
retes. Bátor vagyok felszólalni, hogy megtudjuk, 
mi lesz végre azon hires vasúti hálózatból, melyet 
sokan politikai tőke gyanánt használtak fel és akar
nak ma is felhasználni. 

Méltóztatnak tudni, hogy a bécsi ,Fehér Lónál' 
határozták el, hogy a gőzparipa ne Kolozsvár vá
rosa, hanem Szeben felé nyargaljon. Azt mondot
ták, hogy ez a magyar és szász nemzet közti 
kérdés. 

Most feláll egy harmadik válság. Mi eddig azt 
hittük, ha fölépül a kolozsvári vasút, lehetetlen, 
hogy az a székely földet ne érintse. A székely föld 
Erdélynek legtisztább magyar részét teszi, és még 
is, a mint a miniszter úr előterjesztéséből látjuk, a 
székely föld tökéletesen mellőztetvén, csakis két 
szárnyvonalat ígér vezettetni Hadrévtől Maros-
Vásárhelyig és Brassótól Gyergyó-Szent-Miklósig. 
Ezek mind megannyi zsákutezák. Ez, uraim! a 
székely földön nagyon rósz kedvet csinált. 

Röviden kivánok szólni, nem akarok nagy 
szavakat használni, politikai érveket felhozni; de 
ha ezen magyar minisztériumtól sem nyerhetjük 
meg a vasutat, mikilátásunk lehet a jövőre nézve, 
minek állandóságát sem tartjuk nagyon biztosított
nak. (Élénk ellenmondás.) Röviden topográfiai, geo . 
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gráfiai és kereskedelmi szempontból három okot 
leszek bátor felhozni. 

Először, mert Maros-Vásárhely Erdélynek 
központi városa és nézze meg bárki a térképet, látni 
fogja, hogy Kolozsvárról Brassónak Maros-Vásár
hely felé kell a vasútnak vezettetnie. De azt mond
ják, hogy a vasútnak odavezetésében elhárithatlan 
akadályok állnak útjában. Mi csak azt kívánjuk 
tudni, mik ez akadályok; de ezt még eddig senki 
sem vizsgálta meg. 

Tudjuk másodszor, hogy a vasútnak Kolozs
várról Torda felé való vezetésében tetemesebb aka
dályok vannak, mintsem Maros-Vásárhely felé ve
zető utón a Küköllő völgyén át. S igy bátorkodom 
azt kérni, vizsgáltassák meg azon vonal azért i s — s 
ez a második érvem — mert minden vasút az ipar 
emelésére építtetvén, azt a székely népnek,mint mely 
a magyar lakosságnak legtömörebb részét képezi — 
mert vegyük csak Nyárád vidékét, hol is egy mért
földre 21 község esik — nem csak, hogy szükségeik 
kívánják, de ott a vasútnak ipar, gyárak felállítása 
tekintetéből biztos jövője is lehet. 

Ezek átalános érveim, és a t. minisztériumot 
bátor vagyok kérdezni, mikor szándékozik előter
jesztést tenni aziránt, hogy a Kolozsvár-Brassónak 
menő vasút, hol fog elvitetni ? és van-e tudomása, 
és ha nincs, tanulmányoztatta-e a vonal helyzetét? 
és remélhetjük-e, hogy a vizsgálatok ott is meg
fognak történni ? 

Ez iránt vagyok bátor a közlekedési miniszter 
urat interpellálni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {fúvassa az interpel
lációt.) 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter : 
Igen röviden fogok a t. képviselő uraknak vála
szolni. 

Tudva van a t. ház előtt, hogy a nagyvárad
brassói vasútvonalnak nagyvárad-kolozsvári ré
szén az előmunkálatok és számitások már a befe
jezés pontján állanak; sőt azon két szakasznál már 
a földmunkálatok tettleg el is készültek. A mint az 
előkészületi és mérési munka be fog fejeztetni, a 
kormány azon helyzetbe jövend, hogy azon mér
nöki erők egy részét, mely eddig ott volt elfoglal
va, a Kolozsváron tul eső rész tanulmányozására 
és a leghelyesebb irány ki puhatolására és a vona-
lozások megtételére fordithassa. Ezen munkálatok 
eredménye fogja meghatározni azon időt, melyben 
a minisztérium a törvényjavaslatot a t. ház elé ter
jesztheti. (Helyeslés.) 

Berzenczey Lász ló : Azon reményben, 
hogy, a mint miniszter úr monda, a tanulmányozá
sok felénk is fognak terjesztetni, megnyugtat mi
niszter úr jelentése. 

Mikó Imre gr. közmunka- és köziekedé 
SÍ m i n i s z t e r : Tisztelt ház ! Ivánka Imre képvi

selő urnák minap a közmunkaminiszteriumhoz 
intézett interpellátiójára a következőket van sze
rencsém kijelenteni : 

A közmunkaminíszterium a gróf Villermont-
féle társaságnak Licot de Nimes nevű képviselőjé
vel több idő óta hivatalos érintkezésben van a 
fiumei vonal engedélyezése czéljából. Közte s a 
kormány közt már hónapok óta folynak a tárgya
lások a nélkül, hogy azokat a mai napig végleg 
befejezni lehetett volna azon akadályoknál fogva, 
melyeket a közmunkaminiszterium képviselője az 
alföldi vasút ügyében lefolyt viták alkalmával 
bővebben kifejtett. Mindamellett a tárgyalások 
már odáig fejlődtek, hogy a minisztérium kebelé
ből alakult állandó vasúti bizottság a javaslatba 
hozandó concessiót alapjaiban megállapította. 
Még csak a szlavóniai vonalnak reambulatiója van 
hátra , hogy az engedélyezendő vasút költségei 
s az annak folytán elvállalandó tiszta jövedelem-
biztositás összegét meghatározni s alku szerint 
megállapitni lehessen. 

Az alföldi vasútnak engedélyesei, név szerint 
a magyar átalános hitelbank, az alföld-fiumei va
sútnak Eszéken túl Szlavónián keresztül eszközlen-
dő folytatására nézve, a minisztériumnál eddig 
ajánlatot nem tettek. 

Vannak igenis mások, kik e vonalnak ki
nyerendő engedélyére refiectáltak. s tudtommal 
még most is refiectálnak; de ezekkel komoly tár
gyalások sem megkezdve, sem folytalva nem lettek. 

Hogy mikor fog e vonal elkészülni, mikor és 
hány szakaszban fognak a munkálatok megkez
detni? mindez a létesítendő egyesség föltételei
től függ. 

A munka terjedelme- és természeténél fogva 
azonban előreláthatólag 4 — 5 évi határidőnél 
kevesebbet kikötni nem lehet. A szerződés végle
ges megkötéséig , a coneessionalis tárgyalások, 
valamint az épités maga, egyaránt fognak foly-
tattatni; a legnehezebb müveletek és építmények, 
mint alagutak és hidoszlopzatok stb. legelőbb 
vétetnek munka alá. 

A forgalom végre a szerint fog berendeztetni, 
hogy az alföld-fiumei vasúton a vállalkozó társa
ság saját vonalain önálló forgalmát maga kezelje, 
s hogy az semmi ponton a déli vasúttársaság for
galma^ felhasználására ne szoruljon. (Tetszés.) 

Atalán véve arról vélem biztosithatni a t. 
képviselő urat, hogy a kormány az alföld-fiumei 
vonalon a vonalozást, épitést ós üzleti berendezést 
a szerint fogja intéztetni, a mint az a t. ház inten-
tióinak s a haza érdekeinek leginkább megfelel. 
(Helyeslés.) 

Ivánka I m r e : T. közlekedési miniszter ur
nák felvilágosítása csak megnyugtatókig hatott 
reám. E g y észrevételt bátorkodom azonban még 
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koczkáztatni : t. i. igen lényegesnek tartom, hogy 
azon darab, mely Eszéktől Sziszekig, illetőleg a 

már létező vasutrész használatával Eszéktől Szi
szeken át Zágrábig megy, semmi esetre se legyen 
hosszabb, mint azon vasút, mely Eszéktől Villány
nak Zákány, Zágrábnak fog vezettetni, azaz a 
Dráva balpartján Trieszt felé vezető vonal ne 
ronthassa meg concurrentiájával azon vasutat, 
mely Eszéktől Fiúméba egyenesen megy, hogy 
igy ez utón a szállítás és a közlekedés minden 
esetre olcsóbb legyen, mint a másikon. 

Elnök : Napirenden van az alföldi vasút 
iránti törvényjavaslat végleges megszavazása. -

Csengery Imre jegyző (olva ssa az engedély
okmányt.) 

Elnök : Méltóztassanak azok, kik az enge
délyokmányt . függelékével együtt , elfogadják, 
fölállani. ('Megtörténik.) 

MadOCSányi P á l : T. ház! Bátor vagyok 
az engedélyokmányra észrevételt tenni. (Bálijuk!) 

Véleményem szerint a törvényjavaslat ren
delkezése is döntő ; de a mennyire a nyomtatvá
nyok kezeim közt vannak, a nyomtatvány egyik 
pontja és az engedélylevél ide vonatkozó pontja 
közt eltérés van. A törvényjavaslat 3.§-a t. i. igy 
szól : ..A vállalkozók iizletjoga a vállalatra nézve, 
a mennyiben az állam a szerződés 27. pontjában 
fentartott beváltási jogával élni nem akarna : 
a jelen törvény szentesítésétől számítandó 90 évre 
terjesztetik ki ." Itt az idő 90 évre van kiterjesztve, 
és kezdete akkor áll be. midőn ezen törvény 
szentesittetik. Az engedélyokmány 26.§-ában ezen 
idővel szemben 3 évi eltérés van. a mennyiben 
az engedélyezési okmány 26. §-a igy szól : ,,Az 
engedély tartama az üzletnek az egész engedélye
zett vonalon megnyitása napjától számítandó 90 
évre állapittatik meg." Mivel pedig a társaság há
rom év alatt köteles befejezni ezen vonalat N.-Vá
radtól a Dunáig : a különbség három év. A tör
vényjavaslat szerint, ugyanis ezen 90 év megszű
nik a törvény szeesitésétől számítandó 90 év 
múlva, az enged élytmány szerint pedig csak azon 
időtől számítandó 9 év múlva, midőn a vonal 
a forgalomnak átadatik. Azt kívánom tehát, hogy 
az engedélyokmány is ugy szerkesztessék, mint a 
törvényjavaslat 3. §-a. (Helyeslés.) 

Mikó Imre g közlekedési miniszter : 
Az észrevétel nagyon helyes, és az engedélyok
mányt a törvényjavaslattal öszhangzásba kell 
hozni. {Helyeslés) 

Elnök : A t. ház az engedélyokmányt és 
függelékét azon észrevétellel, melyet Madocsányi 
képviselő úr előadott, végleg elfogadja. 

Az engedélyokmány végleg megszavaztatván, 
következik a törvényjavaslat végleges megsza
vazása. 

j Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törmnyja-
\ váslatof.) 

E l n ö k : Kérem azokat, kik a törvényjavasla
tot végleg elfogadják . méltóztassanak fölkelni. 
(Megtörténik.) A törvényjavaslat végleg elfogad
tatván, Radics Ákos jegyző ú raz tamél t . főrendek
hez át fogja vinni. Egyszersmind a jegyző úr a jegy
zőkönyvek erre vonatkozó részét még a jelen ülés 
alatt fogja hitelesítés végett felolvasni. (Helyeslés.) 

Nem tudom, kívánja e a t. ház a határozati 
| javaslatokat is a mélt. főrendekhez átküldetni ? 
I (A* kell küldeni!) Tehát a határozati javaslatok is 
I át fognak küldetni a mélt. főrendekhez. 

A határozati javaslatok nem lévén törvények, 
i harmadik megszavazásuk nem szükséges. 

Következik a mélt. főrendeknek a pénzverés
re vonatkozó üzenetének tárgyalása. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a főre, dl 
háznak a magyar kir. pénzverdékben v-reb.ndŐ pén-

: zek alakja, béltartalma, és súlyáról szóló törvényjavas-
| latra vonatkozó határozatát tartalmazó jegyzőkönyvi 
I kivonatát, mely szerint az utolsó szakaszban e szava

kat: „magyar királyi" kihagyatni kívánja1). 
HaláSZ Bo ld iz sár : T. ház! Első alkalom 

ez, hogy a felsőház, mely magát ismét mélt. fő
rendeknek czimezi, aniryiidö után mint felsőház élete 
jelét adja. Az 1848-diki országgyűlés alkalmával, 
maga a felsőház törülte el az 1848-diki törvények 

! folytán azon czimet: ,.főrendek': és magát csak 
j felsőháznak kivánta czimeztetni: ugyanakkor meg-
| tétetett az inditvány is a felsőháznak reformjára 
| nézve, egyik főispán Ujházy László áitai. Azt az 
| akkori minisztérium örömmel elfogadta és meg-
i ígérte, ha lesz rá idő és alkalom, törvényjavaslatot 
! fog e tárgyban a ház elé terjeszteni. Nagyon jól 
I emlékszem rá. Szemere miniszter ugy fejezte ki 
i magát, hogy a felsőházat reformálni annyit tesz, 

mint megtartani. 
Ezt előre bocsátva, és remélve, hogy a tör

vényjavaslat előterjesztése csakugyan meg fog tör
ténni, mert a rendiség és képviselet egymás mel
lett meg nem fér : én igen rövid észrevételt fogok 
tenni a felsőháznak a pénzverés tárgyában tett 
ezen kívánatára. (Halljuk!) 

T. ház! A véletlen — a mi igen fájdalmasan 
esett — engem családom körében tartott vissza egy 
veszedelmes betegség miatt, s igy jelen nem lehet
tem, midőn épen ezen törvényjavaslat tárgyaltatott. 
(Közbeszólás: Már késő!) Már akkor is tettem volna 
észrevételt az iránt, hogy a magyar pénzen az oszt
rák császár az első helyen szerepel és a magyar 
király csak ugy mellékesen fordul elő. 

Én tehát, mivel a felsőház még csak nem is 
indokolja, miért nem kívánja e kitételt: „magyar 

') Lásd az Irományok 232-dik számát. 



310 CCXXXII. ORSZÁGOS ULES. (Május 36. 1868.) 

király i", hanem csak a szokásra hivatkozik: csak 
azt mondom, hogy bocsásson meg a t. felsőház, 
Magyarországnak joga van, még a legutóbbi közös
ügyes törvények szerint is, magát független önálló 
országnak tekinteni. 

Azt nem csodálnám, ha épen véletlenül kima
radt volna ez a szó: „magyar királyi," és a felső
ház azt kivánná, tétessék be ; de mivel ki akarja 
hagyni, és nem látom okát, hogy miért: én ellen
kezőleg azt inditványóznám, hogy igenis minden
ütt és minden alkalommal fejezze ki azt az ország
gyűlés kötelességszerüleg, hogy Magyarország ön
álló ország. 

íme, következni fog a hajózási szerződés, és 
bizony ott sem fordul elő ,,magyar királyi." 

Én tehát, nem akarván a t. képviselőháznak 
becses idejét hosszasan igénybe venni, (Halljuk!) 
igen röviden oda nyilatkozom, hogy megengedjen 
a felsőház, ha mi nem járulhatunk ezen kifejezés 
kihagyásához; sőt ha ott nem fordulna is elő, oda 
kívánnám tétetni. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Gajzágó S a l a m o n : Tisztelt ház ! En részem
ről egészen ellenkező véleményben vagyok, mint 
az előttem szóló, nem ugyan arra nézve, a mi a 
felsőház reformját illeti, mert azt hiszem, hogy idő
vel az be fog következni, és akkor tüzetesen hozzá 
fogunk szólani, hanem a jelen módositványra 
nézve, melyet a felsőház tett. Én azt hiszem, a fel
sőház sokkal szabadelvüebben járt el a törvényja
vaslat alkotásánál, mint mi. Mert valamint a felső
ház, ugy én sem tehetem fel, hogy ö felsége ily 
törvényt valaha Magyarországon még más minisz
ter által kivánna végrehajtatni, mint egyedül a 
magyar pénzügyminiszter által: ennek következté
ben mint tökéletesen oda nem illőt, sőt némely 
gyanusitásra okot adhatőt, azt a főrendi ház módo-
sitványa szerint mellőztetni kívánom. (Helyeslés?) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a felsőház módosítása elfogadtatik. 

Csengery I m r e j e g y z ő : A vasúti engedély
okmány 26-dik szakasza a változtatás értelmében 
általam tett szövegezés szerint a megállapított tör
vényjavaslat szövegével egyezőleg következő lesz : 
,. Az engedély tartama, a 2. §-ban idézett ideiglenes 
vasutengedélyezési szabvány 9. szakaszának 6-dik 
pontja alatt kimondott ótalommal uj vasút fölállí
tása ellen, a jelen törvény szentesitésétől számitan-
dó 90 évre állapittatik meg, mely időszak lefolyá
sával elenyészik." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Napirenden van a horvát ügyben 
kiküldött bizottságnak jelentése, mely kinyomat
ván a t. ház tagjai közt szétosztatott. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a Magyar
ország sHorvá'-, Dahnátt- és Tótországok közt fónfor-

gó kérdések ügyében kiküldött országos küldöttség 
jelentésétl). 

E l n ö k : A kívánság első része már teljesítve 
van. Méltóztassanak a második részre vonatkozó
lag nyilatkozni. Kiván-e valaki a tárgyhoz szó
lani? 

Deák FerenCZ : Ezen jelentésnek és a hor
vát küldöttség kivánatának két része van. 

Egyik vonatkozik az alföldi vasútnak Eszékig 
terjedő és a ház által már megállapított részére. 
E részben az ő kívánságuk is teljesen megegyezik 
azzal, a mit a ház már megállapított. Csak örö
münket fejezhetjük ki a fölött, hogy Horvát-, Tót-
és Dalmátországok érintett kivánata a képviselőház 
óhajtásával oly szerenesésen találkozik. Erre nézve 
különös végzés — azt hiszem — nem szükséges. 

Kívánságuk másik része az ezután építendő 
vasútra vonatkozik; erre nézve ők óhajtanák az ut 
folytatására Sziszeket, Károlyvárost kijelöltetni, 
természetesen vég pontul Fiumét tűzvén ki, s azt 
mondják, hogy ez a lehető legrövidebb vonalon 
vezettessék Szlavónián keresztül. Ez a mi óhajtá
sunk is, és ezt határozatikig is kimondottuk. Ők 
azt mondják továbbá, hogy e vonal eshetőleg 
Zágráb felé vezettessék; de hiszen az nálunk sincs 
oly határozottan kitűzve. Azt kivánják tehát, hogy 
a második vonal kijelölésénél s megállapításánál 
az ő alkotmányos befolyásuk ne legyen kizárva. 
Erre a küldöttség azt mondotta: mi is ezt óhajtjuk : 
mert vagy tisztába jövünk addig egymással ez 
iránt és a kiegyenlítés által meg lesz határozva, 
hogy ezen közös ügy, minőnek ők is, mi is ezen 
vasutat tekintjük, miként kezeltessék közösen köz
tünk, és Horvátország közt: és akkor ezen kérdés 
is ugy fog kezeltetni; vagy azon nem reménylett 
esetre, ha némely kérdésre nézve, a teljes kiegyen
lítés elhúzódnék: a minisztérium minden esetre fog 
arra ügyelni, hogy kívánságuk teljesíttessék. Ezen 
vonalnak tovább vezetése vagyis Eszéktől Fiume 
felé vezetése első stádiumban a minisztérium kezé
ben van, és miután az előmunkálatok elkészültek, 
a szerződés megköttetett, kerül második stádium
ban az országgyűlés elé. Kivánjáguk ezen részére 
nézve azt mondhatjuk ki, hogy az a minisztérium
nak kiadatik, hogy a vonal kijelölésénél Horvát
ország méltányos kívánságát vegye figyelembe. 
Többet aligha mondhatunk. (Helyeslés.) 

Kívánságuk első részére nézve tehát örömün
ket fejezzük ki, hogy ugyanazon vonalt óhajtják 
Eszékig és Eszéken tul is, melyet mi már megál
lapítottunk. Kívánságuk másik részét átteszszük a 
minisztériumhoz, hogy a vonal kijelölésénél vegye 
figyelembe. (Helyeslés.) 

') Lásd tz Irományok 235-dik számát. 
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E l n ö k : Ez tehát a képviselőháznak határo
zata. {Helyeslés.) 

A mai jegyzőkönyvnek a vasúti törvényja
vaslatra és az engedélyokmányra vonatkozó pontja 
fog fölolvastatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az ülés jegy
zökönyvét.) 

E l n ö k : N e m lévén észrevétel, a jegyzőkönyv 
ezen pontjai hitelesíttetnek. 

A kérvényi bizottság előadói fognak jelentést 
tenni. 

BorOS B á l i n t e lőadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését) : Alsó-torjai lakos , Könczey 
Sándor atyjától 1848. október 20-kán a szász-zalat-
naiak által elrabolt s 2513 forint 70 krra értékelt 
vagyonának ugyanazon elraboló község általi 
megtérítését eszközöltetni kérő folyamodványa az 
igazságügyi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Megyery Kálmán és Natália nyitramegyei 
sopornyai lakosok, mint boldogult Megyery Ká
roly, a pesti magyar nemzeti színház tagjának 
gyermekei, édesatyjok érdemeinél fogva, kérik 
magokat vagy az országos vagy pediglen a pesti 
nemzeti színházi nyugdijalapból segélyezésben 
részesittetni. Kérvényük a belügyminisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Nagykun-madarasi lakos, Borsos János, volt 
ref. lelkész, több év alatt 109 frt 67 krra felszapo
rodott adóhátralékának, és az 1863-ik évi ínség 
alkalmával, 465 frt 99 krra menő kormányköl-
csönbeli tartozásának elengedését, végre bizonyos 
évi segélynek részére elrendeltetését eszközöltetni 
kérő folyamodványa a pénzügyminisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Kraszna vármegye közönsége a só árának 
alábbszálíitására vonatkozó törvényjavaslatnál, 
kéri figyelembe vétetni azon óhajtását : 1-ör, hogy 
a só-ár az országban létező minden aknánál egyen-
ló'sittessék; 2-or, hogy az aknai só-ár a lehetősé
gig minél lejebb szállittassék, s hogy annak má
zsája 3 frt 15 krnál fölebb ne emeltessék; 3-or, 
hogy a sókereskedésre nézve minden korlátozás 
és egyedáruság szüntessék meg, és legyen az sza
bad kereskedelmi áruczikk; 4-er, hogy ez idő 
szerinti marhasó készítése és áruba bocsátása szün
tessék meg, és e helyett a sóaknáknál találtató por
sónak a kősónál arányosan kisebb árban eladása 
és kereskedésbe bocsátása engedtessék meg. A kér
vényi bizottság a fent nyilvánított javaslatot az 
abban foglalt nézeteknek jelen viszonyaink által 
megengedhető alkalmazásának javaslatba hozatala 
czéljából a pénzügyminisztériumhoz áttétetni véle
ményezi. (Helyeslés.) 

Kraszna vármegye közönsége, a demokrata 
alapra fektetett 1848-iki alkotmány s ezzel együtt 

a felelős kormányrendszer életbe léptetésének, vala
mint a kor eló'haladásának megfelelőleg, a megyei 
intézmény ódon szerkezete átidomitását, s a fejlő
dés viszonyokkal öszhangba hozatala szükségét 
elismerve és tolmácsolva, múlt évi aug. 21-kén s 
következett napjain tartott közgyűléséből, 125 sz. 
alatt tett felterjesztvényben, a megyéknek tör
vényhozás utján rendezését égető szükségnek nyil
vánítva, annak sürgős megoldását kérelmezi, s 
ezen feliratában a kérdés megoldása iránti javasla
tát, tekintettel a megyei bizottságok alkotására s 
működési hatáskörére, figyelembe vétetni kéri. 
A beadott javaslat a hatóságok rendezésére vonat
kozó törvényjavaslat tárgyalásánál figyelembe 
vétel végett a belügyminisztériumhoz áttétetni vé
leményeztetik. (Helyeslés.) 

Kiskun-Laczháza közönsége kérvénye, mely
ben Pest városának, a honvédelmi minisztérium 
törvény szabta jogaiba leendő visszahelyeztetését 
pártoltatni kér i , a honvédelmi minisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Rozsnyóbánya város közönsége a honvédelmi 
kérdésnek törvény általi megoldását kérő kérvé
nye a honvédelmi minisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Mohay János n.-ölvesi lakos és birtokos, az 
erdélyi legfőbb törvényszék előtt lefolyt perének 
a magyar királyi kúria által ujabb felvételét meg
engedtetni kérő folyamodványa az igazságügyi 
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Ilyefalvi lakos Balázs Illés 1849-ik évben a 
magyar hadsereg számára adott élelmi czikkek és ta
karmány árának kifizetését kérő folyamodványa a 
pénzügyminisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Grömörmegyei kokovai lakos Jeszny János 
testvére ellen folytatott osztályos perének ujonan 
leendő felvételét megengedtetni kérő folyamodvá
nya az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni vé
leményeztetik. (Helyeslés) 

Ferenczy Sámuel középlaki birtokos Kolozs 
megyéből az absolut kormány alatt az 1849. 9-ik 
t. ez §-a megsértésével hozott azon rendeletet, mi
szerint a nyomásba eső földeket azon helyeken is 
hol határrendezés még nem történt és a földek 
elszórva találtattak, mindenki tetszése szerint fel
foghassa, átárkolás nélkül is szabadon használhassa, 
mint egyesre s a közre végtelenül ártalmast, föl
függesztetni és a legelső arányosítását Erdélyre 
nézve is kötelezőleg elrendeltetni kérelmezi. Elin
tézés végett az igazságügyi minisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. (Helyeslés) 

Mármaros megye több úrbéres község lakos
sága, kérvényükben az úrbéri maradványnak 
megyéjükben létező utaltságát és abból eredő 
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károsodásaikat, s egész községüknek boldogtalan 
helyzetét elpanaszolván , az úrbéri birtokrende
zés minden ágára határozott törvény alkotását 
kérelmezik. Használatul az igazságügyi minisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. {Helyeslés.) 

A temesvári ipar- és kereskedelmi kamara az 
ország közigazgatási és közgazdasági átalakítá
sára vonatkozó emlékiratát bemutatja és abban 
kifejtett elveit és nézőpontjait az átalakítási 
törvények hozatalánál tekintetbe vétetni kéri. 
Használatul a közlekedési és kereskedelmi minisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Liptó megye közönsége a dohány egyedáru
ság minden áron megszüntetését elhatároztatni 
kéri. Használatul a pénzügyi minisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. {Helyeslés.) 

Somogy megye közönsége a honvédelmi ügy
ben Arad városa felterjesztését pártoltatni kéri. 
Használatul a honvédelmi minisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Somogy megye közönsége a köztörvényható
ságok önkormányzati jogkörének a felelős minisz
teri rendszerrel kiegyeztetését tárgyazó emlékira
tát benyújtja és figyelembe vétetni kéri. Használatul 
a belügyminisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik. {Helyeslés.) 

Gömör megye közönsége Zemplén megyének a 
nemzetiségi kérdés megoldását tárgyazó felterjesz
tését pártoltatni kéri. A nemzetiségi ügyben mű
ködő országos bizottsághoz áttétetni véleményezte
tik. (Helyeslés.) 

Liptó megye közönsége előterjeszti,hogy ahaza 
alkotmányos boldogságának előidézésére a nemze
tiségi kérdésnek méltányos megoldását ő is szük
ségesnek találja, de arról is meg van győződve, 
hogy most már több évi előkészület, higgadtabb 
érzelem és véleménynyilvánulások után, az álom
látók és rajongók veszélyes esalképének mellőzté-
vel, e nagyfontosságú kérdés több bölcseséggel és 
érettebb megfontolással fog eszközöltetni, s a haza 
területi teljes épségének és a nemzetegység meg
óvásának szemmel tartása mellett kéri e kér
dést megoldatni és érvényre emeltetni. Használa
túi a nemzetiségi törvényjavaslattal foglalkozó or
szágos bizottsághoz áttétetni véleményeztetik. 
{Helyeslés.) 

Torda megyében kebelezett több mezőségi 
község birtokosai az Erdélyen keresztül vinni 
ezélba vett kolozsvár-brassói vasúti hálózatnak a 
már kibocsátott miniszteri terv szerinti megál
lapítását kérik. Használatul a kirendelt vasúti or
szágos bizottsághoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés!) 

HalmOSy Endre e lőadó (olvassa a kér
vényt bizottság jelentését) Domonkos János mohácsi 
lakos, Góocs Gyula mohácsi ügyvéd által az el

lene elkövetett igazságtalanságokat orvosoltatni 
kéri. Intézkedés végett az igazságügyi minisztéri
umhoz áttétetni véleményeztetik. {Helyeslés.) 

Horváth Pál és István, Németh István és 
Győri András orosházi lakosok, az ujonczozás al
kalmával a megváltást vagy helyettesítést megen
gedtetni kérik. Elintézés végett a honvédelmi mi
nisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Nógrád megye közönsége, Kassa városának 
az ottani magyar színház évi segélyeztetését pár
toltatni kéri. Használatul a belügyi minisztérium
hoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Bács megye közönsége a budai népszinház 
évi 18,000 frt országos segélyben részesitését elha
tároztatni kéri. Használatul a belügyi minisztéri
umhoz áttétetni véleményeztetik. {Helyeslés.) 

Bars megye közönsége a budai népszínháznak 
évi 18,000 frt országos segélyben részesitését pár
toltatni kéri. Használatul a belügyi minisztérium
hoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.)/ 

Bars megye közönsége a honvédelem életbe 
léptetését, a hadsereg nemzeti alapon szervezését 
és a Ludovieeum eredeti czéljára fordítását esz
közöltetni kéri. Használatul a honvédelmi minisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Traum Károly kassai lakos és elszegényedett 
czipész az általa 1849-ben a magyar hadsereg 
számára készített lábbeliek 1894 frt árának kifizeté
sét kéri. Intézkedés végett a pénzügyi minisztéri
umhoz áttétetni véleményeztetik. {Helyeslés.) 

Rudna községe a nemzetiségi kérdést vala
mennyi nemzetiség megelégedésére, mielőbb megol
datni kéri. Használatul a nemzetiségi törvényjavas
lattal foglalkozó országos bizottsághoz áttétetni 
véleményeztetik. {Helyeslés.) 

A kikindai kerület a nemzetiségi kérdést tör
vény által mieló'bb megoldatni kéri. Használatul a 
nemzetiségi törvényjavaslattal foglalkozó orszá
gos bizottsághoz áttétetni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

A szepesi 16 város közönsége a honvédelmi 
kérdést Arad és Pest városok által kijelölt elvek 
értelmében megoldatni kéri. Használatul a hon-
delmi minisztériumhoz áttéteni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Csongrád megye közönsége hód-mező-vásár
helyi sorozó járásának az 1867-ik évi ujoDezállitás 
alkalmával a provisorius hivatalnokok hibás eljárása 
folytán szenvedett rendkiviili sérelme azonnali 
orvosoltatását kéri. Elintézés végett a honvédelmi 
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

Tanárky Gedeon: T. ház! Ezen kérvény
nél bátor vagyok a t. ház figyelmét igénybe 
venni. 

Az ujonczozási bizottság még a provisorius 
kormány idejében — és itt a leggyengébb szóval 
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akarok élni — bizony nagy hanyagságot követett 
el Hód-Mező-Vásárhely kerületre és egy másik 
csongrádmegyei kerületre nézve. T. i. összeirta és el
készítette az előmunkálatokat, összeirta a hadköteles 
egyéneket; hanem egy fontos körülményt kifele
dett: t. i. nem irta össze az illető években születet
tek közül az azóta meghalt eg}Téneket. Ily módon 
terjesztettek föl a hibás adatok a honvédelmi mi
nisztériumhoz. A honvédelmi minisztérium, mint tud
ni méltóztatnak, az illetőséget az évben nem a nép 
arányára vetette ki, hanem a hadköteles ujonczok 
számarányához képest, Midőn ezen kivetés már 
ki volt mondva, és az idő rövid volt, mert az 
ujonczozásnak rögtön meg kellett kezdetnie, a 
honvédelmi minisztérium illető referense rögtön 
észrevette, hogy két kerületre nézve oly végtelen 
arány jönne ki, mely a többiekhez mérve túlságo
san nagynak tűnik fel. Jelesen a vásárhelyi kerü
letre nézve kijött 443 illeték, holott a sokkal népe
sebb Szegedre nem jött ki több 260-nál. És 
azaz előtti ujonczozásoknál Vásárhelyt 180,néha 
200 volt. Az idő arra, hogy uj tárgyalások ren
deltessenek el, hog-y netalán a hibának vécére le-
hessen járni, igen rövid lévén, az illető referens 
nem gondolt mást tehetni, mint maga fejéből le
húzott 100-at, és kivetett ennélfogva 343 ujonezot 
Vásárhelyre, és a százat elosztotta az ország többi 
kerületei közt. Midőn ez lement Csongrád megyé
hez, már akkor megválasztatván az alkotmányos 
tiszti kar, az e hibát rögtön észrevette, és felirt a 
minisztériumhoz. De az illető ujonczok vagy 34-nek 
hiján már meg lévén adva, a dolgon lényegileg 
segiteni nem lehetett. 

Tudom és felfogom mindazon nehézségeket, 
melyek katonai intézkedéseket illetőleg a honvé
delmi minisztériumnak útjában állanak. A hon
védelmi minisztérium mégis megtett mindent, 
mit e tárgyban véleményem szerint tenni le
het, t. i. biztositotta Vásárhelyt, hogy a jövő 
ujonczozás alkalmával, a mennyiban most illető
ségén túl adott, körülbelül százzal kevesebbet 
kellend adnia, és azon 34-et, kit minden erős 
és valóban szigorú ujonczozás daczára sem tudott 
Vásárhely kiállítani a 3-dik 4-dikkorosztályból, el
engedte. 

De mint látni méltóztatnak, még ezzel, ha a 
kerület irányában orvosolva volna az egyesek 
hanyagsága által elkövetett sérelem, az illető egyé
nek sérelme, kik mint családapák a 3-dik és 4-dik 
korosztályból is besoroztattak, elenyésztetve nincs. 
Ezeknek szülői folyamodtak ő felségéhez, és ő fel
sége átlátva valóságos sérelmöket, folyamodványu
kat signálta, és remélem, hogy az illetőkön legalább ; 
annyiban segítve lesz, hogy a családos emberek és ! 
magasabb korosztályúak el fognak bocsáttatni. 

Mindemellett bátor voltam a t. ház figyelmét 
KÉPV. H. NÍ.PLÓ. 186V8 VII. 

igénybe venni, és kérem, méltóztassék e kérvényt 
oly móclcu tenni át a minisztériumhoz, hogy leg
alább e tzó: „ajánlólag" tétetnék hozzá, a mi 
különben más kérdésekben is megtörtént. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Nem régen történt az, 
t. ház, hogy a Kiss Bálint kérelme tárgyában az 
illető bizottság épen azt ajánlotta, hogy a kérvény 
ajánlólag tétessék a minisztériumhoz. Volt szeren
csém akkor a t. házat figyelmeztetni, hogy a tör
vényhozás és a végrehajtó hatalom teendőit össze
keverni nem szabad, mert ez veszélyes; és akkor 
méltóztatott is a t. ház ezen elvet elfogadni, melyet 
ellenezni különben is igen bajos volna annak, ki 
a jogot magasabb szempontból fogja fel. fi gaz!) 

Igen nehéz lévén sokszor hallani a kervényi 
bizottság referensét, figyelmemet elkerülte egy 
dolog, melyet csak néhány nappal ezelőtt vettem 
észre. Ugyanis Pest város kérelme, melyben a 
vízvezetékhez szükséges vasakra nézve mentességet 
kér,pláne „kitűnőfigyelmébe" ajánltatik a miniszté
riumnak. Méltóztassék megbocsátani, ez beavatko 
zás a kormányzatba egyrészt, másrészt lehetőség 
arra, hogy a képviselőház magát compromittálja : 
mert ha valamely kérvényt a ház a minisztériumnak 
ajánl, nem lehet egyéb, mint utasítás. De lehet oly 
eset, hogy a minisztérium nem képes ezen utasítás
nak eleget tenni, például, ha financiális szempont
ból egykor vagy máskor azt kell mondania: „Non 
possumus": mi történik akkor? A képviselőház 
compromittálta magát, és magába az elvbe ütkö
ző végzést hozott. 

Méltóztassék tehát megbocsátani t. képviselő
társam, a ház egyebet nem tehet, mint a kérvé
nyekre nézve kimondani azt, hogy : ezek competen-
tiájához tartoznak, azok meg áttétetnek ide vagy 
oda; de sem az „ajánló", sem „kitünőleg ajánló", 
sem bármi más utasító formát részemről nem tar
tok helyesnek, (Helyeslés) 

Ismétlem ennélfogva, a mit akkor elfogadni 
méltóztattak : hogy az áttételen kívül semmi egyéb 
utasítás formával ne méltóztassanak élni. {He
lyeslés.) 

E l n ö k : Kivánja a t. ház, hogy egyszerűen 
vagy ajánlólag tétessék át? {Egyszerűen!) 

J u s t h József : Felfogásom szerint nem az 
a kérdés, t. ház, hogy mit méltóztatik határozni 
ezen kérvényre nézve, vajon ajánlólag tétessék-e 
át a minisztériumhoz vagy nem? hanem, a mint 
észrevettem előttem szólott képviselő úr beszédjé
ből, ő azt kivánja, hogy jövőre a ház soha se mondja 
ki az „ajánló" szót. Ez volt a kervényi bizottság 
véleménye is ; de engedelmet kérek, a ház már 
sokszor eltért ettől. Többször azon oknál fogva 
ajánlott valamely kérelmet a ház, mert azt hitte, 
hogy az „ajánlólag" szóban nincs kifejezve a ház
nak szilárd abbeli akarata, hogy a minisztériumnak 
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azt teljesítenie kell; s ez volt akkor az indokolás. í 
A kérdés szerintem most az, méltóz!atik-e a tisztelt 
ház kimondani, hogy jövőre semmi kérvény aján-
lólag ne tétessék át a minisztériumhoz ? mi ellen 
különben nekem semmi éazrevété\em.(Fölkiáltások : 
Kimondjuk!) 

BÓniS S á m u e l : Véleményem szerint nem 
kell a háznak olyasmit kimondani, de nem is le
het, a mivel jövő határozatait korlátolja; de nem 
is szükséges ezt kimondani, mert lehet oly eset, 
hogy a ház fel fogja az adatokat olvastatni, és 
azokból meg fog győződni valamely tárgynak 
ajánlhatósága vagy nem ajánlhatósága felől. (He
lyeslés.) Más oldalról, mielőtt az adatok felolvastat
nának, minthogy az ajánlás már érdemleges ha
tározat, abba avatkozni a háznak megint nem 
szükséges: hiszen ha a tisztelt ház valamely kér
vényt a minisztériumhoz áttesz, ennek kötelessége 
törvény és igazság érdekében intézni el a tárgyat. 
Ugy vélem tehát, hogy a jelen kérvény egysze
rűen tétessék át. (Helyeslés.) 

Elnök: A kérdés az, hogy a bizottság véle
ményét elfogadja-e a t. ház vagy nem? 

Deáky LajOS: En tovább viszem azon in
dítványt, melyben az van kimondva, hogy jóvá
hagyás, illetőleg ajánlás nélkül tétessenek át a 
kérelmek. Azt óhajtanám, hogy az illető átadott 
kérelmekről a minisztérium jelentést tegyen az or
szággyűlésnek, mert az országgyűlés felette áll a 
kormánynak. (Nevetés. Felkiáltások: Nem lehet!) 
Bocsánatot kérek, ha a kérvényezési jog meg van 
adva, akkor a kérvények felett először a minisz
térium, végleg pedig a ház határoz. (Nem ugy van!) 
A törvénynek őre maga az országgyűlés, és az 
országgyűlés utasíthatja a minisztériumot, hogy, ha 
netalán a (örvények ellenében történt volna vala
mely ügynek elintézése, azt orvosoltassa. Csak 
ezt akartam megjegyezni. (Nem lehet!) 

Bezerédj L á s z l ó : T. ház ! Aztgondolom, ha 
szabadon fen van is tartva kinek-kinek kérelmezési 
joga, de azért a ház nem avatkozhatik az adnii-
nisztrativa, illetőleg a végrehajtás körébe; és ha 
valaki elhibázza a kérelmezési utat és folyamodik 
a házhoz, holott a végrehajtó hatalomhoz kellene 
folyamodnia: azt gondolom, a háznak nincs hatal
mában, hogy annak körébe belevágjon. (Helyeslés.) 
Azt gondolom, mindenesetre mellőzendő az ilyen 
ajánlás, mert ezt a háznak méltóságával megegye
zőnek nem tartom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a bizottság véleményét kívánja 
elfogadni a t. ház? (Halljuk a bizottság véleményét!) 

H a l m o s y Endre e l ő a d ó : A bizottság véle
ménye ekkép szól: „Intézkedés végett a honvé
delmi minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik." 
(Htlyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassanak fölállani, a kik a bi

zottság véleményét fogadják el. (Megtörténik.) A 
tisztelt ház a szóban levő kérvényt intézkedés vé
gett a honvédelmi minisztériumhoz teszi át. 

Halmosy Endre előadó: (olvassa a kéi '•vényi 
bizottság jelenléseit:) Kemény Lajos hunyadme-
gyei dévai lakos kérvényében s a hozzá mellékelt 
eredetiben a hunyadmegyei bizottsági közgyűlés
hez intézett kérvény másolatában előterjesztvén, 
hogy a hunyadmegyei törvényszéki lajtrom sze
rint Makray László képviselő ellenében 1856- 65. 
évekről szóló, 12 rendbeli vád rendeltetett a nél
kül, hogy a lajtromozásra való hivatkozásssal 
csak elsorolt vádaknak mikénti lefolyását említené 
avagy igazolná : kérelmezi, hogy Hunyadmegyé-
ből az érintett lajtrom hozassék fel s abból a kép
viselőház magának meggyőződést fogván szerezni, 
önként azon kérdést intézi a képviselőház elé: 
vajon Makray László ennyi vádkereset mellett le
ket-e képviselő ? Makray László ugyanakkor a 
képviselőház és később a kérvényi bizottsághoz 
beadott nyilatkozatában a hozzá mellékelt magán 
bizonylatokat, hunyadmegyei törvényszéki elnök 
Barola Jánosnak felhivatalos nyilatkozatával s az 
általa s Kemény Lajos b. által e részben fölkért 
becsületbiróságok az ő részére kedvező bizonyít
ványával Kemény Lajos b. vádjait alaptalan rága
lommal tüntetvén fel: nevezettet, mint a ki sze
rinte képviselői immunitását megtámadni meré
szelte, mint rágalmazót és becsületsértőt az illeté
ket fenyítő törvényszéknek átadatni kérelmezi- Vé
lemény: A kérvényben felhozott, de semmivel sem 
igazolt vádak, mint a megtörtént igazolás alkalmá
val föl sem hozottak, figyelembe nem vétetnek, 
ugy szintén nyilatkozónak az őt vádoló Kemény 
Lajos b. irányában emelt, törvényszék ele állitat-
tási kérelmének érvényesisése ez útra nem tartoz
ván : az összes tárgyiratok visszavételig a levél
tárba tétetni véleményeztetnek.(Helyeslés.) 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház ! A jelen eset 
fényes tanúsága annak, hogy szabályaink értelmé
ben a legbecsületesebb ember sem mentesittetik, 
hogy, a mi minden ember előtt legszentebb, pol
gári becsülete itt a törvényhozás színe előtt és az 
egész ország hallatára meg ne gyaláztassák. Több 
ilyen eset fordult már elő, és a jelen is egyik fé
nyes tanúsága annak. Többször említtetett e ház
ban , hogy érzi a képviselőház a szabályok ezen 
hiányoságának nehéz voltát, és hogy mit sem 
óhajt, mint ezen szabályokon mihamarább segí
teni és a hiányokat pótolni. Mivel pedig szabálya
ink szerint csak bizonyos számú képviselő tagok
nak adatik meg azon jog, hogy a szabályokon 
módosítást indítványozhassanak: én részemről, 
bátorítva ezen eset által, fentartom magamnak 
azon jogot és a t. ház elnézéséből igényt akarok 

j formálni, hogy a szabályok különösen ezen pont-



CCXXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Május 23. 1868.) 315 

jának módositására nézve indítványomat előter
jeszthessem. {Helyeslés.) 

Bóní s S á m u e l : T. ház! A mennyiben a t. 
ház a szabályoknak újból átdolgozására bizottságot 
küldött ki, ha szükségesnek látja, hogy a bizottság 
ezen esetre is terjeszsze ki figyelmét: ezen utasítást 
talán a bizottsághoz lehetne kiadni. {Helyeslés.) 

E l n ö k : A vasút tárgyában a t, ház két rend
beli határozatának a méltóságos főrendekhez le
endő áttétele végett a jegyzőkönyvi kivonat elké
szült és hitelesítés végett fog felolvastatnii 

Mihályi Péter jegyző {olvassa a jegyzőkönyv 
ide vonatkozó pontját.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, hitelesítve van. 
Az osztályok t. tagjait felkérem, hogy a vas

úti törvényjavaslatok tárgyalása végett holnap 
délelőtti 10 órakor a szokott helyiségekben meg

jelenni szíveskedjenek. 

Bóni s S á m u e l : T. ház! Talán az osztályokra 
lehetne azt bízni, hogy üléseiket e tárgyban mi
kor kezdik meg. Nincsen semmi veszély abban, ha 
egy nappal tovább marad ezen ügyek tárgyalása. Ma 
nem lehetnek osztályülések . mivel bizottságok 
ülnek össze délután, és mivel az egész héten reg
gel és délután folytonosan ültünk, tehát azon az 
egy vasárnapon jó lenne kipihenni magunkat. Én 
azt hiszem, ha hétfőre maradnak is az osztályülé
sek, [Hitfön délután.') nem halad a dolog semmi
ben sem. 

E l n ö k : Ennél fogva hétfőn lesznek az osz
tályülések. 

A legközelebb tartandó ülés határnapja a 
szokott módon ki fog hirdettetni. 

Az ülés végződik d. u. 12'>, órakor. 
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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 : Péchy Tamás szabadságot kap. Kérvények bemutatása. Deák Fereacz és társai indítványt nyújtanak be a vá
rosok és kerületek törvénykezési költségeire nézve. Tmku Ábrahám az erdélyi egyetem iránt interpellálja a kormányt. A főrendek üze
nik, hogy a képviselőház határozatát a gyorsiroda állandósítására nézve, továbbá a görög-keleti vallásuakra vonatkozó törvényja\ v.s-
latot, ezt módosítással, elfogadták. A központi bizottság jelentést tesz a hatvan-miskolczi, zákány-zágrábi és éjszak-keleti vasútvonalak 
iránt tett előterjesztésekről. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár.Lónyay Meny
hért, Wmckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kivánók neveit Csengery Imre 
jegyző úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog-
hitelesítés végett fölolvastatni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a május 16-
kán tartott ülés jegyzökönyvének még h telesitlen pont
jait.) 

Elnök : Nincs semmi észrevétele a t. háznak 
a jegyzőkönyv ellen ? (Nincs .') A jegyzőkönyv hi
telesítve van. 

Péchy Tamás képviselő három heti szabad
ságidőt kér. Megadatik. 

Turócz megye közönsége a megyék önkor
mányzati jogát a miniszteri felelősséggel kiegyező 
alapon megoldatni kéri. A kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Zólyom megye közönsége a nemzetiségi kér
dést az albizottság véleményétől eltérőleg kéri 
megoldatni. A nemzetiségi ügyben működő bi
zottsághoz tétetik át. 

Zala megye közönsége a győr-gratzi vasút
vonal helyett a buda-graczi vonalat kéri megál-
lapittatni. 

Ugyancsak Zala megye közönsége az alsó
ausztriai gottwitzi apátságba kebelezett zalavári 
apátságot vísszakebeleztetni és a jezsuita-rendnek 
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