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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. 

CCXXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 23-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 : 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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adományozott kapornaki apátságot a kath. egy
háznak visszaadatni kéri. {Helyeslés.) 

Árva megye közönsége a kassai színháznak 
országos alapból leendő segélyezését kéri. 

A Jász-kun kerület több lakosa 1848. évi 
XX-ik t. ezikk 4-ik szakaszában a képviselővé 
választatásra vonatkozólag hozott szabályokat ki
terjesztetni kéri. 

Ugyanazon kerület lakosai az 1848. évi Il-ik 
t. ez. 2-ik szakasza és XXVIII. t. czikk 2. szaka
szának kiczikkelyeztetését kérik. 

A Jász-kun kerület közönsége a Jász-kunság 
által 1745-ben kifizetett 515 ezer frt váltságdij-
összeg megtérittetését kéri. 

Pest város közönsége a Ludoviceumnak ere
deti czéljára alkalmaztatása és lefoglalt vagyoná
nak visszaadatása iránt Vas megye felterjesztését j 
pártoltatni kéri. 

Pest város közönsége a Duna-szabályozásnak 
Buda-Pest környékén azonnali megkezdését orszá
gos költségen eszközöltetni kéri. 

Hód-Mező-Vásárhely elöljárói és lakosai a j 
honvédelmi minisztériumnak törvényes hatásköré- j 
be leendő visszahelyeztetését kérik. 

Szatmár-Németi városa közönsége a felső- i 
tisza-ér- s körösi csatorna kiépitését országos segély- j 
lyel létesíttetni kéri, 

Kis-Kereki község elöljárói és lakói ugyanazt 
kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. i 

Tisza-Ujlak városa közönsége a szatmár-szi-
geti vasutvonalat Tisza-Ujlak felé kéri vezettetni. 
Á vasúti bizottsághoz utasittatik. 

Nagybánya város közönsége a kir. táblának 
kerületenkint felosztása esetére egynek székhelyéül 
Debzeczen városát kéri kijelöltetni. 

Ugyanazon város közönsége a részére járandó 
bordézma-kárpótlás megtérítését az 1848. évi I 
XIII. t. ez. 3. szakasza értelmében utólag eszközöl- J 
tetni kéri. 

Pozsony város közönsége az uj lakházak 
adóztatása tekintetében a buda-pestiekkel magát 
hasonló kedvezményben kéri részesittetni. 

Torontál megyébe kebelezett Pogány község 
lakosai az úrbéri maradványföldeknek kárpótlását 
országos alapból kérik eszközöltetni. 

Szikszó város lakosai a tagosítás alkalmával 
rajtok ejtett sérelmet orvosoltatni kérik. 

Abauj megyébe kebelezett Komlós. Holló
háza. Kajata s Pusztafalu községek lakosai az ál-
talok Bodnár Bertalan volt szolgabíró kezéhez le
fizetett, s ez által elsikkasztott vizifeeskendők árá
nak újból megfizetése alól magokat fölmentetni 
kérik. 

Boray Pál, Erdei István és Ter Sámuel örö-
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i kösei nagykárolyi szíjgyártók a magyar hadsereg 
részére 1849-ben átszolgáltatott szíjgyártói mun
kák kegyes kifizettetését kérik. 

Nagy Sándor hódmezővásárhelyi lakos a hon
védsereg részére kiszolgáltatott fölszerelésekért 
járó 3613 frt 8 kr követelését kifizettetni kéri. 

Filó Antal kerepesi lakos a magyar hadsereg 
részére kiszolgáltatott hús árának, 91 frt 36 krnak 
kifizettetését kéri. 

Weinmann Lipót ungvári lakos a honvédse
reg részére kiszolgáltatott többrendü szállítmányo
kért járó 12,713 frt 40 kr követelését kifizettet
ni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasittatnak. 

Berde Mózes : T. ház! Az erdélyi unitárius 
vallásközönségnek egy kérvényét van szándékom 
a t. képviselőháznak benyújtani; mielőtt azonban 
benyújtanám, méltóztassék nekem megengedni, 
hogy ennek tartalmát csak igen röviden vázolhas
sam. Kötelességemnek fo^om ismerni drága idejét 
és figyelmét csak igen rövid időre igénybe venni. 

A vallásos reformatió Erdélynek földjén, la
kóinak kedélyében, a tiltó törvényeknek ellenére, 
a legnagyobb készséggei fogadtatott, és egy pár év
tized alatt oly sebes fejlődést nyert, annyira ha
ladott, hogy 1568-ban már a Tordán tartott or
szággyűlésen Erdély codesébe ígtattatott a római 
katholikus, év. református, lutheránus és unitárius 
vallásúak teljes egyenlősége és viszonyossága. 
Megható és meglepő példája ez a civiiisatiónak, 
melyhez hasonlót Európa, népei nehezen mutat
hatnak fel azon időből. 

Erdély a vallásos szabadságnak classicus 
földjévé vált tehát, és népei és vallásfelekezetei köl
csönös és keresztyéni szeretettel ölelték szivükhöz 
egymást, egyházaik, intézeteik, collegiumaik virág
zásnak indultak, a tanulóknak száma sebesen nö
vekedett, kik a külföldi egyetemeket is sürüen lá
togatták, és a culturának e sokoldalú tényezői a 
műveltséget, az értelmességet, a szabadságot és 
mind ezekkel együtt a közboldogságot hatalmasan 
segittették elő. 

E korszak legdicsőbb és legszebb korszaka 
Erdélynek. Azonban 1693-ban a vallások egyen
lőségének és viszonyosságának megingatása meg
kezdődött Erdélyben is, és a vallásos fanatismus 
a durva erőszaknak jogtipró eszközeivel is támadta 
meg azt. Magyarhon területén már a protestantiz
mus jogtalan és erőszakos üldözése meg volt kezdve, 
a protestáns papok gályarabságra hurczoltattak 
volt; Erdélyben tovább folytatta azt, és ezen török 
gazdálkodást és irtóháborut egyenesen az unita-
rismus kiirtására és ingó ingatlan javainak, isko
láinak, templomainak elkobzására irányozta; és 
ezen gazdálkodásnak sikerült is, hogy azon virágzó 
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vallásközönség további fenmaradását lelke buzgó-
ságának és jelleme szívósságának köszönhette. 

De fátyolt vonok az unitárius vallásközönség 
e korszakának szomorú képére, elborítom vele a 
sebeket, melyek most is még begyógyulva nincse
nek ; és kijelentem, hogy midőn azon történelmi té
nyeket felidéztem, épen nem állott szándékomban 
szemrehányásokat tenni a multakért a jelenben élő 
ivadéknak, azon ivadéknak, melylyel ma keresz
tyén szeretetben, egyetértésben és békében élünk, 
hanem csak indokolni akartam a szegénységet, 
melylyel küzd, a szegénységet, melyet az erősza
kos spoliatio folytán kénytelen szenvedni. 

Az üldözés végét érte ő felségének II . József
nek humánus intézkedése által ug'van. de elkobzott 

javaik soha vissza nem adattak. Az 1791-diki or
szággyűlésnél emelték fel igazságos panaszukat, 
mutatták fel sérelmüket, és sürgették orvoslását; de 
ezen ügy országgyűlésről országgyűlésre halaszta-
tott s máig el nem döntetett; s ez is, mint több más 
égető kérdéseknek eldöntése. korunknak tarta
tott fen. 

Saját buzgalmokra és erejükre utalva kezdet
ték meg 1 791. innen uj életet restaurálni azon össze
gyűjtött fillérekből, melyeket mint szent áldozatot 
buzgó hivei raktak le és össze e szent czélnak ér
zetében és azon hitben, hogy az ivadék csendesen, 
biztosan bírhatja azt, mit az atyák alkottak; meg
kezdették tehát építeni fő- és aliskoláikat, templo
maikat, szervezni kezdték egyházi és iskolai ügyei
ket; de ezen működésűk fol várnában nehéz pénzügyi 
csapásoknehezültekrájok 1811. és 1849-ben a bank
jegyek elérvénytelenülése által. Az unitáriusok lel
kében 1848. reményt ébresztett fel: egy erős, biztos, 
jobb életnek remén) ét. Meghiúsult ez is annyira, 
hogy szegénységük, melyet az uj tanrendszernek 
kényszerű és költséges alkalmazása idézett elő, is
koláiknak bezáratásától kezdett remegni és csak 
roppant áldozattal és összegyűjtött filléreikkel bír
ták e csapást elhárítani, azon fillérekkel, melyek 
begyültek a hívek fejére kirótt adóból. 

Igen tisztelt ház! e vallásközönség cultus és 
közoktatási költségeit papjaira, iskolai tanítóira és 
eklézsiáira rója ki, mintadót, s ebből fedezi püspö
keinek, tanárainak, segédtanítóinak fizetéseit, kik 
theologiai semináriumukban, egy fő- és három al-
gymnasiumaikban oktatnak, a mennyiben csekély 
alapitványaikkal nem lehetne fedezni. 

Azonban meg kell itt említenem, hogy a kö
zelebbi császári absolut kormány önként felaján
lotta volt a segélyezést, nem csak, hanem valószi-
nüleg el is vállalta volna, de azt az érintett közön
ség elutasította ünnepélyesen, mert cserében auto
nómiáját és függetlenségét követelték, mert a ger-
manisatió átviteléhez, megtestesüléséhez óhajtott 
volna munkás czimborát megszerezni. Elutasitá, 

mondám, s azt hiszem, hazafiúi kötelességöket tel-
j jesitették. És e nehéz kötelességet teljesítette akkor, 

midőn küzdött az önfentartásnak nvomoraival, ak
kor, midőn az erdélyi testvér vallásoknak iskolái, 
püspökei, sőt egyes papjai is. a tanulókkal együtt, 
a reformált vailásközségén kivül százezerekkel 
dotáltattak. (Felkiáltások: Az indokolás nem tartozik 
ide! Napirendre!) 

E nyomasztó anyagi helyzetben találta a ma
gyar felelős minisztérium az erdélyi unitáriusokat. 
Leiköknek egész örömével üdvözölték azt, és e so-

I kat szenvedett szegény hazánknak ép ugy, mint 
minden más testületeknek, sőt magános emberek-
nek egy szebb jövendőt méltán jósoltak, és azt 
hitték, hinniök kellett, hogy az 1848-ki XX. t. ez., 
mely minden vallásnak egyenlőségét és viszonyos
ságát alapitá meg, mely Erdélyre is kiterjesztetett, 
az oktatás költségeit a méltányosság alapján az 
állam által rendeli fizettetni, tetté válik, és e haza 
minden fiának az igazság és méltányosság mérté
kével fognak mérni. 

Kétséget nem szenved, hogy hazánk érdeké
ben sok történt ez igen tisztelt minisztérium kine
vezésétől kezdve, sok kiáltó országos és magán sé
relem megorvosoltatott; de az unitáriusok sérelme 
nem csak megorvosolva nincs, hanem, a mint ők 
panaszolják és én érzem s vele együtt érzi az, ki a 
megsértett igazságért bárhol sértetnék, solidaritást 
érez, és érezni fogja, hiszem, a t. ház is, ujabb sére
lem üttetett rajtok a ház elé fektetett országos 
költségvetés által, mely most épen a pénzügyi bi
zottságnál tárgyalás alatt fekszik: mert abból ki
töröltettek, s ezzel az mondatott k i , hogy vagy 
nem léteznek, vagy a más vallásfelekezetek elő
jogokkal bírnak felettök. E törvénytelen és igaz
ságtalan tényben fekszik azon kiáltó sérelem, mely 
jelen panaszuk tárgyát képezi. 

É költségvetés Vl-dik füzete nyomtatott bi
zonyítványt szolgákat az unitárius egyházközön
ségpanaszának megdönthetlenségéről. Ennek 8. lap
ján indítványba hozatott ugyanis: a római és görög 
kath. egyház részére 80,000 frt, az ágostai egyház 
részére 16,000 frt, a helvét egyház részére 25.000 
frt, a görög-keleti egyház részére 50,000 frt, az 
unitáriusok részére 3000 frt, és ez is később kitö
röltetett. Tehát az unitáriusoknak semmi. 

Az említett VI. füzet 10. lajiján részletesen 
előadatik a balázsfalvi egyház görög-kath. püs
pöksége kanonokjainak, fizetés, lakbér, irodai áta
lány és a papnövendékeknek csak 10,160 frt. a 
szamosujvári g-örög-kath. püspöknek asztalpénz 
10,500 frt. efölött lakbér, irodai átalány, kanonok
jainak fizetés, ezeknek lakbér, papnövendékek, sőt 
papjai segélyezésére egyedül 30,000 frt tétetik 
előirányzatba. Sőt itt a költségvetés meg s en álla
podik, hanem a Szent Borbálához és Szent Ágoston-
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hoz czimzett bécsi közp. papnöveldében is 6 román 
ifjú számára 5000frtot indítványoz. 

A 14. lapon két iskolai tanácsosnak, kiknek 
eljárása semmi gyakorlati hasznot nem mutat, 4000 
forint. 

A nagyszebeni államgymnasiunmak 17,036 
írt a naszódi és balázsfalvi gymnasiumnak 8000 
frt, a balázsfalvi görög-katholikus pedagógiának 
3000 frtot tesz javaslatba, sőt még a podoliai ba
rátoknak is segélyt nyújt. 

A lutheránus püspöknek is 16,000 frtot, és 
megemlékezik elvégre a római gymnasiumokról. 
melyek államiaknak neveztetnek ugyan, de fekvő-
ségeiknél fogva inkább felekezeti, sőt inkább nem
zetiségi intézetek, és igy ezeknek tesznek szolgála
tot, (í'ölkiáltások: Az indokolás nem tartozik ide!) 

Segélyt nyújt a római katholikusoknak, és az 
ev. reformátusoknak is. (Nyugtalanság. Halljuk!) 

De az unitárius vallásközönségnek, mely 
108 anya, és 42 leány eklésiában, szervezett alsó 
és a fentebb érintett főiskolában évenkint 5055 
egyénnek adatott oktatást, ezek között 600 idegen 
v állásúnak, egy fillért sem ad cultus- és nevelési 
költségei fedezésére. Mi annál feltűnőbb, mert a 
szebeni gymnasiumnak egyedül 17,036 frtot és 
5 basilita diáknak 5000 frtot és két iskolataná
csosnak 4000 frtot vettek föl költségébe, és mind 
ezen segélyezéseket fedezi azon országos pénztár, 
melybe adóját az unitárius vallásközönség is fizeti. 

U g y vagyok már meggyőződve, és meggyő
ződésemben, azt hiszem, a t. képviselőház is oszto
zik, hogy vagy mindegyik vallásfelekezetet illeti 
az államsegélyezés, vagy egyiket sem : mert az 
1848. XX. t. ez. egyenlő joggal ruházta fel min
deniket ; de miután a többi vallásfelekezetek részére 
a kormány a fen megnevezett államsegélyt indítvá
nyozta, ellenben az országos költségvetésből még 
azon 3000 frt is kitöröltetett, mely kezdetben föl 
volt véve: az unitárius vallásközönség részére mél
tán és jogosan követeli, hogy az egyenlőség, az 
osztó igazság, a méltányosság és keresztyéni sze
retet alapján cultus- és közoktatási szükségei fede
zésére államsegély annyival inkább méltányosan 
adassék, mert a többi vallásfelekezetek közül aro
mái és görög katholikusok nagy kiterjedésű ura
dalmakat, úrbéri kárpótlásokat és alapítványokat 
bírnak fejedelmek kegyelméből, a lutheránusok pe
dig csak tizedváltságban az államtól bét millió fo
rinton fölül rugó kárpótlást kaptak 1861-ben; el
lenben az unitárius vallásközönség a fejedelmek 
kegyelméből nem csak semmit sem birt, de ezek
nek tudtával spoliáltattak. 

Ez értelemben szerkesztett kérvényét tehát 
midőn benyújtani szerencsém van, bizalommal és 
tisztelettel ajánlom ügyét a t. háznak igazságszere-
tébe, és kérem, méltóztassék ezt nem a kérvényi, 

hanem a pénzügyi bizottsághoz figyelembe vétel 
végett áttenni. 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház, hogy a bemuta
tott kérvény a pénzügyi bizottsághoz utasittas-
eék ? (Helyeslés.) A pénzügyi bizottsághoz téte
tik át. 

Sto l l K á r o l y : T. képviselőház! A nagy
bányai kincstári uradalomhoz ügynevezett fisca-
litáshoz tartozó községek, név szerint Lacz, Baj, 
Ny égre, Sürgye. Györké, Sándor, Oroszfalu, 
Pusztatelek, Dombrovicza román ajkú lakóinak 
elszegényedése nőttön nő, ijesztő mérvben szapo
rodik ott a proletáriusok száma. Ezen elszegé
nyedés oka a földadó, mely a felszólalások által 
mindig súlyosabbá, ma már elviselhetlenné vált, 
miután általa a tőke keményen megtámadtatott. 
A kért és várt enyhülés helyett mindig nagyobb 
nyomás következvén, csoda-e, ha a szánandó nép 
az állam közegeit ellenségeiül tekinti, ha bizalmá
nak forrása kiapadt ? Mint bányaigazgatósági 
előadó két ízben feltártam az elszegényedés okait, 
de figyelmeztetésem elhangzott. Múlt év agusz-
tus havában több község elöljáróinak bizalmas 
kérésére helyszíni szemlét tartottam, midőn a tul-
terheltetés már ismert okai, s magok az esetek 
szembeötlőbbé lettek, melyek közül felvilágosító 
iratomban többet, itt csak egyet mutatok fel, mi
után ugy is szándékom a magyar cataster revisió-
jára nézve indítványt tenni és azt tapasztalásból 
merített adatokkal igazolni. Györkefalu egy hold 
I. osztályú kaszálójának jövedelme 3 frt. 20 krra 
emeltetett, 9 p. kron hagyatott az egyetlen osz
tályú erdőé. Hetropty, Mocsira dűlőkben, me
lyek bár erdők, mint I. osztályú kaszálók telek-
könyveztettek, bír Bulye Péter 596 h. r. sz. a. 
159 6 /1 6 C 0 hold erdőt 631, 3 rendszeres öl faállab-
bal, mely az erdőnek megfelelő 2 frt. 16 kr. he
lyett I. osztályú kaszáló gyanánt 50 frt. 07 krra 
becsültetett. Fizet igy Bulye Péter egy osztályú 
ugyanazon mivelési ághoz tartozó területért 22-
szer annyi adót, mint a kincstár. Kitűnik már 
ezen egy esetből, hogy hib as a mivelési ág meg
határozása, hogy hibás az osztályba sorozás, de 
hibás a megneveztem 9 községben az osztályozás 
is, alap nélküli a jövedelemmeghatározás. 

Ezt előrebocsátva, felmutatom Dombrovicza 
közönségének azt tartalmazó kérvényét, hogy 
földadóval tulterheltetésének okait a tisztelt kép
viselőház előtt felvilágosítsam és adójok leszállí
tására alapot szolgáltassak. E kérvényt az elké
szítettem indokolással — melynek alapját tények 
képezik — midőn benyújtom, kérem a tisztelt 
képviselőházat, méltóztassék azt a kérvényezési 
bizottsághoz azért azonnali ellátás végett utalni, 
mert a szinérváraljai tagosítás után készült telek
könyv megvizsgálására földadósorozati bizottság 
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ugy is ki fog azon vidékre küldetni, mely azon 
alkalommal a helyszíni vizsgálatot a nagybányai 
fisealitáshoz tartozó kilencz községben is meg
tarthatja. ^ 

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

Nyáry P á l : Én is bátorkodom két kér
vényt a t. ház asztalára letenni: az egyik Pest 
megye Promontor községe összes lakosságáé, a 
másik szintén Pest megye Ráczkeve városa néhány 
lakosáé. A promoutoriak kérik, hogy az 1856-
dik évben közbejött szőlődézsrnaválfság és annak 
terhei reájok nézve megszüntettessenek; a ráczkevei 
kérelmezők pedig azért esedeznek, hogy az orosz 
császári hadsereg részére 1849-ben teljesített elő-
fogatokért hátralevő' dijaik téríttessenek meg 
vagy pedig állami adójokba számíttassanak be. 
Ezen kérvények indokolását, ha erre szükség lesz, 
azon időre halasztóm, midőn a kérvényi bizottság 
jelentését elő fogja terjeszteni, {lilénk kelyedés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 
Dobrzánszky Adolf: Tisztelt ház! Liptó 

megye tót lakossága, áthatva azon tagadhatlan 
igazságtól, miszerint bármely állam csak a terü
letén lakó népek méltányos igényeinek kielégí
tése alapján válhatik erőssé és szabaddá, egy a 
nemzeti-égi kérdés mielőbbi megoldását szorgal
mazó s a 3 milliónyi tót nemzet e rószbeli kívá
nalmát tolmácsoló, egyébiránt ezerek aláírásá
val ellátott folyamodványt juttatott kezeimhez 
oly felhivással, miszerint azt a t. ház kegyes 
figyelmébe ajánljam. Minthogy pedig a kérelmezési 
jog — bármennyire vétkezzenek az ellen Szepes és 
Zemplén megyék minden alkotmányos mozgal
mat gátoló ideiglenes bizottságai — (Nagy zaj. 
Hallottuk már! Az már el van döntve!) tudtom
mal még nincs eltörülve; s minthogy nálunk 
nem is abban rejlik a veszély, (Micsoda veszély?) 
hogy az ország nem magyar nemzetei (Micsoda 
nemzetei? Zaj) az országgyűléshez folyamodnak . . . 
(Zaj. Nincsenek itt nemzetek!) Engedelmet kérek: 
vannak. (Nincsenek! Zaj.) Ismétlem tehát: hogy 
az országgyűléshez folyamodnak az ország nem 
magyarnemzetei. . . (Nagy zaj. Fölkiáltások: Nincse
nek!) Ez már egyszer meg volt vitatva. (Zaj.) 
Engedelmet kérek: a kik a nemzetek létezését ta
gadják, az 1861-diki országgyűlési felirat ellen 
szólanak. Méltóztassanak egyébiránt elolvasni nem 
csak a régibb törvényeket, hanem egy kitűnő 
képviselő e részbeli beszédét is. (Zaj. Felkiáltások: 
Napirendre!) Itt azon téren állunk. (Zaj.) 

Nem abban rejlik a veszély, hogy ezen nem
zetek folyamodnak az ország gyűléséhez, őszinte 
bizalommal feltárják orvoslást igénylő bajai
kat ; hanem abban rejlik a nagy veszély, hogy e 
folyamodások némely provisorius hatósági kö

zegek terroristicus eljárása által vakmerően meg
akasztatnak, és ez által a törvényhozás irányában 
nyilvánuló bizalom csirájában elfojtatik. (Zaj. 
Felkiáltások: Nem- tartozik a dologhoz !) 

Minthogy ez meggyőződésem, én a kérdés 
alatti folyamodványt a t. ház kegyes pártfogá
sába ajánlani, és ebbeli eljárásomat — miután látom, 
hogy ez itt-ott roszaltatik — egy pár, helyze
tünkre vonatkozó szavakkal indokolni bátorko
dom. (Nagy zaj.) 

T. ház! Nehéz idők elé nézünk, (Zaj) mert 
kün aharcz készül, illetőleg- folytattatik . . . (Hol?) 
Keleten Kandiában; ben a hazában pedig elége
detlenség uralkodik. (Hol?) Majd elmondom, ha 
ugy tetszik. 

Az ország népei, melyek a múlt provisorium 
ideje alatt azzal biztattattak, hogy a magyar ön
álló kormány életbe léptetése után megszűnik a 
dohány- (Zaj) és bélyegegyedáruság, megszűnik 
a fogyasztási adó. és az adók többi nemei is 
tetemesen le fognak szállíttatni, (Zaj. Persze!) most 
természetesen a jelen állapottal nincsenek meg
elégedve, midőn ebbeli remény őket meghiúsítva 
látják, sőt azok merő ellenkezőjét tapasztalják 
(Zaj. Ellenmondások) a nélkül, hogy a rajok váró 
nagyobb adók által a deficitekből kibontakoz
hatnának. 

Fokoztatik ezen elégületlenség egyrészt a 
véradó által, melynek szintén tetemes leszállítá
sát várták az ország népei, holott most félhivata
los hirek szerint attól kell tartaniok, hogy nem 
csak az évenkiut kiállítandó ujonczok száma nem 
fog kevesbittetni, hanem aligha nem fog a szol
gálati idő tetemesen felemeltetni. (Ellenmondás.) 
Fokozza ezt másrészt azon szomorú öntudat is, 
hogy ő felsége többi országaiban a polgárok 
egyéni szabadságát biztosító alaptörvények már 
régen meg vannak hozva; nálunk pedig még a 
kivándorlási és egyleti ügyek is a régi modor 
szerint vagyis a sok esetben igen kétes vagy leg
alább igen ruganyos szokás alapján kezeltetnek. 

De a népesség egyes osztályai sincsenek 
megelégedve, mert a vagyonosabb osztály a vi
szonyoknak várt consolidatiója helyett a lehető 
legroszabb igazságszolgáltatás és igazgatási za
varok hátrányait érezvén minden lépten. . . (Nagy 
zaj. Felkiáltások: Rendre kell utasítani!) U g y lát
szik, valamitől félnek, minek kimondásától is irtóz
nak. (Nagy zaj. Felkiáltások: Miért nem utasítja az 
elnök rendre ?) 

Elnök : Felszólítom a t. szónokot, hogy 
tisztán a tárgyhoz beszéljen. (Helyeslés.) 

Dobrzánszky A d o l f : Indokolnom kell 
felszólalásomat, miután több képviselő kétségbe 
vonta állításaimat. (Zaj. Elnök csenget.) 

A volt úrbéresek pedig vagy még tartanak 
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az úrbéri szabályozások kétes kimenetelétől, vagy 
pedig, a hol azon már túlestek, rendszerint keves
lik a nekik jutott legelő- és erdőrészt; de minden 
esetre csak a legnagyobb erö'feszitéssel teljesitik a 
községi, egyházi és iskolai mellékadózásokat, a 
nagy, évről évre szaporodó országfejedelmi adó 
mellett, és jó községi rendszer hiányában, ideigle
nes, sokszor a nép érdekével ellentétbe jövő megyei 
bizottságok uralma alatt. Nem is kívánok szó
lani itt a számos curialis zsellérekről, kiknek pre-
carius állapota országszerte amúgy is ismeretes; 
de figyelmen kivül alig hagyhatom a honvédeket, 
kik feltámasztattak ugyan, egy külön néposztály
ként, de kielégítve eddigelé nincsenek és jelen 
viszonyaink közt kielégittetésök alig is várható. 

Ehhez járul, tisztelt ház. hogy municipiumaink 
rendezve nincsenek, hogy a vallásfelekezetek ren
dezésének még csak kezdetén állunk, hogy daczára 
a végbement koronázásnak, még Dalmátország, né
mely isztriai részek, Gács- és Lodomér-országok 
(Derültség a jobb oldalon) bekeblezése iránt mi sem 
történt, (Közbeszólások: A napirendre! Zaj. Egy szó 
a jobb oldalon : Honnan tudja azt?) hogy Horvát
országgal és a határőrvidékkel tisztában nem va
gyunk, és hogy az erdélyi unió nagyfontosságú 
kérdése megoldva nincs. (Nagy zaj.) Pedig tornyo
sulnak a viharos felhők.. . (Közbeszólás. Hol?) Min
den felől : keleten, nyugaton , délen, éjszakon. 
És az eddig követett, a piros könyvből kiolvasható 
beavatkozási politikánknál fogva csakugyan fe-
nyegettetik hazánk nem annyira nagy hadseregek, 
mint inkább oly népszerű eszmék által, melyek
nek anyagi erővel ellenállani vajmi bajos, és sze
rintem csak is ugy lehet, ha a nagy tömeg vagyis 
a közvetlenül érdekelt népek más magasztos esz
me, t. i. a haza szeretete által lelkesittetnek. 

Igen, tisztelt ház, de az ember önző természe
ténél fogva rendszerint csak az szereti őszintén 
hazáját, csak az képes rendszerint vagyonával, 
vérével áldozni megmentésére, ki a hazai intézmé
nyek előnyeit is szabadon, azaz nemzetisége, val
lása, szóval egyéni létének csorbítása és jövőbeli 
veszélyeztetése nélkül élvezheti és élvezi. Miért is 
felette szükségesnek, só't mellőzhetlennek tartom, 
hogy épen az ország határszélén lakó tótok, oro
szok, románok, szerbek és németek méltányos 
nemzetiségi igényei mielőbb kielégíttessenek. 

Bizhatunk és bizzunk is az isteni gondvise
lésben, mely hazánkat épen tavaly, midőn Európa-
szerte rosz'volt a termés, bő terméssel megáldotta, 
s ez által lényegesen könnyített kormányunkon; 
de azért el ne bizakodjunk, mert e bő termés után 
következhetnek sovány évek, következhetik inség, 
minőt tapasztaltunk 1863-ban. 

Legyünk elismeréssel, tisztelt ház ! a keres
kedelmi, közmunkai és vallásügyi igen tisztelt mi

niszter uraknak azon fáradozásuk, azon tevékeny
ségük irányában, mely csakugyan képes volt a 
legnehezebb viszonyok között sok helyütt remé
nyeket költeni egy jobb jövő iránt; de meg ne 
feledkezzünk e mellett, hogy a viszonyok félreis-
merhetlen nehéz volta és az ezek közt az általam 
emiitett miniszter urak rendelkezésére bocsátható 
csekély eszközök nem sokára meghiusitandnak 
minden e részbeli haladási törekvést. 

Ha tehát e tekintetben sem várhatunk igen 
sok jót a közel jövőben; ha más irányban sem 
haladhatunk ugy, mint az kívánatos volna; és ha 
mindamellett, hogy mindig bő termésre nem szá
mithatunk, mégsem vagyunk képesek jelen viszo
nyaink közt a nép anyagi helyzetén könnyíteni : 
akkor, uraim! óvjuk meg hazánkat a keletről, 
nyugatról , délről és éjszakról közelgő viharok 
ellenében legalább ez által, hogy kielégítsük nem 
magyar honfitársainknak , mint egy közös haza 
egyaránt minden teherben részesülő fiainak leg
alább a szellemi haladás, vagyis a nemzetiség 
terén támasztott méltányos igényeit, és eszközöl
jük azt ugy, hogy a haza iránti szeretet egyaránt 
lángoljon az ország minden nemzete keblében, 
mert csak is igy válhatunk költséges hadseregek 
nélkül erősekké és szabadokká a szó valódi leg
nemesebb értelmében. 

Én mindezeknél fogva e kérdés alatti folya
modványt a t. ház pártfogásába ajánlom és azt a 
nemzetiségi bizottsághoz utasíttatni kérem. 

Andreánszky Boldizsár ; Az épen most 
előttem benyújtott kérvény ellen az illető szepes-
megyei községek részéről benyújtott tiltakozó 
nyilatkozatokat Szepes megye bizottságának meg-
bizása folytán van szerencsém a ház asztalára 
letenni. (Élénk helyeslés) 

Elnök : Mindkét kérvény a kérvényi bizott
sághoz tétetik át. 

Zsedényi E d e : A t. ház át fogja látni, hogy 
előttem szólott Bobrzánszky képviselő urat azon 
mezőre nem követhetem, a melyre ő lépett, nem 
követhetem azon szenvedélyes modorban, (Zaj. 
Fölkiáltások : Napirendre!) a melylyel ezen folya
modást benyujtá. (Fölkiáltások : Napirendre!) 

K e g l e v i c h B é l a gr .: Tartsa magát a ház
szabályokhoz ! 

Zsedényi E d e : Föl fogom olvasni a ház
szabályokat , melyek szerint addig is , mig elő
adásomat be nem végeztem , gr. Keglevichnek 
nincs szava. (Helyeslés.) Addig is tehát, mig e 
folyamodvány iránt a kérvényi bizottság jelenté
sét be fogja adni, épen a Szepesből kapott tudó
sítások folytán arra figyelmeztetem a tisztelt há
zat, hogy Szepes megyében levő több helységek 
és tót ajkú lakosok nevében folyamodványok 
írattak alá, mely aláírásokról az illető lakosok 

j 
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mitsem tudnak. Tehát azon reményben, hogy 
Dobrzánszky képviselő úr nem ezen hamis aláírá
sokkal ellátott folyamodványt adta be, fentartom 
magamnak akkor, midőn e folyamodást elolvasom, 
részemről indítványt tenni. 

B ó n i s Sámuel : T. ház! Annvi a teendőnk. 
annyit kell ez országgyűlésen elvégezni, hogy | 
alig van idő, mindazt elvégezni, mit az országgyü- j 
lésnek el kell intéznie. Én tehát kívánnám, hogy 
tartsuk meg a rendes napirendet. Szokásba jött j 
most, hogy a kérvények indokoltatnak, mielőtt j 
tárgyaltattak volna, sőt feleletek következnek az \ 
indokolásra : ez valóságos tárgyalás. Én tehát j 
kérem az elnökséget, méltóztassék a napirendet 
megtartatni. {Helyeslés.) | 

Deák FerenCZ : Elsőben is a házszabályokra ! 
akarok hivatkozni, és e részben teljesen egyetér- \ 
tek Bónis Sámuel képviselőtársammal. A házsza- I 
bályok azt mondják : „A kérvényeknek csak j 
tárgyai jelentetvén be. az illető jegyző által fel- 1 
olvasatlanul a kérvényi bizottsághoz tétetnek át." i 
Tartsuk meg e szabályt! Ezt nem ok nélkül hoz- j 
ták. Hiszen minden napirendnek, minden tanács
kozásnak vége van, ha az egyik a benyújtott kér- j 
vényt, mely még nem is tárgyaltatott, indokolja, ! 
a másik arra felel, és „de oumibus et quibusdam ; 
aliis* lehet beszélni minden rend és forma nél- ! 
kül. (Helyeslés.) Arra kérem tehát a r. elnökséget, j 
hogy mihelyt valaki a puszta tárgy előadásán ; 
kívül indokolásba bocsátkozik, utasitsa rendre, és j 
ha nem használ a rendre utasítás, vegye el tőle a j 
szót. Bárki, bármely tárgyban szól, tartsa magát ; 

a házszabályokhoz. (Hdycslés.) 
Ezek után bátor vagyok a t. háznak magam j 

és több képviselőtársam nevében egy indítványt 
benyújtani a szab. kir. városok, kerületek és ren
dezett tanácsosai biró városok törvénykezési 
költségeire nézve. Nem indokolom ezen indítványt, 
mert részint már a beadványban indokolva van. 
részint — ha szükséges — tárgyalásakor fogom 
indokolni. Csak arra kérem at . házat, méltóztassék 
ennek kinyomatását és a tagok közt szétosztásai 
elrendelni és tárgyalására határidőt kitűzni. 

Elnök: Ki fog nyomatni és szétosztatni). 
BeSZe JánOS: Még amul tévokt . hava 20 án 

egy határozati javaslatot voltam szerencsés a ház 
asztalára letenni, melyben megkértem a t. házat, 
hogy mindaddig üléseit szakadatlanul folytassa. 
mig az úrbéri maradványok megváltásának tár
gyában törvény nem hozatik. Hét hónapja múlt 
el annak, s nem sürgettem tárgyalását ezen indít
ványnak, mert meg voltam győződve, hogy sok 
fontosabb tárgynak kellett először az országgyűlés 
által elintéztetni. Hanem jelenleg, midőn tapaszta-

a ) Lásd az Irományok 23 7-dik számát. 

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 5 / g . VII. 

| lom, hogy annyi sok a teendőnk, és tudom, hogy 
a házszabályok ólomsúlyu lassúságának szerve
zete sok dílgot leszorít, melyet egyébiránt a nem
zet legnagyobb buzgalommal be akarna fejeztetni, 
én minden teendők köze legfontosabb, legszüksé
gesebb, legkívánatosabbnak tartom, hogy a hazá
ban a sok száz meg százezer ember, kik még az 
úrbéri viszonyoknál fogva tökéletes nyugalmú-
ka nem nyerték, megnyugtassanak: azért ese
dezem, hogy ez-.n fontos ügynek tárgyalását mi
előbb a sorozandók közé sorolni, vagy pedig-, mint
hogy ki van nyomtatva és a képviselők közt kiosztva, 
tárgyalására határnapot rendelni méltóztassék. 

E l n ö k : U g y vagyok értesülve, hogy ebben 
a tárgyban beadvány fog érkezni a tisztelt házhoz : 
akkor fog tehát tárgyalási határnap kitüzetni. 
{Helyedéi.) 

Besze JánOS: Határidőt kapok-e előbbeni 
indítványomra? 

E l n ö k : Határnapot kitűzni e tárgyban a 
t. h iz nem kivan. Beadvány még ugy is fog tör
ténni e tárgyban, tehát akkor fog határnap is ki-
t űzetni. {Helyeslés.) 

Tinku Á b r a h á m : T. ház! Miután meggyő
ződtem, hogy a t. ház nagy türelmet mutatott azon 
képviselők irányában,kik a magyar nyelvet nem bír
ják eléggé, bátorkodom én is, ki, megvallom, nem 
vagyok nagyon jártas ezen nyelven, a tisztelt val
lás- és közoktatási miniszter úrhoz egy interpellátiót 
intézni. 

Minden erdélyi hazafi csak örömmel üdvözöl
hette a kormány azon intézkedését, hogy Erdély
ben egyetemet szándékozik felállítani; csak a ro
mán nemzet nem osztozhatott ezen örömben a nél
kül, hogy más részről fájdalmat ne érezzen. Fáj
dalma:. ;.:ett leginkább a Szeben körüli román 
lakosba.. A magas kormány, midőn Erdélyben 
egyetem;.!", k-lállhani szándékozó4!, felszólította a 
kolozsvári jogakadémia tanári karát, hogy e te
kintetben tervezet t-t terjeszszen fel. A mily egyol
dalú vala nézetem szerint ,< magas kormány eljá
rása e tekintetben, ép oi; mi volt v kolozsvári jog
akadémia tanár karának véleményezése: t. i. egy
oldalú és sereim, s. Azonban. • .• >z, nem akarom 
az egész tervezetet birálat r 1 ' uk; csak egyetlen 
egy pontját akarom érU^.ni. a mely leginkább 
sérti a román nemzete: Ugyanis :. bölcs kolozs
vári jogakadémia tanári kara azt ajánlja azon ter
vezetben, hogy aSzebenbenlétező virágzó állam-
noda osztassék fel, csak azon okból, hogy 1" C •• 
forintra menő dotátiója, nzujonasi alapítandó egye
tem költségeinek fedezésére fordíttassák. Ezen aján
lat azért sérti laginkább aromán nemzetet, mert a 
szebeni államtanodában absolut többséggel román 
fiatalság tanul. Én öt évről elővettem a lajstromot, 
és meggyőződtem. \- v;y évről évre nő a tanuló 

41 



322 CCXXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Május 2'd. 1868.) 

ifjúság száma, kiváltkép a románoké, ugy, hogy j 
1862/5-ban az összes 257 tanuló között 148 román 
ajkú volt. s az utolsó években, t. i. 1866. és 1867-ik 
évben majdnem kétszer annyi tanuló volt e tano- j 
dában, úgymint 43 9, és ezek között 238 román. Ké- ; 
rem a t. házat, ne foszsza meg a román nemzetet ezen 
okvetlen szükséges intézettől. Ez nem egyéb, mint 
elnyomás, és nagyon nyugtalanítja a kedélyeket. 

Azért bátor vagyok a tisztelt vallás- és közok
tatásügyi miniszter úrhoz egy kérdést intézni, j 
Szándékozik- e a magas vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium azon esetre, ha Erdélyben egyetem j 
alapíttatnék, a szebeni állam tanodát feloszlatni? j 

Bátor vagyok interpellátiómat Írásban is be- | 
nyújtani. ! 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az interpellá-

Eötvös Józs e f b v a l l á s és közoktatás 
ü g y i m i n i s z t e r : Méltóztassanak ezen interpellá-
tiót a minisztériumnak kiadni, mely rá maga idején 
válaszolni fog. 

E l n ö k : Ki fog adatni Írásban az illető mi
niszter urnák. 

A felsőház részéről jegyzője Sztáray Antal 
gr. úr üzenetet hozott át. 

Sztáray Antal főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé áll): Méltóságos elnök úr! tisztelt képvise
lőház ! Van szerencsém a f. hó 16-án tartott főren
di ülés jegyzőkönyvét a gyorsiroda állandósítása 
ügyében hozott határozatra és a görög-keleti vallá
súak ügyében hozott törvényjavaslatra vonatkozó
lag, tisztletteljesen átnyújtani. 

Mihály i P é r e r j e g y z ö (olvassa a főrendi ház 
16-dikán tartott, ülésének jegyzőkönyvi kivonatát) 

E l n ö k : A görög-keleti vallásuakra vonatkozó 
törvényjavaslatra nézve a mélt. főrendek módosí
tást javasolván, jegyzőkönyvök ezen pontja ki
fog nyomatni1). 

A központi bizottság előadója, föl fogja ol
vasni a bizottság jelentését a hatvan-miskolezi, 
zákány-zágrábi és az éjszak-keleti vasutak ügyében. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a központi bi
zottság jelentését.) 

E l n ö k : A felolvasott jelentés, mellékleteivel 
együtt, ki fog nyomatni2), szét fog a tisztelt kép
viselő urak közt osztatni, és ha a tisztelt ház bele
egyezik, a jövő héten kedden tárgyaltatni. ('Felki
áltások: Hétfőn!) Nagyobb terjedelműek a nyom
tatványok, mintsem már holnap ki lehetne osztani. 
Ennélfogva méltóztassanak abban megnyugodni, 
hogy a tárgyalás csak kedden történjék. (Helyeslés.) 

A tízes bizottság tisztelt tagjait kérem, mél
tóztassanak az ülés után itt maradni. 

A költségvető bizottság tisztelt tagjait pe
dig kérem, méltóztassanak az ülés után az elnöki 
irodában összegyülekezni. 

Több tárgy nem levén, az ülést szétosz
latom. 

Az ülés végződik d. e. 11 l/a órakor. 

*) Lásd az irományok "288-dik számat. 
2) Lásd az. Irományok 239-dik számát. 




