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az észrevétel; hanem ezen igen könnyű segiteni a 
föld- és házbéradóra való utasítással. 

Csengery Imre Jegyző : Ennélfogva az 
5-dik szakasz illető pontja következőleg fog szer

kesztetni: „a föld-és házbéradó-törvényben ren
delt módon meghatározandó." {Helyeslés.) 

Elnök : Holnap 10 órára ülésre kérem a 
ház tagjait. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

CCIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 2-én 

G r a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Zsámbokréthy József szabadságot kap. Kérvények bemutatása. Gubody Sándor az 1848 előtt kiváltakozott 
községek iránt interpellálja a kormányt. Bobory Károly a kormányhivatalra kinevezett képviselők lemondása iránt intéz kórdóst az el
nökséghez, mely azonnal válaszol is. A íöld- és házadóra vonatkozó törvényjavaslathoz a 3-dik osztály külön véleményt terjeszt elő. A 
bélyeg, illetékek és dijak iránti törvényjavaslat végleg eifogadtatik. Kérvények elintézése. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös 
József 6., Gorove István. Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánókat Csengery Imre jegyző 
úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve hitelesíttetik. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (kezdi Avasni a július 

1-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
S t o l l Károly (az ö interpellatióira vonatkozó 

jegyzőkönyvi pont felolvasása után): Az első inter-
pellatióra egy határozati javaslatot van szerencsém 
bejelenteni, miután az a múlt évi deczemberben 
beadott és elfogadott interpellatiómmal öszhang-
zásban van. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (végig olvassa a jegy
zökönyvet.) 

B o b o r y K á r o l y : Nem vettem észre, hogy 
az én interpellatióm, melyet a t. ház elnökségéhez 
tettem, a jegyzőkönyvben felemlittetik-e ? 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő : Nem volt Írásban 
beadva. 

B o b o r y Káro ly : De megtörtént. 
Elnök:: Tessék újra írásban beadni. 
Ha nincs észrevétel a ház részéről, a jegyző

könyv hitelesítve van. 
Zsámbokréthy József egészsége helyreállítása 

tekintetébői még egy havi szabadságidőt kér. Meg
adatik. 

Markos István képviselő Perényi Zsigmond 
b. képviselővé választásának megvizsgálása alkal
mából napidíj- és útiköltségeit tartalmazó díjjegy
zékét a vizsgálati iratokkal együtt beterjeszti. A 
ház költségvetési bizottságához tétetik át. 

Győr megyébe kebelezett Csiliz-Radványban 
lakó Mészáros István és érdektársai az 1860. év
ben történt tagosítás alkalmával elvett úrbéri ter
mészetű földeik visszaadatását kérik eszközöltetni, 

Pécs városabeli Madarász-párti választók a 
jun. 21-én történt képviselőválasztást sérelmesnek 
panaszolván, addig is. míg ellene kérvényöket a 
képviselőházhoz beterjesztenék, előre tiltakozásu
kat jelentik be. Tudomásul vétetik, s ha a tiltako
zások beadatnak, együttesen fog, kiadatni az állan
dó igazoló bizottságnak. 

A Turócz-Sz.-Mártonban levő szláv Matica 
évi 20,000 frt állami segélyben részesittetését kéri 
megállapittatni. 

Újvidék sz. kir. város közönsége a belügymi
niszter által alkotmányfelfüggesztési joggal felru
házott kormánybiztos leküldését sérelmesnek pa
naszolván, orvoslásért folyamodik. 

E két kérvény a kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Sto l l K á r o l y : Tegnap tett nyilatkozatom 
igazolása végett a t. képviselőházhoz kérvényt bá
torkodom benyújtani, hogy a Splényi b. által mi
niszteri biztosi minőségben f. év május 25dkén 
felvett jegyzőkönyv 10-ik pontja tartalmának, 

| mely az 1867-iki 2249. sz. alatti vélemény mi 
' módon tudomásra juttatásáról tesz kérdést, hiteles 
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kiadását elrendelni méltóztassék. (Nem tartozik 
ide!) Kérem a kórvényi bizottsághoz áttétetni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Gubody Sándor: T. ház! Az 1848. XIL 

tör vény czikk 9-ik szakaszában az áll : „A már ed
dig kötött úrbéri örökváltsági szerződésekre nézve 
a jelen törvény alapján a körülményekhez képest 
a minisztérium fog igazság és méltányosság szerint 
intézkedni." 

Tekintetbe véve a tisztelt minisztériumnak 
az átmeneti korszakkal járó teméntelen bajait, 
mindeddig türelemmel vártam az időt, midőn az 
igen tisztelt minisztérium azon teméntelen áldozat
tal magokat az uri hatalom alól kivergődött köz
ségek vigaszára s kármentesítésére nézve a tisztelt 
ház elé törvényjavaslatot fog terjeszteni. 

Azonban, fájdalom, mindeddig ezen fontos 
feladat megoldására vonatkozó intézkedés mel
lőzve van. bár nem lehet mondani, hogy az ér-
deklettek egyszer-máskor kérelmekkel ne igye
keztek volna a tiszt, minisztériumot az emiitett 
törvény által megrendelt kötelesség teljesítésére 
figyelmeztetni. Közeledvén a jelen országgyűlés 
müködhetésének vég napjai, azt hiszem, hamar-
kodás, türelmetlenség vádja alá nem eshetem, ha 
azon. 1848 előtt kiváltakozott községeknek, külö
nösen pedig N.-Kőrös városa közönségének érde
kében, mely közönséget képviselni szerencsés va
gyok, szabadságot veszek magamnak az igen tiszt, 
minisztériumhoz azon iterpellatiót intézni, vajon 
van- e szándéka ez ülésszak alatt az emiitett közsé
gek kárpótlására vonatkozó törvényjavaslatot a 
ház elé terjesztem"? 

Teszem ezen indítványomat különösen egy 
tősgyökeres tiszta magyar ajkú oly közönség ér
dekében, mely a teljes úrbéri kárpótlást, ha nagyobb 
mérvben nem is, de minden esetre ugy megérdem
li, mint bármely földesúr megérdemlette: azon 
közönség érdekében, mely ezen privilégiumok 
néhai quodlibet országában egyetlen egy a maga 
nemében; mely közönség, hogy az emiitett XII . 
törvény alkotása alkalmával nem ugy mint köz
birtokosság, hanem csak mint kiváltságolt colo-
nusok összege tekintetett, oka az, mert nem volt, 
ki ezen közönség állásáról az 1848-ki országgyű
lésnek kellő felvilágosítást adott volna. 

Nagy-Kőrös városa valaha Zsigmond király 
villa regalisa volt, egy nagy puszta királyi ado-
mányos földes ura, mely puszta neoaquistica com-
xnissio által üldöztetve novus consensus által meg
erősített birtokában van maiglan is. 

Ezen közönség azon óriási áldozatokért, me
lyeket századokon keresztül a hazának ugy is, 
mint mely a török invasio s occupatio ideje alatt, 
mint azon időben minden oldalról a Tisza-Duna 
közti mérhetetlen sikon egyedül álló gazdag és 

nevezetes város, az egymás után előnyomuló, néha 
hátráló, hol osztrák, hol török, hol magyar katona
ságnak állomásul szolgálván, oly kiváltságokkal, 
salvus eonduetusokkal volt ellátva, melyek ezen 
sokszor vérig kiszivattyúzott népet a lehető leg
nagyobb szabadság élvezetére jogosították, any-
nyival is inkább, mert tántorithatlan hivei lé
vén a hazának, még azon időben is, midőn 
hol a német, hol a török basák zsarolásai a la t t 
nyögtek, és életök veszedelmeztetésével hordot
ták" adóikat s más önkéntes pénzbeli segedel
meiket a magyaroknak titokban Fülekre, mely 
önkéntes tributumok nagyságai megolvashatok 
városunk titkos levéltárában ezen rovatok a la t t : 
„adók a magyaroknak, az idegeneknek, a n a g y 
urnák." 

Mindezen századokon keresztül folytatott ál
dozatoknak s ezek által nyert szabadalmaik da
czára, bár mindezideig ezen közönség oly önkor
mányzati jogokat gyakorol, melyekkel sokban 
nem mezővárosok, de kerületi vagy királyi váro
sok sem dicsekedhetnek, a körülmények által 
kényszerülve, sokszor ahhoz csatlakoztak a vég 
tönkrejutást kikerülendők, hol a kunok, hol nemes 
urak hatalmas pártfogását vették igénybe, minek 
szomorú következése lett az, hogy a béke idejében 
a török igától megszabadulást nyomban követte 
a praetendensek légiója, s ezen századokon keresz
tül zaklatott, hányatott közönség, palládiuma alatt 
azon alkotmánynak, mely a populus romáuuson 
kivüí minden más embert mint személyt ignorált, 
hol ex usu, hol azon zavaros időkben a visszaélé
sig osztogatott salvo jure alieno donatiok alapjain 
török és német, kurucz-labancz zsarolás helyett 
küzködni kényszerült azon törvényes zsarnokok 
és zsarolók ellen, kik ezen közönséget jobbágya
ikká akarták tenni s tétetni, s 1838-tól kezdve 
1841-ig kiegyezkedések után — nem számítom az 

j intermediatiókra pártfogók szerzésére, perköltsé
gekre fordított kiadásaikat — tiszta colonicalis tel
kek váltság fejében kifizettettek 561, 253 frt. 53 
krt, és igy többet, mint mennyibe az összes Jász-
Kun kerületek szabaddá tétele 72 millió hold bir
tokkal került. Ezenkívül számításon kivül van, 
hogy azon áldozatokat, melyeket törvényes köte-
lességszerüleg kebelében lakó, százakra menő egyes 
nemesek subsidiumokban, insurrectionalis költ
ségekben teljesítettek, maga a közönség mint bár
mily földes úr a haza válságos korszakaiban 1 684-
től 1814-ig Pestmegye által is hivatalosan igazolt, 
természetben és készpénzben subsidium rovat 
alatt 545.183 írt ezüst pénzben teljesített. 

Mit áldozott ezen közönség a szabadság-
harczban, nem emlitem, mert hazafi kötelességét 
telj esitette; mit kényszerült kiadni a 17 évi ön
kényes kormány rendeletére, elhallgatom, mert 
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ezen csapás közös voli minden ily várossal; de 
nem hallgathatom el azt,hogy az 1857-iki földteher-
mentesitési pótadó fejében kifizetett 242,081 frt 
6 2 '/2 krt. Jól tudom erre az ellenvetést: azt fizette 
minden, fizette a volt jobbágy, fizette a földesúr 
stb; igen de a jobbágy ingyen lett ura birtokának, 
a földesúr megkapta vesztett jobbágytelkének, 
zselléreinek kárpótlását, a mi sorsunk pedig, a 
fen emiitettek szerint, több egy millió áldozat mel
lett nem hogy jobbra, sőt roszabbra változott a 
nélkül, hogy törvényben alapült méltányos és 
igazságos óhajtásunk valósulására kilátásunk le
hetett volna. 

Ily szomorú helyzetben azt hiszem, nem túl
zott kérésem, hogy legalább az 1851-ki pátensek 
szerint meghatározott árát ama 375 teleknek 
mihamarabb a t. minisztérium által előterjesz
tendő törvényjavaslat folytán az ország által meg
téríttetni kérem, s ezen kérelmem pártfogását, a t. 
háztól várum. 

Mihályi Péter jegyző (oh ássa Gubody Sán
dor interpellatióját): „Az 1848-diki XII . törvóny-
czikk 9-dik szakaszában ez áll : „A már eddig 
kötött úrbéri örökváltsági szerződésekre nézve a 
jelen törvény alapján a körülményekhez képest 
a minisztérium fog igazság és méltányosság sze
rint intézkedni". Ennélfogva bátor vagyok a t. 
minisztériumhoz azon kérdést intézni: vajon a hi
vatkozott törvény alapján eljöttnek látja-e az időt, 
hogy az 1848 előtt kiváltságolt közönségeknek 
kárpótlásáról az igazság és méltányosság szerint 
gondoskodjék? és szándékozik-e még ezeu ülés
szak alatt arra vonatkozó tőrvényjavaslatot a kép
viselőház elé terjeszteni ? 

E l n ö k : Ezen interpellatio Írásban fog a mi
nisztériummal közöltetni. 

Nagy IgnáCZ : T. képviselőház ! Somlyó
hegy 17 szőlőbirtokosának és bortermesztőjé
nek alázatos folyamodványát van szerencsém a t. 
háznak bemutatni. Miután a folyamodványok 
rendszerint az illető bizottságokhoz szoktak uta
síttatni, én részemről az ily folyamodványok be
adásánál használtatni szokott hosszas indokoláso
kat nem helyeselhetem, de sőt megengedhető
nek sem tartom : (Helyeslés) ennek következtében, t. 
ház, csak épen néhány rövid szóval akarom a 
kérvény tárgyát előadni. (Zaj) Igen rövid leszek ; 
mégis elő kell adnom a folyamodvány tárgyát a 
legrövidebb kivonatban, különben nem tudná a 
t. ház, miért folyamodik az emiitett közönség. 

A gyó'r-pápai és molnár-graczi vasút nem 
csak az illető minisztérium által íöl van véve a 
magyarországi vasutvonalak közé, de az előmun
kálatok is készen vannak. sőt a consortium meg
alakult, s igy itt nem hiányzik egyéb, mint 
hogy ennek következtében a vonal tervezete a t. 

ház elé terjesztessék. Ezen consortium Pápától 
Nagy-Szőlősnek vagyis inmediate Somlyóhegy 
alatt kivánja ezen vasutat vitetni. Van egy mási k 
érdekelt fél, a mely Pápától Kis-Czell és Sárvá
ron Molnárig kívánná e vasutat vitetni, de a som
lyóhegyi birtokosok Somlyóhegy érdekéből, de 
országos érdekből is, ezen vasutvonalat egyenesen 
Somlyó alatt Molnárig kívánják vitetni. 

Ez tárgya az általam benyújtandó folyamod
ványnak, melyet a t. ház magas pártfogásába bá
torkodom ajánlani. Azt hiszem, találkozom a t. 
ház nézetével, midőn azt kérem, hogy ez a folya-
mondvány a vasúti bizottsághoz utasittassék. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény a vasúti bizottsághoz 
utasittatik. 

Kérem a t. házat, méltóztassék Bobory kép
viselő urnák írásban beadott interpellatióját meg
hallgatni ; részemről azon helyzetben leszek, hogy 
a t. képviselő urnák azonnal felelhetek. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Bobory 
Káioly interpellatióját); „Értesülvén, hogy több 
képviselőtársam a kormány kinevezésétől függő 
hivatalokra neveztetvén ki, mindamellett nem ad
ták be leköszönésöket, interpellálom az elnökséget, 
figyelmeztesse őket. hogy a ház által elfogadott 
követelményhez alkalmazkodjanak." 

Elnök": T. ház! Midőn a t. ház a tudva 
levő határozatot hozta, nem imperative hozta azon 
határozatot, hanem ezen szavakkal: „elvárja min
den képviselőtől". Azt hiszem tehát, nincs ok ab
ban kételkedni, hogy a háznak minden tagja ezen 
erkölcsi kötelezettség súlya alatt meg fogja tenni 
azt, a mivel a t. háznak tartozik. Ennek folytán 
azt hiszem, a t. interpelláló úr ezen nyilatkozattal 
meg lehet elégedve. (Helyeslés.) 

Zichy Nándor gr. a harmadik osztály részéről 
külön véleményt jelentett be a házadőa nézve. 

Zichy Nándor gr. előadó (olvassa a 3-dik 
osztály külön véleményét a föld- és házadóra nézve.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni ') és a képviselő 
urak közt oly időben kiosztatni, hogy a képviselő 
urak a tárgyalás előtt megkahassák. 

Napirenden van a bélyeg- és illetékről szói
törvényjavaslat végleges megszavazása. Fel fog 
olvastatni. 

Csengery I m r e j g y z ö (olvassa az elfoga
dott t'órvényjaslatot a bélyeg, illetékek és dijak tár
gyában.) 

E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik a tör
vényjavaslatot a bélyeg, illetékek, valamint a di
jak tárgyában, ugy a mint jelenleg felolvastatott, 
a harmadszori felolvasásnál elfogadják, méltóztas
sanak felállani. (Megtörténik.) Miután ezen tör-

M Lásd az Lománvok •iijií-ik számit 
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vényjavaslat átalánosságban és részleteiben elfo
gadtatott, a mélt. főrendi házzal fog közöltetni: e 
végre a t. ház beleegyezésével két vagy három 
perezre az ülést felfüggesztem, hogy a jegyzőkönyv 
hitelesíthető legyen. 

(Négy percznyi szünet múlva): 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az ülés jegyző

kön vének a bélyeg, illetékek és dijak iránti törvény
javaslat elfogadására vonatkozó pontját.) 

E l n ö k : Nincs semmi észrevétele a t. ház
nak a jegyzőkönyv ellen? (Nincs!) Ennélfogva 
hitelesítve van. 

Horváth Döme képviselő úr a kérvényi bizott
ság részéről fog véleményes jelentést tenni. 

Horváth D ö m e e lőadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését): Pest sz. kir. város hatósága a 
Duna szabályozásra még a folyó évi országos költ
ségvetésbe bizonyos összeg felvételét és a folyam 
szabályozásának Buda Pest környékén azonnali 
megkezdését elrendeltetni kérő folyamodása elin
tézés végett a közlekedési minisztériumhoz áttéteti,i 
rendeltetik. (Helyeslés.) 

Bereg megye közönsége a Duna-Tisza közti 
csatornázás ellenében benyújtott javaslata szerint 
az alsó tiszai csatornázást pártoltatni kérő folya
modása; 

Iriny szatmármegyei község kérvénye a tisza
körösi csatorna létesítése iránt; 

Székelyhíd Bihar megyébe kebelezett mező
városi község szintén az iránti kérelmej 

Ottomány községnek Bihar megyében szintén 
ily tartalmú kérelme ; 

Pálfalu szatmármegyei község ssdntily tartal
mú kérelme: 

Szalacs biharmegyei község ugyancsak e 
tárgybeli kérelme; 

Szatmár-Nérneti város kérvénye szintazon 
tárgyban ; 

Kis-Kereki község képviselőinek szintezen 
íigybeli kérvénye: 

Zichy Ferencz gr. biharmegyei birtokosnak 
szintezen tárgyú kérelme; 

Győr megye közönségének a Duna folyamá
nak ármentesitéssel összekapcsolt szabályozását és 
egész hosszában biztos hajókázható karba helyez
tetését országos költségen mielőbb eszközöltetni 
kérő folyamodása : 

mindezen kérvények a közlekedési miniszté
riumhoz áttétetni i endeltetnek. (Mélyedés.) 

Bereg megye közönsége a képviselőknek az 
országos ülésekből gyakori kimaradását s állam
hivatal viselhetését meggátoltatni kérő folyamo
dása a házszabályok iránti törvényjavaslattal fog
lalkozó bizottsághoz áttétetni rendeltetik. (Helyes
lés.) 

A bodrogközi tiszaszabályozási társulat kö

zönségének kérvénye az iránt, hogy miután maga 
erejéből a szükséges és már nagy költséggel meg
kezdett szabályozást létesíteni a társulat nem ké
pes, országos segélyben részesittessék. Ezen kére
lem figyelembe vétel s intézkedés végett a közle
kedési minisztériumnak kiadatni rendeltetik. (He
lyeslés.) 

Pozsony megye közönségének a megyék ren
dezése alkalmával észrevételeit figyelembe vétetni 
kérő felterjesztése; 

Turócz megye közönségének a megyék és a 
felelős kormány közti viszony miképen leendő 
megoldása tárgyában fölterjesztett emlékirata : 

Torna megye közönségének a kassai magyar 
színház évi 18,000 forinttal segélyezését megálla-
pittatni kérő folyamodása ; 

a Jászkun kerület közönségének a kassai ma
gyar szinházat állandósittatni és segélyeztetni kérő 
folyamodása; 

Újvidék sz. kir. város közönségéé, melyben a 
szerb nemzeti szinházat országos alapból segélyez
tetni kér i ; 

az újvidéki szerb nemzeti színház igazgató 
választmányáé szintez iránt : 

mindezen kérvények használat végett a bel
ügyi minisztériumhoz áttétetni rendeltetnek. (He
lyeslés.) 

Árva megye közönségének kérvénye, a kas
sai színháznak országos alapból leendő segélyezése 
iránt Kassa város közönségének feliratát pártoló 
kérvénye tárgyában; 

Abauj megyebeli Komlós, Hollóháza, Kajata 
és Pusztafalu községek lakosainak az iránti kérelme, 
hogy az általok Bodnár Bertalan volt főszolgabíró 
kezéhez lefizetett s ez által elsikkasztott vizifecs-
kendó'k árának újból megfizetése alól felmentes
senek: 

intézkedés végett a belügyminisztériumhoz 
áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Dr. Schaller székesfehérvári lakosnak a him
lőoltást megszüntetni kérő folyamodása ; 

Trencsén megye közönsége a kassai magyar 
szinházat országos segélyben részesíteni kéri; 

Sz. kir. Arad város közönsége szintén az iránti 
kérelme; 

Szabolcs megye szintezen tárgybeli kérelme ; 
Liptó megye ugyancsak ez iránti kérvénye ; 
Sáros megye közönsége ugyancsak ily érte

lemben készített kérelme; 
Turócz megye közönsége szintezen tárgybeli 

felirata: 
a Hajdú kerület közönségének ugyancsak 

ezt kérő folyamodása; 
Veszprém megye közönségének szintez iránti 

kérelme; 
a Jászkun kerületek közönségének a budai 
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népszínházát 18,000 frtban segélyeztetni kérő folya
modása ; 

Liptó megye szintén az iránti kérelme ; 
Torn a megye szintezen tárgybeli kérelme ; 
Gredig Jeremiás és Feszter Antal nyíregy

házi czukrászok kérvénye, kik Nyíregyháza város 
tanácsa visszaélései ellenében vizsgálatot kérnek 
tétetni ; 

Bényey István színésznek a magyar színésze
ket választó polgári joggal felruházni kérő folya
modása; 

Zólyom megye közönségének a köz törvényha
tóságok önkormányzati jogkörének a miniszteri 
rendszerrel leendő kiegyezietése iránt beadott em
lékirata ; 

Esztergom megye közönségének szintezen 
tárgyban benyújtott emlékirata; 

Bereg megye közönségének szintez ügybeli 
felirata; 

Négay Gr. A. fogarasi gyógyszerésznek Fo-
garasban egy második gyógyszertárnak felállítását 
eltiltatni kérő folyamodása ; 

Melles Belizár nagymaróti h. jegyző emlék
irata az országos gyarmatosítás iránt; 

Vitencz és Dejte községek kérvénye, a hatá
rukban els zaporodott magas vadak kiirtása iránt; 

Felső- Tárkány község elöljárói és lakosai 
községöknek Borsód megyétől leendő elválasztá
sát és Heves megyébe kebeleztetését kérő folya
modványa ; 

a já.sz-kunkerületi lakosok kérelme , az 
1848. évi II . t. ez. 2. és XXVIII . t. ez. 3 szakaszának 
kiezikkelyezése iránt; 

a jász-kunkerületi lakosok kérelme az 
1848. évi XXII. t. ez. 4. szakaszban megérintett qua-
lificatióknak a kijelölés és képviselővé választásra 
vonatkozólag is leendő kiterjesztése iránt; 

Nagy Bánya sz. k. város közönsége kérelme, 
a kassai magyar színháznak országos alapból le
endő segélyezése i ránt ; 

Zemplén megye közönsége a néhány gör-
kath. lelkész által elkövetett izgatások megféke
zése miatt az ezen által kierőszakolt aláírással s 
községi pecséttel ellátott s a képviselőházhoz be
adott, a zempléni oroszok kívánalmát tárgyazó fo
lyamodványt áttekintés végett eredetben vissza
küldés mellett megküldetni kéri; 

Cseresznyés Károly köz- és váltóügyvéd , 
jelenleg nagy-károlyi lakos a szatmári fináncz-
hivatalnokok ellen szigorú vizsgálatot rendeltetni, 
Szatmár városa mostani tanácsát felfüggeszteni a vá
ros ügyvéd rendezésére országos küldöttséget nevez
tetni és magának teljes kérités kieszközlését kér i : 

mindezen kérvények a belügyminisztérium
hoz áttétetni véleményeztetnek. 

Csanády Sándor: Én azt hiszem , t. ház. 

hogy ezen utón a folyamodó czélt nem ér. Ha 
oly folyamodványok adatnak be a házhoz, me
lyekre nézve csak a ház hozhat határozatot, azo
kat, itt a ház előtt óhajtanám tárgyaltatni. {Felkiáltá
sok: Melyek azok?) 

E l n ö k : A kérvények mindig a kérvényi bi
zottsághoz szoktak utasíttatni ; a rajok adott véle
mény itt tágyaltatik, s igy e tekintetben a ház ha
tároz a bizottság véleménye felett. 

Csiky Sándor : T. ház! Itt egy kérvényre 
adott vélemény olvastatott fel. E kérvény, ha nem 
csalódom, Bényey Istváné volt, ki azt kéri, hogy 
a színészek szintén szavazati képességgel ruháztas
sanak fel, ha különben 300 frt jövedelmet felmu
tatni képesek. Erre azt mondotta a kérvényi bizott
ság, hogy a belügyminisztériumhoz kell e kérvényt 
utasítani. Én valóban nem tudom, mit csinál ezen 
kérvénynyel a belügyminiszter? A kérvényben 
foglalt tárgy a házhoz tartozik, azt tehát itt kell 
tárgyalni. A belügyminiszter avval nem tehet egye
bet, mint hogy levéltárába beteszi, hogy az soha 
napvilágot ne lásson. (Zaj.) 

Horváth D ö m e e l ő a d ó : Én nem fogadha
tom el a képviselő úr által elmondott nézetet. Az 
indok, mely a kérvényi bizottságot arra birta, hogy 
ezen kérvényt a belügyminisztériumhoz utasítani 
véleményezze, egészen más. Mindaddig, rnig a nem
zet felelős kormánynyal nem birt, addig, a mint 
emlékezni méltóztatnak, a különféle tárgyak egyes 
bizottságokhoz lettek utasítva és ott tárgyaltattak; 
minthogy pedig ezeknek hatásköre a felelős kor
mány kinevezésével megszűnt, azóta — mint 
mindnyájan jól tudjuk tapasztalásból s egyébiránt 
a dolog természete is ugy hozza magával — a 
törvényjavaslatok előterjesztésével az illető minisz
terek vannak megbizva. Már most Bényey folya
modik az összes vidéki színészek nevében, hogy azok 
a tisztviselő- és képviselőválasztásoknál szavazati 
joggal ruháztassanak fel; nagyon természetes, hogy 
az iránt törvényjavaslatot kell előterjeszteni; a 
kérvényi bizottságnak tehát nem lehetett e kér
vényt máshova, mint épen a belügyminisztérium
hoz utasítani, a melynek szakába vág ezen tör
vényjavaslatnak előbb-utóbbi előterjesztése. {He
lyeslés.) 

Csanády Sándor : I ly körülmények között 
tehát óhajtanám, ha kimondaná a ház, hogy e 
tárgyra nézve az illető belügyminiszter terjeszszen 
elő törvényjavaslatot. Valamint itt szóba hozatott 
egy kérvény is. a mely, ha jól emlékezem, óhajtja, 
miszerint mondassák ki : hogy a ki képviselő, az 
egyszersmind államhivatalnok ne lehessen. A kér
vényi bizottság ezt is a belügyiminiszterhez véle
ményezte áttétetni; óhajtanám e kérvényt illetőleg 
is kimondatni, hogy a belügyminiszter e kérdést 
illetőleg is törvényjavaslatot terjeszszen a ház elé. 
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H o r v á t h D ö m e e l ő a d ó : Szintén kötelessé
gemnek tartom, mint a kérvényi bizottság előadója, 
felszólalni, hogy a második tárgyra nézve tévesen 
méltóztatik visszaemlékezni. Ezen kérvény utasít
tatott a házszabályokkal foglalkozó bizottsághoz. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Nem oda való volt! 
HOrVáth D ö m e e lőadó (olvassa a kérvényi-

bizottság jelentését): A pesti egyenlőségi kör kér
vénye a polgári házasság intézményének mielőbbi 
behozatala tárgyában; 

a Jászkun kerület közönsége kérvénye, mely
ben a királyi táblának kerületenkinti beosztása 
esetére Debreczen városát egy olyannak szék
helyéül kéri kitüzetni; 

Nagy-Bánya sz, kir. város közönségének 
szintezen ügybeli kérelme ; 

Szatmár-Németi város közönségének szint
ezen ügybeli kérelme; 

Debreczen város közönségének szintén ez 
iránti kérelme; 

Soprony sz.kir. város közönségének kérelme, 
melyben a királyi táblának feloszlása folytán ala-
kitandó dunántúli kerületi másod bíróság szék
helyéül Sopronyt kéri kijelöltetni: 

mindezen kérvények a törvénykezési bizott
ság által a polgári perrendtartás tárgyában be
adott iratokhoz csatoltatni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Duna-Pataj mezőváros az iránti kérelme, 
hogy az őt illető, már fel is számított úrbéri kár
pótlásiösszeg, kamatjaival kifizettetni rendeltessék: 
miután a folyamodó községnek 1867-ik évben a 
képviselőházhoz beadott, innét 1867. évi június 
26-án hozott határozat folytán az igazságügymi-
niszteriumh, z áttett hasonló kérvényére a bel
ügyminisztériumnál az 1867-iki augusztus 29-én 
elutasító 2. sz. a. végzés hozatott, a jelen kérvény 
mellékleteivel együtt kellő intézkedés végett az 
összes minisztériumhoz áttétetni rendeltetik. (He
lyeslés.) 

Nógrádmegyei balasagyarmati iparosok kér
vénye, melyben a czéh- és iparrendszert törvény-
hozásilag szerveztetni kérik, használatul az i]3ar-
és kereskedelmi minisztériumnak átadatni rendel
tetik. (Helyeslés.) 

Pestmegyei Promontor község elöljáróinak, 
az 1856-ban létrejött szőlődézmaváltság terheitől 
törvény által leendő felmentetésök iránti kérelme, 
a kérvény érdemét illető intézkedések eszközlése 
végett,az igaszságügyminiszteriumhoz áttétetni ren
deltetik. (Helyeslés) 

Sátoralja-ujhelyi szőlőbirtokosak a hegyvám 
megszüntetése iránt intézkedést kérnek tétetni. A 
beadott kérvény a hegyvám megszüntetését tár-
gyazó törvényjavaslat készítésekor figyelembe vé
tel végett az igazságügyminiszteriumnak kiadatni 
rendeltetik. (Helyeslés.) 

KÉPV. n. NAPLÓ. 186%. vni. 

Jász-Berény város képviseleti közgyűlésének 
kérvénye a Jász-Kunság által 1745-ben fizetett 
515,000 frt váltsági összegnek igazságos és méltá
nyos megtérítése iránt, úgyszintén a Jász-Kun ke
rület közönségének kérelme ugyanez ügyben, in
tézkedés végett a belügyminisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. 

Szász K á r o l y : T. ház! Óhajtottam volna, 
hogy ezen kérvény ne a belügyminisztériumhoz, 
hanem az igazságügyminiszteriumhoz utasitta ssék, 
mert meg vagyok győződve, hogy az 1848 : XX. 
t. ez. 9-dik szakasza, mely az 1848. átalános úrbéri 
felszabadítást kimondotta, előbb történt úrbéri vált
ságok iránt a törvényhozás további intézkedését fen-
tartotta, ezen esetre is, legalább némileg, alkalma
zandó, a mennyiben a Jász-Kunság is, a mig a német 
rendnek volt elzálogosítva, mintegy úrbéri minő
ségű szolgálmány viszonyában állott, s már az 
1715-iki, ugy hiszem, XXXIV-dik t. ez. kimondotta 
azt, hogy a Jász-Kunság az ország és a kincstár 
költségén megváltassék s az által a megváltás or
szágos tehernek elismertessék. Történt azonban, 
hogy a Jász-Kunság 1745-ben magát saját költsé
gén váltotta meg minden ily úrbéri szolgálmány 
alól. Miután a kérvényi bizottság, tekintettel — 
ugy gondolom —- arra, hogy ezen ügy már az 
1745. s azóta íöbb országgyűlésen fenforgott s a 
Jász-Kun kerületek részéről szorgalmaztatott; te
kintettel arra, hogy azon országgyűlésnek ez ügy
ben már részint végzései, részint fentartásai voltak, 
melyeknek tisztába hozása és egymással való egy
bevetése, és átalán a tényállás felderítése nélkül 
lehetlen ezen kérdést világosan és határozottan 
megoldani, a belügyminisztériumot bizta megázzál, 
hogy ezen előzményeket, praemissákat előszedje, 
mely aztán azt az igazságügyminiszteriumnak fog
ná áttenni akkor, mikor az igazságügy minisztérium 
egy törvényjavaslatot fog előterjeszteni az általam 
is emiitett 1848. XII . t. ez. 9-dik szakaszban fen-
tavtott ügyek végleges elintézése végett: megnyug
szom tehát én a kérvényi bizottság véleményében, 
t. i., hogy a belügyminisztériumhoz tétessék á t ; 
csak azon óhajtásomnak akartam szót adni, melyet, 
meg vagyok győződve, valamennyi jászkunsági 
képviselőtársam magáévá tesz, hogy a belügymi
nisztérium ezen ügynek a régi országgyűlési acták 
által való tisztába hozatalát ne hátráltassa, hanem 
azokat tisztába hozván, az igazságügyminiszterium-
mal egyetértőleg majd annak idejében az úrbéri vált
ságnak az 1848. fölszabadítások előtt történt ur-
béri váltsággal együtt tekintetbe vételével törvény
javaslatot terjeszszen a ház elé. Ha ez meg fog 
történni, teljesen megnyugszom; ha azonban ez 
mellőztetnék, azon esetben fentartom magamnak 
azt, hogy a Jász-Kun kerület érdekében előterjesz
tendő törvényjavaslatra indítványomat megtegyem. 

34 
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Horváth Döme előadó: Mint előadónak 
pár felvilágosító szót kell mondanom a bizottság 
véleménye indokolására. A kérvényi bizottság 
nem csak azon nézetekből indult ki, melyeket előt
tem szóló képviselő úr felhozott, hogy e kérvény 
a belügyminisztériumhoz mint tisztán belkérdés 
utasittassék, hanem magának a képviselőtársam 
által felhozott törvény szelleme is azt kivánja, hogy 
oda utasittassék. Ugyanis a IX-dik törvényczikk 
l.szakaszában,de bevezetésében jóformán elmondja, 
hogy az úrbéri szerződések alapján eddig gyakor
latban volt szolgálmányok miként szűnnek meg ; 
de egyúttal a Xll-dik törvényczikk, mely az ur-
bériségeket illeti, 9-dik szakaszban ezt mondja: „A 
már eddig kötött úrbéri örökváltsági szerződé
sekre nézve a jelen törvény alapján a körülmé
nyekhez képest a minisztérium fog igazság és mél
tányosság szerint intézkedni0. Miután az 1848-
diki események, de az azelőtti körülmények is, a 
Jász-kun kerületet nem érték az urbériségben 
ténylegesen; de miután nem érték az örökváltság 
szerződésében sem, mert az a múlt századok óta az 
országgyűlésnek és az országgyűlés határozatainak 
tárgya volt: a kérvényi bizottság ezen szakasz 
szellemében nem tekinthette a Jász-kun kerület és 
Jász-Berény városa kérvényét másnak, mint tisz
tán belügynek. Ezek a nézetek birták a kérvényi 
bizottságot arra, hogy ezt mint tisztán belügyet a 
belügyminisztériumhoz utasitsa. (Helyeslés.) 

Sípos Orbán: Néhány megjegyzést kivá-
nok tenni az előadó úr előadására. A mennyiben 
ezen kérdés a magokat szerződésileg megváltott 
községek ügyeinek elintézésekor szintén szőnyegre 
kerül, az esetben nem szándékom jelenleg e tárgyba 
bocsátkozni, annál kevésbbé, mert képviselőtársam 
Szász Károly úr is megnyugodott a bizottság vé
leményének előadásában ; különben is a kérvények 
ilyen alkalmakkor, midőn t. i. a minisztériumhoz 
küldetnek, tárgyalás alá nem vonatnak. Ennél
fogva főntartva az igen t. előadó úr véleményére 
annak idejében megjegyzéseimet megtenni, mert 
ugy tartom, hogy a Jász-kun kerület megváltási 
ügye teljesen azonos a magokat szerződésileg 
megváltott községek megváltási ügyével: most 
ezen kijelentés fentartása mellett csatlakozom 
Szász Károly képviselőtársam előadásához. 

Horváth Döme előadó (oh ássa a kérvényi 
bizottság jelentését): Rabé község Torontál megyé
ben a szőregi kir. kincstári földekből 20 évi bér
let mellett 1280 láncz földet kér magának áten
gedtetni, minthogy a családok szaporodása követ
keztében az eddig használt 474 láncz földből meg 
nem élhetnek; 

Mándics János huszti lakos az 184%-ben a 
szabadságharcz alatt kiszolgáltatott 610 frt 57 ]/s 
kr. megtérittetését kéri ; 

Kecskemét város közönsége kérvénye az 
iránt , hogy illetéktelen megadóztatása iránt be
adott kérelme valahára elintéztessék és sérelmei ör-
vosoltassanak; 

Lehoczky Mór volt honvéd huszárfőhadnagy 
az 184 %. évi szabadságharcz ideje alatt a ráczok 
által elpusztított és 20,000 frt értékű vagyonát 
megtéríttetni, vagy a kassai kerületben pénzügyőri 
biztosi állomásra magát kineveztetni kér i ; 

nemes Csik szék 1861. évbeli tisztikara kér
vénye 1861 évből hátramaradt fizetései kiszol
gáltatása végett; 

Borai Pál, Erdei István és Jer Sámuel örökö
sei nagy-károlyi lakosok és szijgyártó-mestereknek 
a magyar hadsereg részére 1849-ben átszol
gáltatott szijgyártómunkák kegyes kifizettetése 
iránti kérvénye; 

Weinmann Lipót ungvári lakos kérelme az 
1849-ben a magyar álladalom részére teljesített 
több rendű szállítmányokért az állampénztárból 
utalványozott, de ki nem fizetett 12.713 frt 49 
ezüst pénzbeli összeg kifizetése i ránt ; 

Nagy Sándor , hód-mezovásárhelyi lakos 
kérelme, az országos honvédség részére 1849-ben 
kiszolgált felszerelésekért járó 3613 frt 8 kr. pp . 
megtérittetése iránt; 

Zsigárd község folyamodása az iránt, hogy 
miután 1849-ben a határban vivott csata alkal
mával a teljesített becsű szerint 171.067 frtra menő 
kárt szenvedett, utóbb árviz s más elemi csa
pások által is több éven át sújtatott. 4 évi adó
elengedésben részesittessék; 

Bolla Bálint nyugalmazott állami bányatiszt 
fizetésrövidités által okozott 3200 frt megtérítés
nek elrendelését kér i : 

özvegy Halasy Ignáczné, sz. Tallián Mária 
az iránti kérelme, hogy az 1848-ban a haza szük
ségére készpénzben kölcsönzött és a magyar kor
mány által kincstárilag utalványozott 876 frt 45 
kr. követelése kifizettessék ; 

Filó Antal pestmegyei kerepesi lakos ké
relme, 1849-ben a magyar hadsereg részére ki
szolgáltatott marhahús árának 91 frt 36 krral 
leendő kifizetése iránt: 

mindezen kérvények elintézés végett a pénz
ügyminisztériumhoz áttétetni rendeltetnek. (He
lyeslés.) 

Nádudvar községe a maradványföldeknek 
és úrbéri természetű szőlőknek országos megvál
tását törvény által meghatároztatni kéri ; 

Kisbér község lakosai az úrbéri perökben ho
zott itélet végrehajtását a törvényhozás intézke
déséig felfüggesztetni kérik: 

Babics István és Eisenman János deméndi 
földbirtokosoknak nyilatkozata a Deménd hely-
ségbeliek által a képviselőházhoz benyújtott és 
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innen az igazságügyminiszteriumhoz áttett, a ta
gosítás alkalmával szenvedett állítólagos sérel
mek orvoslását tárgyazó kérvény ellen ; folyamo
dók az ebben felhozott panaszokat alaptalanok
nakkijelentvén, észrevételeiket figyelembe vétetni 
kérik; 

Miskolczi Rozália férjezett Kovács Antalné 
csik-szeredai lakos kérvénye az iránt , hogy 
Bocskor Ádám elleni, a hétszemélyes táblához fel
terjesztett perének sürgősen leendő ellátása és le-
küldése elrendeltessék; 

Porgány község (Torontál megyében) kér
vénye , melyben az úrbéri maradványföldeknek 
kárpótlását az országos földtehermentesitési alap
ból elrendeltetni kéri ; 

János István és érdektársai Pest megye 
Fájsz községbeli lakosok az iránti kérvénye, hogy 
curialis birtokok iránti perökben egy érdekeletlen 
biróság kinevezése elrendeltessék; 

a szikszói volt úrbéres, telkes és zsellér 
lakosok kérelme a tagosítás alkalmával rajtok el
követett sérelmeik orvoslása iránt: 

mindezen kérvények elintézés végett az 
igazságügyminiszterhez áttétetni rendeltetnek. (He
lyeslés.) 

Maszti pozsonymegyei volt úrbéres község 
kérelme a maradványföldek megváltására vonat
kozó rendeletek megváltoztatása i ránt ; 

Nagorszki Bódog meghonosult magyar pol
gár kéri magát Grácsországból a magyarországi 
telekadóhivatalhoz áttétetni; 

GrÖrnör megyében kebelezett Sajó-Keszi köz
ség több volt úrbéres lakosainak földesuraik által 
úrbéri természetű birtokaik törvénytelen elfoglaí-
tatását meggátoltatni kérő folyamodása ; 

Heves megyébe kebelezett Dorogháza köz
ségébenlakó Bakos család számos tagjainak a mái-
törvény utján régebben ellátott úrbéri ügyök új
ból elintézését megrendelni s addig a teljesítésbe 
vett határtagositást felfüggeszteni, vagy ha ez 
már teljesíthető nem lenne, igy az úgynevezett 
magyarországi földre telepitett, 184 8 előtt káborit-
tatlanul birt földeknek, az azok hasznát élvezők 
birtokában meghagyása s illetőleg visszahelye
zése iránt az érdekek kielégítésére szolgáló tör
vényt alkotni kérő folyamodványa; 

nyitramegj^ei Farkasd mezőváros közönségé
nek a maradványföldek váltsági kérdését mielőbb 
törvény által szabályoztatni kérő folyamodása ; 

Miké József és Juliána al-torjai lakosok ké
relme az iránt, hogy miután atyjok által az 1848 
előtt fenállott székely-huszár-lóvásárlási pénzalap
ból kölcsönzött 200 frt 1849 augusztus 4-én 
Kossuthpénzjegyekben beszolgáltatott, a m. k. 
kincstári ügyészség beperesitése folytán ellenök 
hozott elmarasztaló ítélet megsemmisíttessék ; 

Turánszky Nándor aranyos-maróti lakosnak 
az államjövedelemek kezeléséről beadott emlékira
tát figyelembe vétetni kérő folyamodása; 

Ónod város lakosai a tagositás alkalmával 
úrbéri és remanentialis földjeiktől lett elszakitá-
suk által szenvedett sérelmök orvosoltatását kérik ; 

Ürmös Felső-Fehér megyébe kebelezett község 
volt úrbéres lakosai kérelme volt földesuraik el
len a községi közös erdő és legelő használatában 
leendő megvédésök végett; 

özvegy Tömöri Miklósné nádudvari lakos 
kérelme, lakházának volt földesura által lett elár-
vereztetése megsemmisítése iránt; 

Leicht Bernát trencsénmegyei tepliczi lakos 
az iránti három rendbeli kérelme, hogy Ötlik 
András és neje elleni pere átvizsgáltassék és 
részére kedvezően elintéztessék : 

mindezen kérvények az ígazságügyminiszter-
riumhoz áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Zala megye közönsége kérelme, hogy a me
gye területén fekvő, s jelenleg az alsó-ausztriai got-
viczi apátsághoz kebelezett zalavári apátság ho
zandó törvény által az emiitett apátságtól elvá-
lasztassék és a jezsuita rendnek adományozott ka-
pornaki apátság a magyar kath. egyháznak visz-
szaadassék ; 

Nagybánya város közönsége kérelme, mely 
ben a részére, mint kegyuriságot gyakorló testű 
let részére járandó bordéz ma-kárpótlás megtérí
tése iránt az 1848-iki XI I I t. czikk 3. szakasza ér
telmében utólagosan teljesítendő intézkedések mi-
elébbi foganatosítását kéri : 

elintézés végett a vallás- és közoktatási mi: 
niszteriumhoz áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Czehovszky Leo lovag, 1849-ben nmgyar 
ezredes, galicziai prsemysli községi lakos, a 
honvédalapból segélyeztetése iránt múlt évben 
beadott kérvényét pártoltatni s az eredményről 
magát értesíttetni kéri. Nevezettnek kérvénye már 
a honvédelmi minisztériumhoz rég áttétetvén, és 
kérelme a hivatalos lapban közzé tett értesülés 
szerint el is levén intézve, kérelmezőnek hivatalos 
utón értesítése végett, ha még ez eljárás szüksé
geltetnék, e kérvény szintén a bonvédelmi minisz
tériumhoz áttétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Bakabánya sz. kir. város közönsége kérelme 
a kegyelmi jogok és kötelezettségek eltörlése 
iránt; 

Neumann Vilmos kolozsvári lakos a kolozs
vári tanácsot hátralevő tanári fizetésének besze
désére köteleztetni kéri ; 

Jánosy Lajos erdélymegyei áldozár a tömösi 
veszteglő hivatal idegen katonai hivatalnokai 
által szenvedett zaklatásait s papi hivatalának el
vesztését panaszolván, kiállott 7 évi internálás után 
rehéz betegséggel és szükséggel súlyosított jelen-
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légi szánandó álíapotjatekintetéből ügyének meg
vizsgálásáért s addig is némi segedelemért folya
modik : 

mindezen kérvények a cultusminiszterium-
hoz áttétetni rendeltetnek. [Helyeslés.) 

Fecser József biharmegyei görbedi községi 
tanitó a népnevelés és néptanítói helyzet tárgyá
ban javaslatát a törvény alkotásánál figyelembe 
vétetni kéri. Jelen javaslat figyelembe vétel és 
használat végett a közoktatási minisztériumnak 
kiadatni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Halmosy Endre előadó (olvassa a Mrvényi 
bizottság jelentését) : Nagy János volt honvéd
őrnagy és esztergomi lakos kérvénye, öreg nap
jaira kiérdernlett ellátása s 2100 frt kára megtérí
tése iránt, a honvédelmi és pénzügyi minisztéri
umokhoz áttétetni rendeltetik. {Helyeslés.) 

Baróti András kézdi-szentléleki lakos kérvé
nye, már 1849-ben részére meghatározott 20 kr. 
rokkanti tápdij utalványozása i ránt ; 

Nagy Menyhért tordamegyei alsó-járai szüle
tésű tanuló és besorozott, jelenleg szabadságos ka
tonának törvényellenes besoroztatása alóli felmen
tése iránti kérelme; 

báró Lo-Presty Henrika özvegy Aker-
mann bárónénak temesmegyei földbirtokosnak az 
irántikérelme, hogy az idősb néhai báró Lo-Presty 
Lajos utáni hagyaték a Ludovicum részére bizto-
sittassék ; 

Kubinyi Dezső m. kir. pénzügyminiszteri 
számtiszt az iránti kérvénye, hogy miután ő az 
1861-ben a Buttler-féle m. kir. katonai akadémiai 
alapítványból részesülésre megválasztatott, és 
mégis Kassán és St. Pöltenben a katonai inté
zetekben szülői fizetése folytán neveltetett, azon 
2000 frt., mely az akadémiában léte alatt nevelé
sére fordítandó lett volna, neki kifizettessék; 

Pest város közönsége a Ludoviceumnak ere
deti rendeltetésére leendő alkalmaztatása és 1849-ik 
évben lefoglalt vagyonának visszaadása iránt Vas 
megye által benyújtott felterjesztését pártolja : 

mindezen kérvények intézkedés végett a 
honvédelmi minisztériumhoz áttétetni rendeltet
nek. (Helyeslés.) 

Temesvár város közönségének a magyar 
hadsereg nemzeti lábra állítása és a honvédelmi 
rendszer mielőbbi életbe léptetése iránti kérelme; 

Trencsén megye közönségének kérelme szintez 
ügyben; 

Nyíregyháza városa közönségének szintezen 
tárgybeli kérelme ; 

Torna megye közönségének szintily nemű 
kérvénye; 

Bereg megye közönsége kérelme szintez 
ügyben: 

Duna-Földvár mezőváros közönségének szint
ezen tárgybeli kérelme ; 

Három és Miklósvár szék közönségének 
ugyancsak ily tartalmú kérelme; 

Fehér megye közönségének felterjesztése 
szintez ügyben ; 

Szabolcs megye közönségének kérelme szint
ezen tárgvban ; 

Győr megye közönségének szintily értelmű 
kérelme; 

Békés megye közönségének szintez ügybeli 
kérelme; 

Esztergom megye közönségének felterjesztése 
szintezen tárgyban; 

Arad megye közönségének kérelme ugyan
csak ezen tá rgyban; 

a Jászknn kerületek közönségének felirata 
szintez ügyben; 

Szabadka váios közönségének szintez en tárgy
beli kérelme: 

Magyar-Ovár mezőváros elöljáróinak szint
ezen tárgyú kérvénye; 

Nagy-Kanizsa város közönségének szintez 
ügyben tett felterjesztése; 

Kővár vidék közönsége szintezen tárgyban, 
valamint a Ludoviceumnak eredeti czéljára leendő 
alkalmaztatása iránti kérelme: 

mindezen kérvények a honvédelmi miniszté
riumhoz áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

B. Szekendorff Oszkárné sz. Guzieh Fran
ciska tabi lakos kérvénye, melyben Zichy An
tal somogymegyei zalaközségi birtokos és tabi 
választó kerületi országos képviselő elleni ügyében 
az iránt folyamodik, hogy Somogy megye fenyítő 
törvényszékének 1867. november 29. 1334. sz. a. 
kelt végzésével elrendelt bünvizs^álatra a neve-
zett képviselőnek személyes előállítása engedélyez
tessék : miután a közvád alá eső bűnügyben a 
képviselői immunitás alóli felmentést csak a köz
vádló, jelen esetben tehát csak a megyei tiszti 
ügyész kérhetné; miután továbbá a folyamodó nő 
által felhozott tények, ha hitelesen be is bizonyit-
tattak volna, közvád alá eső bűnténynek tényálla-
dékát Zichy Antal képviselő ellen meg nem álla
pítanák, és Somogy megye törvényszékének folya
modó által hivatkozott 1867. november 29-én 
kelt végzésében, de az általa becsatolt főbírói idé
zésben is a vizsgálat csakis Hecs Károly ellen 
rendeltetett el, s igy azon állítása, hogy az a neve
zett képviselő ellen is elrendeltetek, valótlannak 
tűnik k i ; miután végre Somogy megye főügyészé
nek hivatalos bizonyítványa szerint nevezett kép
viselő ellen Somogy megye fenyítő törvényszéke 
előtt bünvizsgálat sem ezen, sem egyéb tárgyban 
folyamatban nincsen : a folyamodás teljesen alap
talannak bebizonyult: miért is az visszautasittatni 
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és a visszavételig a levéltárba eltétetni rendeltetik; 
a házszabályok átvizsgálásával megbízott bizott
ság pedig utasittatik, hogy hasonló megtámadások 
meggátlására nézve javaslatot terjeszszen a 
ház elé. 

E l n ö k : Nem tudom, magáévá teszi-e a t. ház 
a bizottság azon indítványát, hogy a házszabá
lyok átvizsgálására kiküldött bizottság javaslatot 
terjeszszen elő ez ügyben ? 

Csanády Sándor: Nézetem szerint az nem 
tartozik oda; ennélfogva nem fogadhatom el e 
véleményt. 

Halász Bo ld izsár : T. ház! Mindjárt első 
tekintetre szembe ötlik, hogy a házszabályok által 
nem lehet meggátolni azt, hogy valaki valamely 
országgyűlési képviselőt becsületében meg ne tá
madjon. A házszabályok utján nem lehet valaki
nek becsületét visszaszerezni; annak megvan a 
maga törvényes útja és módja. 

Elnök : Miután a házszabályok vizsgálására 
kiküldött bizottság amúgy is meg van bizva azzal, 
hogy az egészre nézve adjon be javaslatot, ennél
fogva fölösleges azt ez ügyben különösen felhívni. 
(Helyeslés.) 

Halmosy Endre előadó (ol vassá a kér
vényt bizottság jelentését) : Szab. kir. Zombor város 
közönsége aziránti kérvénye , hogy közrendé
szeti és törvénykezései költségei a városnak a 
múltra megtéríttessenek, jövőre pedig az állam 
pénztárból fedeztessenek : a mennyire a múltra 
vonatkozó megtérítést illeti, a pénzügyi miniszté
riumhoz, a mennyiben pedig a jövőre való rendel
kezést illeti, az állandó pénzügyi bizottságnak 
kiadatni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Loschan József Sándor, segéd a kassai kata-
stralis felügyelőségnél kérelmezi, hogy az ezennel 
benyújtott, a katastralis felmérési reformokat tár-
gyazó tervei elfogadtassanak. Ezen fontos ügyben 
jelen beadott kérelem és tervezet figyelembe vé
tel és eshetőleg használat végett a pénzügyminisz
tériumnak kiadatni rendeltetik. (Helyeslés) 

Több pesti polgár által a pesti országos va
kok intézete alapjának bővítése és egy vakokat 
ápoló intézetnek felállítása ügyében beadott ké
relme, az ügy fontosságánál fogva figyelembe 
vétel végett az összes minisztériumhoz áttétetni 
rendeltetik. {Helyeslés.) 

A Hajdú kerület közönsége az iránti kérelme, 
hogy miután az 1863. évi adó elengedése végett 
beadott kérelme a pénzügyminisztériumtól eluta-
sittatott, igazságos kérelme teljesitése végett a 
képviselőház intézkedjék: miután ez ügyben a 
pénzügyminisztérium már rendelkezett, de ezen 
rendelkezéssel a folyamodó kerület meg nem elég- I 

szik: jelen kérelem intézkedés végett az összes 
minisztériumhoz áttétetni rendeltetik. [Helyeslés) 

Bélabánya város közönségének kérvénye, 
mely szerint Selmecztől különválasztásáért és tör
vényes autonómiájának helyreállításáért esede
zik : jelen kérvény tartalma szerint a kérelmező 
város közönségének hasonló folyamodása követ
keztében a m. kir. belügyminiszter által intézke
dés tétetvén, ugyanazért a jelen ujabb kérvény 
az összes m. kir. minisztériumhoz áttétetni rendel
tetik, megjegyeztetvén, hogy a hivatkozott okmá
nyok a kérvényhez nem csatoltattak. (Helyeslés) 

BorOS B á l i n t e lőadó (olvassa, a kérvényt bi
zottságjelentését) : Aranyos szék közönségének a só-
ügyben az erdélyi gazdasági egyesület által bea
dott javaslatát pártoltatni kérő folyamodása a 
ház leváltárába letétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Pozsony sz. kir. város közönsége az iránti 
kérvénye, hogy lakói az uj építmények ideiglenes 
adómentességére nézve a budu-pestiekkel hasonló 
kedvezménvben részesittessenek, a bázadó iránt 
előterjesztett törvényjavaslathoz csatoltatni rendel
tetik. (Helyeslés) 

Szatmár megyébe kebelezett Nyír-Megyés 
község lakosainak az úrbéri rendezés keresztül
vitele körül elkövetett visszaélések és szabályta
lanságokból kifolyó sérelmeik orvosoltatása tár
gyában beadott azon kérvén y e , mely már az 
igazságügyi minisztérium által is vizsgáltatott és 
elutasító végezessél elláttatott , levéltárba tétetni 
rendeltetik. (Helyslés.) 

Szatmármegyei Sürgyefalu közönségének 
a faizás és szabad legeltetés tárgyában az 1848 
előtti állapot fentartása iránti kérvénye a belügy
minisztériumhoz teendő át. 

S t o l l K á r o l y : Ez a kérvény a pénzügymi
nisztériumhoz teendő, nem a belü«-vminiszterium-
hoz. Ez oda tartozik : mert ezen kérdések mindig 
a pénzügyminisztériumnál folytak. Különben ez 
itt, egy hosszú circulns vitiosus. Ugyanis ott egy 
jegyzőkönyv vétetett föl 1856-ban, melyben ki
mondatott, hogy a legeltetés a juhokra nézve az 
erdőkben nem tilos. P̂ z nagyon áll, mert a szálas 
fák közt csakugyan nem árt a juhok legeltetése; de 
tiltva volt azelőtt. Ez alól azonban fölszabadult és 
két éven át a legeltetés szabadon gyakoroltatott, 
tehát ugy szólván egy esztendőn túl törvényessé 
vált. Utólag azt megint betiltották. Jó volna ezt 
itt észrevétetni, különben e körülményt nem fog
ják tudni. Epén azért kérném e kérvényt a pénz
ügyminisztériumhoz áttétetni. 

Boros B á l i n t e lőadó : Mint a kérvényi 
bizottság előadója bátor vagyok a tisztelt ház 
figyelmét felkérni, hogy mi.iden legeltetési kér
désből eredhető ilyen ügy elintézése nem a pénz
ügyminisztériumot, hanem a belügyit illetvén : 
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azért vett magának bátorságot a kérvényi bizottság 
ezt is, mint az ehhez hasonló ügyeket, a belügy
minisztériumhoz áttenni. {Helyeslés. Maradjon!) 

E l n ö k : Elfogadja a ház, hogy ezen kérvény 
a kérvényi bizottság véleményével egyezőleg a 
belügyminisztériumhoz tétessék át? {Elfogadjuk!) 
Ennélfogva ezen kérvény a belügyminisztérium
hoz tétetik át. 

B o r o s B á l i n t e lőadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését) : Tóth Mátyás, Varga Bálint és 
több pestmegyei ordas-községi lakosok kérvé
nye, melyben az 1849. évben a császári hadsereg 
által elégetett 3 teherszállító hajójok megtérítését 
kérik; 

Munkács város közönségének a m. kir. pénz-
ügyfelügyeló'ségi hivatalnak Munkácson leendő 
meghagyását kérő folyamodványa; 

Kiss Ferencz pestmegyei ráczkevi lakosnak,28 
lakos társa nevében is beadott kérvénye, melyben 
az orosz császári hadsereg részére 1849-ben teljesí
tett előfogatozási dijak megtérítését vagy az állam
adóba betudatását kéri ; 

Stoll Károly, Szatmár megye nagybányai vá
lasztó kerülete országgyűlési képviselőjének, Dob-
ravicza község kérvénye folytán, a nagybányai 
kincstári uradalomhoz tartozó több községek föld
becslési munkálatait hova hamarább fölülvizsgál
tatni és az adóalap tényleges állásához képest 
átidomittatni kérő folyamodványa; 

Raics Alajos bajai lakosnak a tőle 1849. évben 
elvett 318 frt 15 krt tevő magyar bankjegyeket 
megtéríttetni kérő folyamodványa; 

Bag község elöljárósága azért folyamodik, 
hogy az 1849. évben a pesti cs. kir. térparancs-
noksághoz beadott magyar bankó, mint -árva pénz, 
a folyamodó község árvapénztárának megtérít
tessék; 

Müller József pesti sorsjátékgyüjtőnek a ma
gyar hadjáratban a fegyvergyárra fordított mintegy 
3000 frt követelését megtéríttetni kérő folyamod
ványa ; 

özvegy Manvitt Andrásné szül. Oroszi Anna 
huszti lakos kérvénye a szabadságharcz bajnokai 
részére kiszolgáltatott élelmi czikkekért járó 5250 
frt követelése kifizetése iránt ; 

Szabó Gábor fülöpszállási lakos s több érdek
társainak, a magyar pénz beszedése által szenvedett 
káruk megtérítése iránt még múlt évben beadott 
kérelmöknek sikert eszközöltetni kérő folyamod
ványa : 

mindezen kérvények a pénzügyi minisztéri
umhoz áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Szontagh P á l e lőadó (gömöri, olvassa a kér
vényi bizottság jelentését) : Heves-Szolnok megyébe 
kebelezett Tisza-Nagy-Rév község lakosai kérelme 
a szőlődézsma országos közköltségen leendő meg

váltása iránt. Az idézett törvényczikk hordereje 
folyamodók szerződési viszonyáig ugyan ki nem 
terjedvén, mindazonáltal lehető használat végett 
e kérvény az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni 
rendeltetik. (Helyeslés.) 

A Bukarestben lakó számos magyar alattva
lók, a Romániában lévő konzulságot politikai és 
kereskedelmi tekintetből a magyar érdekeknek 
megfelelőbben szerveztetni, és a hivatalnokok közé 
a dualismus és paritásból kifolyólag magyarokat 
is alkalmaztatni kérnek. E figyelemre méltó kérelem 
intézkedés végett a kereskedelmi minisztériumhoz 
áttétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Beké Gábornak a pest-ujvidéki vasút és mel
lék ágai kiépítése iránt beadott kérvénye elintézé
sét szorgalmazó kérvénye ; 

Ér-Diószeg Bihar megyébe kebelezett mező
város község kérvénye a tisza-ér-körösi csatorna 
létrehozatala iránt; 

Gyoma mezőváros Békés megyébe kebelezett 
község kérelme sziutezen tárgyban; 

Csakaly községnek Bihar megyében szintez 
ügybeli kérvénye; 

Szarvas mezőváros kérelme szintezen tárgy
ban ; 

Endrőd Békés megyébe kebelezett község kér
vénye , a tiszalök-gyomai és a pest-csongrádi 
csatorna létesítése iránt; 

Kecskemét város közönségének kérvénye, 
hogy a tervezett pest-csongrádi hajózási csatorna 
a kérelmező város közvetlen közelében vitetni ren
deltessék ; 

Zala megye közönségének a győr-gratzi vasút
vonal helyett az országos érdeknek is inkább 
megfelelő buda-gratzi vasút kiépítését eszközöltet
ni kérő folyamodása; 

Jánosháza és vidékének, a győr-gratzi vasút
vonalnak pápa-molnári részét a Rába-völgy i ránya 
ellenében Nagy-Szőlős-Jánoskáza felé vezettetésé-
nek megállapítását kérő folyamodványa; 

Békés megyebeli Szeghalom község lakossága 
egy tisza-körösi hajózási és öntözési csatornát állam-
segélyzéssel községe közelében kér létesíttetni; 

Békés megyebeli Füzes-Gyarmat községé
nek ugyanazt kérő folyamodványa; 

Temesvár város közönségének Krassó megye 
feliratát egy Temesvárról Lúgosnak Orsovára ve
zetendő pályára vonatkozólag maga részéről is pár
tolván, a képviselőház figyelmébe ajánló kér
vénye ; 

Szászváros közönségének a gyulafehérvár-
nagy-szeben-verestoronyi vonalat a vasúthálózati 
tervbe felvétetni kérő folyamodványa : 

mindezen kérvények a vasúti bizottsághoz 
áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

A miskolczi görög-keleti egyház község kér-
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ténye , a vallás- és közoktatásminiszter által elő
terjesztett törvényjavaslat ellen a pesti, kecskeméti 
és szentesi görög-keleti egyház községek részéről 
benyújtott felszólalás s illetőleg kérvény pártolása 
iránt; 

a gyöngyösi görög-keleti egyház község 
elöljáróinak szint ily tárgyú kérelme ; 

a karczagi és tokaji görög-keleti egyház 
községeknek kérvénye szintén a fenebbi tárgy
ban : 

miután ez ügyben a törvényczikk már az 
országgyűlés által megállapittatott, jelen kérvé
nyek már figyelembe nem vétethetvén, visszavéte
lig a levéltárban letétetni rendeltetnek. (He
lyeslés.) 

Segesvár városnak a Schmidt Konrád szász 
ispán nyugalmaztatása tárgyában hozott szász uni-
versitási kérvényhez csatlakozva, a comesválasztási 
jog visszaállítását kérelmező folyamodványa; 

segesvári több lakosnak,Schmidt Kanrád szász 
gróf iránti eljárását a kormánynak helyeselve, 
az ezen érdem a szász minoritás által beadott kér
vényt figyelem nélkül hagyatni kérő folyamodvá
nya : 

miután ezen ügy legközelebbi határozat által 
meghaladtatott, jelen két rendbeli kérvény tudo
másul vétetvén, levéltárba tétetni rendeltetik. (He
lyeslés.) 

HalmOSy Endre e l ő a d ó (olvassa a kér
vényt bizottság jelentését) : Lapu Sándor, Szenté 
Dániel, Oláh János, Rolko Tamás és Raiz Lajos 
öcsödi lakosok és szücsmesterek 1849 évben a ma
gyar honvédsereg részére szerződésileg készitett 
és később a cs. kir. csendőrök által elkobzott 
487 darab bornyutarisznyának árát 3664 frt 
67VS kr. értékben magoknak megtéríttetni ké
r ik ; 

Jeney István kolozsvári lakosnak az 1848-ik 
évben a magyar kir. kormánynak kölcsönzött 12 
ezer forintjából még megtéritetlen 4000 frtot 
6% kamataival együtt visszafizettetni kérő folya
modványa; 

Alsó-Fehér megye közönségének az erdélyi 

gazdasági egyesületnek sóügyben felterjesztett 
emlékiratát pártoltatni kérő felirata; 

a Jászkun kerület közönsége egy mellékelt 
kimutatásban kitüntetett 299,000 frtnyi törvény
hozási költségének, az 1861 — 1866-ig terjedő idő
szakra megtérítését kér i ; 

Oláh Grábor aradi ügyvéd néhai Grogor Emá
nuel hagyatékából őt illető jutalmazás kifizetése 
iránt érvényes intézkedést kér tétetni: 

mindezen kérvények a pénzügyminisztérium
hoz véleményeztetnek áttétetni. (Helyeslés.) 

Suhajda József és társai az iránti kérvénye, 
hogy Pest megyében kebelezett Irsa községben 
építendő részvénytársulati gőzmalomra a regale-
jogok tekintetbe vétele nélkül engedély adassék: 
miután ezen kérvény tárgyában az illető kereske
delmi minisztérium, az A és B. alatti mellékletek 
szerint, már rendelkezett, ezen kérvény ezúttal 
törvényhozási intézkedés tárgya nem lehetvén, az, 
mellékleteivel együtt, visszavételig a levéltárban 
letétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Kecskemét város közönségének kérvénye, 
melyben azért esedezik, hogy a. földesúri váltságra 
fordított összegekért az 1848. XII . t. ez. 4 szakasz 
értelmében kártalanittassék : miután a kérelemben 
felhozott 1848. törvény a magokat már előbb meg
váltott községek kártalanítása iránti intézkedések 
megtételével a minisztériumot bízta meg, jelen 
kérelem a minisztériumnak kiadandó. (Helyeslés.) 

Hód-Mező-Vásárhely város községi bizottmá
nya kérvénye a hazai honvédelmi miniszter hatás
körének törvényhozás utján mielőbbi szervezése 
iránt , a védrendszer és honvédség tárgyában elő
terjesztett törvényjavaslatokhoz csatoltatni, és 
azok tárgyalása alkalmával figyelembe vétetni 
rendeltetik. (Helyeslés.) 

Pozsony megye a nemzetiségi kérdést az al-
választmány véleményétől eltérőleg kéri elintéz
tetni. A nemzetiségi kérdés tárgyában kiküldött 
választmányhoz áttétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

E lnÖK: Holnap nincs ülés. Szombaton a föld
es házbéradó iránt beadott törvényjavaslatok fog
nak tárgyaltatni. 

Az ülés végződik d. u. 12% órakor. 




