
CCCIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. november 2-dikáu 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Kérvények bemutatása. A központi bisottsag beadja jelentését az arad-temesvári vasútról, a, pénzügyi bizottság 
pedig az 1869-dik évi állatnköltíégnek a vallás- és közoktatási minisztériumot illető fejezeteiről. Az elnök jelenti, hogy a delegatiok 
november 12-dikére Pestre vannak összehiva. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Gcrove István. Horvát Boldizsár, Wenckheim 
Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11J/, órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja ve
zetni .; a szólani kívánók neveit pedig Bujanovics 
Sándor jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesittetni. 
Csengery Imre jegyző {olvassa az október 

28-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Vas megye közönsége az országos ülésekből 

több képviselő kimaradását sikeresen meggátol
tatni kéri. A házszabályok átvizsgálására kikül
dött bizottsághoz tétetik át. 

Temesvár városa a hasonszenvi gyógymódot 
pártoltati kéri. 

Szeged szab. kii-, város közönsége a saját te
rületéhez tartozó Uj-Szeged mezővárosának visz-
szakebleztetését mielőbb eszközöltetni kéri. 

Czink Pál maga és örökös társai nevében 
Kolozsvárit az atyjok,idősb CzinkPál által 1849-
ben a kolozsvári katonai kórház számára szállított 
szerek és italok árából fenmáradt 1188 frt 5 krt 
o. é. megfizettetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Az eperjesi evangélikus eollegium tanári tes
tülete a népnevelés ügyében szerény észrevételeit 
kéri figyelembe vétetni. A népnevelési bizottság
hoz tétetik át. 

A központi bizottság részéről az arad-temes
vári vasútvonal tárgyában Csengery Imre jelen
tést fog tenni. 

Csengery Imre előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését.) 

E l n ö k : Kiss Lajos az arad-temesvári vasút
vonal tárgyában a IX. osztály részéről külön véle
ményt fog előterjeszteni. 

KiSS LajOS e lőadó (olvassa a IX. osztály kü
lön véleményét.) 

E l n ö k : A fölolvasott jelentések ki fognak 
nyomatni1) és szétosztatni. 

A pénzügyi bizottság részéről jelentést fog 
tenni Kemény Gábor b. előadó. 

K e m é n y Gábor b . e lőadó (olvassa a pénz
ügyi bizottság jelentését a közoktatási minisztérium 
költségvetése tárgyában. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni s) s a ház t. tagjai 
közt kiosztatni. 

Az igazságügyi minisztérium költségeire vo
natkozó jelentés még letisztázva nem levén, az a 
legközelebbi alkalommal fog a t. háznak bemu-
tattatni. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök úr a kép
viselőház elnökségéhez intézett iratában tudósít, 
hogy ő felsége a folyó évre választott delegatio 
tagjait müködésök folytatása végett ez év és hó 
12-dik napjára szab. királyi Pest városába méltóz
tatott összehívni. Ezt van szerencsém a t. háznak 
azon kéréssel bejelenteni, hogy e tárgy tárgyalási 

*) Lásd az Irományok 345. és 346-ik számát. 
) Lásd az Irományok 347-dik számát. 
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napjául szintén a holnaputáni napot méltóztassa
nak kitűzni. {Helyeslés.) 

Áz ülés folyama alatt Trausehenfels képviselő 
úr bejelentette, hogy kérvényt kivan benyújtani. 

Trauschenfe l s E m i l : Brassó városa és vi
déke összes mezővárosai és falvainak községi elöl
járói és képviselői által egy kérvény beadására 
hivattam fel. E kérvény ben panaszkodnak küldőim 
municipalis szervezetünk igazságtalanságáról s 
iparkodnak e helyzetet a t. házzal megismertetni, 
legalább a legkirívóbb ferdeségek azonnali orvos
lását óhajtván. Én ugy e panaszokat, mint azon 
óhajtásokat részemről is indokoltaknak ismervén, 
ajánlom a t. ház figyelmébe. 

Vidékünk, mely 31 négyszögű mértföldnyi 
területet képez s egy városból, négy mezővárosból 
s 19 faluból áll, melyben mindössze 85,000 lélek 
lakik, oly különösen van szervezve, hogy ottan 
csak az egy városi eommunitás érvényesítheti ér
demleges befolyását a municipalis közügyekre. 

Megjegyzem azonban, hogy ezen eommunitás 
alatt ne méltóztassanak a város kellő képviseletét 
képzelni, mert ez csak olyan corporatio, mely ma
ga magát egésziti ki, még pedig ugy, hogy a fő
tiszt minden megüresedett állásra 3 — 3 egyént je
löl ki, kik közül e testület maga választja tag
jait. Ez azon eommunitás, mely, kivéve a 3 leg
főbb állomást, a vidék számára is kizárólag maga 
választja a tisztviselőket, s mely kizárólag gyako
rolja a közigazgfttási ellenőrzési jogot és egyedül 
ennek van engedve a közügyekre érdemleges be
folyást gyakorolni. 

A 13 vidéki szász község, melyek ősi időktől 
fogva a várossal egyenjogúak, s melyek a várossal 
együtt alakitják a vidéki közgyűlést, csak rendkí
vül ritkán vannak összehiva, és akkor is csak alá
rendelt ügyekre nyernek befolyást. De itélje meg 
maga a t. ház, milyen lehet azon szervezet, mely
ben beállhatna azon alig képzelhető körülmény, 
hogy egy gyűlési majoritás félre tolatik a kisebb
ség által, mire tanúság a jelenlegi confluxban tör
tént választások alkalmával legközelebb Brassóban 
végbe ment választási eljárás. E választás alkalmá
val a 5/5-nél nagyobb majoritás választási jogával 
nem élhetett, ha csak a követek részére oly utasítást 
nem akart elfogadni, mely ugy saját meggyőződé
sével, mint vidékünk félremagyarázhatlan közhan
gulatával ellentétben áll. Mert ezt nem akarta 
tenni, kénytelen volt választási jogával nem élni. 

De, fogja talán valaki kérdezni: tehát ki ké
szíti ezen utasítást, ha nem a majoritás? és ha más 
készítette, miért nem idomitotta át ? 

Ezen kérdésre egyszerű a felelet, de jellemző : 
mert az ülésre már készen hozzák be az utasí
tást. {Zaj) 

E l n ö k {csenget): Kérném az indokolást a tár
gyalás alkalmával előadni. {Helyeslés.) 

Trauschenfe l s E m i l : Kérdem a t. házat, 
mikor az utasitási rendszer még érvényben levén, 
nem a választásra hivatott vidéki közgyűlés, ha
nem a városi tanácsot és communitást illeti ezen 
utasítás elkészítése: nem gúnyos kijátszása-e ez a 
gyűlés választási jogának"? 

Ezt megbántva érzik vidékünk lakosai, s azért 
sürgetik az újjászervezést, mert a fenálló rendszer 
gátolja a fejlődést, fagyos formái alól nincs menek
vés, í gy volt lehetséges, hogy a jogegyenlőség tör
vénybe igtatásának teljes 20 év lefolyta után van 
még jelenleg is vidékünkben 10 vegyes magyar-ro
mán község, melyek a vidéki közgyűlésből tökélete
sen ki vannak zárva, s igy van kizárva minden oly 
eszme valósítása, mely üdvös haladást vagy szük
séges fejlődést foglal magában. Mert igy rendelte 
ezt azon regulatio, mely által a század kezdetén a 
szász törvényhatóságok meg lettek szabályozva. S 
ezen szabályok ma is fenállnak egész merevsé
gükben. Annál inkább változtak a körülmények, 
változtak a lakosok jogosult igényei és óhajtásai. 
Nem kivan ez idő szerint a szász polgár se különös 
kiváltságot; egyenlő igazságos törvények közt 
akarja érvényesíteni életrevalóságát. Szereti 
ugyan és büszkén vallja német eredetét, a német 
tudomány kincseiből szerezik fiai ismereteiket; 
de épen, mert szereti nemzetiségét, bántja öntuda
tát azon imputatio, mintha csak mások kizárásá
val, mintha csak ily igazságtalan kiváltságokkal 
tudná és akarná is fentartani léteiét, mintha nem 
tudná kiállni az e^venlő szabad versenvt a közte 
lakó testvér nemzetiséo-ekkel. 

Megvallom, türelmetlenül várják már vidé
künk minden ajkú lakosai e viszás helyzet gyöke 
res reformját. 

S ha talán a tisztelt ház vagy a tisztelt kor
mány az elmaradt ferde viszonyokat közelebbről 
nem ismervén, az érdekeltek iránti kiméletből 
hagyta volna ezeket mindeddig érintetlenül, engedje 
kijelentenem, miszerint sem a szász, sem törvény
hatóságunk bár mi ajkú lakosai, de egyedül csak 
a kiváltságos testületek lettek ez által kiméivé. 

Azon reményben nyújtom be e kérvényt, 
hogy a t. ház figyelmére fogja méltatni. Bővebb 
indokolását a tárgyalási időre tartom fen magam
nak, s kérem aztakérvényi bizottsághoz áttétetni. 

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

T. ház! A teendők annyira megszaporodtak. 
{Halljuk!) hogy a délelőtti és délutáni órákat is 
használni kell a működésre. Hogy összeütközések 
ne történjenek, kérném megállapittatni és kimon
datni, hogy az osztályok a délelőtti órákban, a bi
zottságok pedig a délutáni órákban működjenek. 
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{Helyeslés.) Ha ezt a t. ház elhatározni méltóztatik, 
kérném az osztályok t. elnökeit, hogy holnap 10 
órára méltóztassanak a nemzetiségi kérdés tárgyá
ban az osztályokat összehíni, valamint a pénzügyi 
bizottság t. tagjait kérem, hogy d. u. 4 órára 
méltóztassanak összejönni , a házszabályok átvizs-

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Horvát Boldizsár, Wenckheim Béla h.; 
később Eötvös József &., Gorove István, Lónyay 
Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10\/4 órakor. 

gálásával meghívott bizottság tagjait pedig felké
rem, méltóztassanak ülés után itt maradni s a IX. 
osztály helyiségében összegyűlni. 

Több tárgy nem levén, a jelen ülést elosz
latom. 

Az ülés végződik d. e. l l s | 4 órakor. 

már meg is tétettek, vagy legalább már készülő
ben vannak. E vonal végleges kiépítését körülbe
lül 8 —10 fölvidéki megye érdeke is sürgetői eg 
követelvén, s e vonal világkereskedelmi és belfor-
galtni nagyfontossága átalánosan el levén ismerve, 
azon szép ígéretek után, melyeket e tárgyban 
gyakran hallani szerencsénk volt, de a melyeknek 
daczára, ugy látszik, hogy ezen vonal ügye hát
térbe szorittatik és más localisabb érdekű vonalak 
építése által mintegy megeló'ztetik, jogosítva érzem 
magamat, sőt küldőim iránti kötelességem paran
csolja, hogy a t. közlekedési miniszter úrhoz a kö
vetkező interpellatiót intézzem, melyet van szeren
csém Írásban a ház asztalára letenni. 

PaisS Andor j e g y z ő (olvassa, az interpellatiót); 
„Szándékozik-e a t. közlekedési minisztérium a 
magyar éjszaki vasútvonalnak Salgó-Tarjántól to
vább leendő építését eszközölni, és az erre vonat
kozó törvényjavaslatot még ez ülésszak tartama 
alatt a ház elé terjeszteni?" 

Hollán Ernő államtitkár.- T. ház! Min 
denekelőtt kénytelen vagyok határozottan vissza
utasítani azon észrevételt, mintha a közmunkai 
minisztérium az éjszaki vasútnak Salgó-Tarjántól 
fölfelé folytatását nem azon országos főfontosságu 
vonalak közé sorozta volna, melyekre nézve szük
ségesnek tartja, hog)?- a gondoskodás, kiépítése 
tekintetében, első sorban történjék. Több alkalom
mal, egyesek s küldöttségek irányában kijelentette 
a közmunkaminiszterium, hogy ez idő szerint alig 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a törvényjavaslat mellett szólani kivánók 
neveit Paiss Andor, az ellene szólókét Bujanovics 
Sándor jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Paiss Andor jegyző (olva? sa a november 

2-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Kracsek János pesti postavezető hivatalából 

lett elmozdittatását panaszolván , abba magát 
visszahelyeztetni és elmaradt fizetését ujabban is ki
adatni kévi. A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Török Sándor képviselő úr a minisztériumhoz 
interpellatiót kíván intézni. 

Török Sándor (nógrádi): T. ház! Mielőtt a 
ház a napirenden levő tárgyak tárgyalásába bo
csátkoznék, bátor vagyok a közlekedési minisz
terhez rövid interpellatiót intézni. Köztudomású 
dolog az, hogy a magyar éjszaki vasút, mely nem 
rég az állam tulajdonává lett, a fővárostól kezdve 
egészen Salgó-Tarjánig már készen van, hogy 
annak tovább vitelére a szükséges előmunkálatok 

CCCV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. november 4-dikén 

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: Kérvény bemutatása. Török Sándor (nógrádi) a magyar éjszaki vasút tárgj^ában interpellálja a kormányt. A 
pénzügyi bizottság beadja jelentését az 1869-dik évi államköltségnek az igazságügyi minisztériumot illető fejezetéről. A szölővált-
sági törvény szentesi ttetvén, kihirdettetik. Az arad-temesvári vasútról szóló törvényjavaslat és engedélyokmány tárgyalás alá vétetvén, 
áíaláno;ságban és részletenkint elfogadtatnak. A delegaiio tagjai ehiökileg értesitendó'k adelegatio összehívásáról. 




