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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Mukics Ernő a földadó behajtása módjára törvényjavaslat iránt hatá
rozati javaslatot ad be. Binder Mihálynak a képviselőségről lemondása elfogadtatik. Eöry Sándor a Pápa és Győr 
közti vasútvonal iránt; Táncsics Mihály a földvár-apáczai kincstári puszták haszonbérlete iránt, továbbá a bánfalvi köz
ségtemető iránt;—Körmendy Sándor a somogyinegyei lakocsai alapítványi uradalom jövedelmei iránt interpellálják a 
kormányt. A kormány a 1) Fereoczcsatorna szabályozásáról, 2} a tiszai korona uradalmak úrbéri maradványai 
eltörléséről, 3) a határőrvidék részének polgáriasitásáról és 4) a nyiregyház-ungvári vasút építéséről szóló törvény
javaslatot nyújt be. A köponti .bizottság jelentése a Dunaszabályozásról és a buda-pesti kölcsönről szóló törvényja
vaslatról elfogadtatik és tárgyalásra kitőzetik. A-következő törvényjavaslatok: 1) A szolöváltsági kötvények szel
vényadójáról, 2) A közös magyar törvények horvátországbaili kikirdetesérol, 3) A Temes folyó és a Béga csatorna 
ármentesitési költségeiről harmadszor felolvastatván, végleg megszavaztatnak, és a főrendiházhoz átküldetnek. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedeko-
vics Kálmán, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, 
Mikó Imre gr., később Eötvös József b. 

As ülés kezdődik d. e. 101U órakor. 

E l n ö k : A múlt ülés jegyzőkönyve fog fel
olvastatni. 

Jámbor P á l j egyző (olvassa az april 2-
kán tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyv 
ellen ? 

D e á k y La j o s : Nem vettem észre, hogy a 
múlt ülésben te t t interpellatióról, a tisztújítás 
iránt, a jegyzőkönyvben említés tétetet t volna. 

J á m b o r Pá l j egyző (olvassa a jegyző
könyvnek erre vonatkozó pontját) : „Ürményi Mik
sa interpellálja a belügyminisztert a tisztújítás 
tárgyában." 

E l n ö k : E szerint hitelesítve van a jegy
zőkönyv. 

Van szerencsém, bemutatni : 
Baranya megye közönségének kérvényét a 

bátaszék-zákányi vasút kiépítése tárgyában. 
Szathmár-Némethi sz. kir. város közönségé

nek kérvényét az árva pénztárból 1848—9-ben 

szenvedett 8725 frt 30 kr. károsodásnak az ál
lam részéről leendő megtérítése iránt. 

Bars megye közönségének föliratát, melyben 
Szabolcsmegye közönségének a törvényhatóságok 
területi épségben fontartása iránti fölterjesztését 
pártolja. 

Ugyancsak Bars megye közönségének kér
vényét, a katonai elszállásolás alkalmából, a ka
tonai parancsnok és honvédelmi minisztérium ál
tal szenvedett sérelmei orvosolása iránt. 

Doboka megye közönségének föliratát, mely
ben Ung megyének a tűzkárok országos biztosí
tása tárgyábani föl erjesztését pártolja. 

Bemutatom ugyanannak feliratát, melyben 
Udvarhelyszék közönségének egy aikotaodó in-
compatibilitási törvény tárgyában beadott kérvé
nyét pártolja ; bemutatom Mármaros megye kö
zönségének föliratát, melyben a belügyminiszté
riumot a jelenlegi törvényhatósági területek szét-, 
szaggatása nélkül foganatosítandó kikerekitési tör
vény előterjesztésére utasít tatni kéri. 

Horvát Boldizsár igazságűgyminiszter ur át
iratában arról értesít, hogy Binder Mihály kép
viselő-állásáról lemondott. 

Az illető kerület választási elnöke fölfog szó-
Httatni, hogy uj választás iránt intézkedést tegyen. 
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A bemutatott kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Egyéb előterjesztése az elnökségnek nincs. 
Tormássy Mihály: Szontág Miklós lippai 

lakosnak folyamodványát van szerencsém a t. 
ház asztalára letenni, melyben kéri a t. házat, 
hogy az 1848—49-ki honvédelmi hadsereg részére 
kiszolgáltatott 124 db. fanyereg ki nem fizetett árát, 
összesen 347 frt 12kr t kamataival együtt kifi
zettetni méltóztassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit tatik, 
Halász Bo ld izsár : T. ház! Nekem Binder 

Mihály képviselő ur lemondása modorára van 
észrevételem. Azt terjeszti ugyanis a t . elnök nr 
a ház elé, hogy a miniszter ur neki jelentette, 
hogy Binder Mihály képviselői állásáról lemond. 

Már kérem, a képviselőnek nem a miniszter 
előtt kell lemondania, hanem a ház előtt ; an
nálfogva nem hagyhattam észrevétel nélkül azt, 
hogy a miniszter előtt mondott le a képviselő. 
(Helyeslés) 

Horváth Boldizsár igazságügyminisz 
t er : Csak felvilágosításul akarok egy megjegyzést 
tenni. Talán a t. képviselő ur nem kisérte figye
lemmel levelem tartalmának végsorait, melyek
ben ki van mondva világosan, hogy oda utasítot
tam Binder Mihály urat, hogy közvetlenül a 
ház elnökéhez küldje be lemondását; de addig is 
mig ez megtörténnék, kötelességemnek tar tot tam 
a lemondásról a házat értesíteni. 

Halász Bold izsár: Igen, de nem olvastatott 
föl ezen levél, hanem csak egyszerűen jelentetett 
a lemondás. 

E l n ö k : A dolog menete ez volt: I t t föl
szólalás történt az iránt, hogy Binder Mihály ur, 
noha királyi kinevezéstől függő hivatalra nevez
tetett ki, még mindeddig le nemmondott képviselői 
-állásáról. Erre a miniszter ur azt igérte, hogy 
föl fogja őt szólítani, és Binder Mihály fölszóli-
tatván a miniszter ur által, azt felelte, hogy igenis 
lemond. A miniszter ur ezt közölte velem, és én 
szükségesnek tartottam ezt a háznak tudomására 
hozni azért, hogy a képviselői hely továbbra üre
sedésben ne maradjon. (Jobb felől helyeslés. F'ölki-
áltásók bál felől: Nem lehet uj választást elren
delni, mig maga le nem mond!) 

Simonyi Lajos br . : Én részemről ezt he
lyes eljárásnak nem tartom, mert minden képvi
selőnek kötelessége ha lemond, azt nem a mi
niszter úrral tudatni, hanem egyenesen a házzal, 
mert csak a ház áll egyenes összeköttetésben a 
miniszterrel: és azért, nézetem szerint, ezen levél 
nem volt figyelembe veendő; mert i t t nem arról 
van a szó, hogy a miniszter ur mit jelent egyesi 
hivatalnokáról ? hanem egyedül azon összeköt
tetésről van szó, mely az egyes képviselő és a 
ház közt létezik (Helyeslés) és azért minden kép

viselőnek szoros kötelessége, hogy legelőször is a 
ház előtt mondjon le (Helyeslés). 

Horváth Boldizsár igazságügyminiszter: 
Azt, a mit t . képviselő ur óhajt, én már megtet
tem, t. i. Binder Mihály marosvásárhelyi kir. 
táblai bírónak kötelességévé tettem, hogy lemon
dását közvetlenül a ház elé küldje be. 

Egyébiránt igen furcsának találom ezen föl
fogást a képviselő urak részéről, mert ott a 
törvény. Ha a törvény kimondja az ineompati-
bjlitást, nem várom be az illető bírónak lemon
dását, hanem őt a tövény értelmében lemon-
dottnak tekintem és annak helye a törvény értel
mében betöltendő: én tehát a biró lemondásának 
beadásától nem teszem függővé a kérdés eldön
tését, hanem a képviselő háztól függ annak el
döntése. (Helyeslés jobb felől.) 

Almássy Sándor: Én csak az igazságügy
miniszter ur csodálkozását bámulom, mert, ha 
akkor midőn interpelláltatott a felől, hogy mórt 
nem mondott le Binder képviselő ur képviselői 
állásáról vagy hivataláról, adta volna azon vá
laszt, hogy miután Binder a hivatali állást elfo
gadta, tehát a képviselői állásról a törvény 
értelmében lemondottnak tekinthető, ezt értettem 
volna; hanem minden esetre azt hiszem én is, hogy 
a képviselő egyenesen az elnökséggel köteles le
mondását tudatni, 

Patay Is tván: Csak két szót akarok szólni. 
Ezen eljá elnök urnák és a miniszter ur
nák ebben a tárgyban incorrect: (Zaj) ezt hiva
talosnak sem az elnök ur, sem a ház nem veheti. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Bocsánatot kérek, határozottan tiltakoznom kell 
az ellen, mintha eljárásom incorrect lett volna. 
(Helyeslés.) 

Én megtettem kötelességem; az illető birót 
figyelmeztettem törvényes kötelességére és felszó
lítottam, hogy válaszszon a kormányhivatal vágj 
a képviselői állás közt. O kijelentette, hogy a 
birói állást tartja meg, és ekkor utasítottam arra, 
hogy képviselői állásáról közvetlenül a ház elnöké
hez küldendő nyilatkozatban mondjon le. (He
lyeslés.) -

Most azonban egy másik kérdés adja magát 
elő. Meglehet, hogy valamelyik biró képviselői 
mandátumáról való lemondását nem küldi be köz
vetlenül a ház elnökéhez és akkor kérdem: magá
tól ezen bírótól függ-e, hogy helye betöltessék 
vagy pedig a törvénj^ értelmében a ház határoz-e 
a felett? Én részemről a háznak jogát salválni 
akarnám és nem akarnám az egyes bírónak ha
nyagságától függővé tenni, hogy valamely a tör
vény értelmében üresedésbe jött képviselői állás 
betöltessék-e vagy nem. {Helyeslés jobb felől) 
Én csupán azon nyilatkozatot utasítom vissza, 
hogy incorrecte jár tam volna el: (Helyeslés), — 
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mert törvényes kötelességemnek megfeleltem. (He
lyeslés jobb felől.) 

Elnök : T. ház ! Talán csak nem pártkér
dés ez ? (Nem!) 

En igy fogtam fel a dolgot : ha valamely 
képviselő, ki a törvény értelmében képviselői 
állásáról lemondani köteles, ezt nem teszi, mi
helyt a háznak positiv tudomása van, hogy ezt 
elmulasztotta, határozhat uj választás felett. 
Binder Mihály képviselő ur kineveztetett királyi 
hivatalra, olyanra, mely miatt le kellett volna 
mondania képviselői állásáról, de nem tette, ez 
eonstatálva van. En bejelentettem, és most már 
ugy gondolom, hogy a t. háznak tökéletes joga 
van uj választást elrendelni. I t t a kérdés: tehát 
méltóztatnak-e ezen jelentés folytán elhatározni, 
hogy az uj választás elrendeltessék. (Igen!) 

Tisza K á l m á n : Attól függ, t. ház, felfogá
som szerint, hogy minő tudomást értünk az alatt, 
a melyet a t. elnök ur mondani méltóztatott: 
mert azt, hogy a miniszter ur az illetőt felszó-
litotta, hogy, miután a törvény értelmében a bi-
rói és képviselői állás incompotibilis, a kettő 
között válaszszon, ezt részemről helyeslem, de azt, 
hogy az illető képviselő lemondott képviselőségé
ről : azt nem hiszem és nem tartom correetnek 
a miniszter jelentése folytán venni tudomásul 

Kétségtelen, hogy, ha valamelyik képviselő oly 
hivatalba lép, mely a törvény szerint a képviselői 
állássá] össze nem egyezhető, ezen képviselő köte
les lemondani; de a háznak okvetlen kötelessége 
minden tagja iránt, hogy megadja neki a módot 
arra, hogy maga nyilatkozhassak. 

En tehát azt óhajtanám, hogy bizzuk meg 
a ház t. elnökét, hogy a képviselő nrat oly hoz
záadással szólítsa föl, hogy nyilatkozzék az 
iránt, hogy a két állás közül melyiket választja, 
és hogy, ha 8 nap alatt nyilatkozni nem fog, ez 
képviselői állásáról való lemondásának vétetik. 
(Helyeslés.) 

Paczolay János : T. ház ! Tökéletesen iga
za van Debreezen város előttem szólott érdemes 
képviselőjének a tekintetben, hogy a képviselő 
lemondását mindenkor a t. ház előtt tartozik be
jelenteni, és a t. ház a képviselő lemondását csak 
akkor fogadhatja el, ha az egyenesen hozzá lett 
intézve; hanem e eorrect eljárástól 
Ráday László gr. lemondásánál el méltóztatott 
térni, és igy ez incorreet eljárást annak kell 
tulajdonítani, hogy mi magunk nem tartjuk 
mindig szükségesnek eljárásunknál a eorrectséget 
figyelembe venni. En ugy emlékszem, t. ház, hogy 
Ráday László gr. nem személyesen mondott le, 
nem személyesen adta tudtára a t. háznak lemon
dását, hanem adta tudtára ügyvéde által, kinek 
ha jól emlékezem, meghatalmazása sem volt. Ha 
tehát azon alkalommal Ráday László grófnak 

lemondását correetnek lehetett tekinteni és el lehe
te t t azt fogadni, és a t. képviselőház az uj válasz
tást is el méltóztatott rendelni, én tökéletesen, 
szabályszerűnek és indokoltnak látom a t. elnök 
ur kijelentését azért: mert az igazságügy miniszter 
ur föl volt híva, hogy Binder Mihály ur által a 
törvényt tartassa meg. A miniszter ezen föl
hívásnak eleget tett , és most hivatalosan jelenti, 
hogy a megválasztott képviselő, ki általa lett 
kinevezve a birői állásra, képviselőségéről lemond. 
Most az a kérdés merül föl : vajon a miniszter 
hivatalos jelentésének van-e több hitele, vagy 
pedig Ráday László gr. ügyvéde nyilatkozatának 1 
és ha Ráday László gr. ügyvédének nyilatkozata 
folytán el lehetett fogadni Ráday László gr. le
mondását, azt hiszem még inkább ellehet fogadni 
Binder lemondását akkor, mikor azt az igazság
ügyminiszter hivatalosan jelenti a képviselőház
nak ; (Élénk helyeslés jobb felöl.) mikor a miniszter 
jelenti, hogy az általa kinevezett hivatalnokkal a 
törvényt megakarta tartatni . Én tehát ily előz
mények után nem tartom helyesnek, hogy az 
illető újra felszólitassék és a képviselőválasztás 
el ne rendeltessék. (Élénk helyeslés jobb felöl.) 

Deáky Lajos: Tisztelt ház ! 
Elnök: Tessék az igazságügyminiszter urnák 

levelét meghallgatni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa m 

igazságügyminiszter levelét): 
„Méltóságoselnök ur ! Binder Mihály maros

vásárhelyi kir. táblai biró és országgyűlési kép
viselő az 1869. IV. t. ez. 8. §-ának rendelete 
folytán utóbbnevezett állásáról egy hozzám felter
jesztett nyilatkozatában f. hó 15-ikén lemondott. 

Én ugyan a nevezettet oda utasítottam, 
hogy lemondását közvetlenül Méltóságodnál, mint 
a képviselő ház elnökénél jelentse be : mindazon
által tudomás végett van szerencsém addig is e 
körülményről Méltóságodat tiszteletteljesen érte
síteni. Fogadja Mlgod kiváló tiszteletem nyilvá
nítását. Pest, 1870. martius 26-kán. 

Horváth Boldizsár." 
Elnök : Ez tökéletesen correcte szól, nekem 

pedig kötelességem volt ezt a háznak bejelenteni. 
(Helyeslés.) Vajon a t. ház meg akarja várni, míg 
Binder Mihály beküldi lemondását, vagy pedig 
e kinevezés folytán uj választást rendel-e el 1 mél
tóztassék határozni. (Fölkiáltások jobb felől: Nem 
várjuk meg! Bal felöl: megvárjak!) I t t két ala
pon lehet határozni : az egyik alap az, hogy a 
ház megvárja, mig Binder Mihály ezen levél sze
rint, igéretét beváltja és lemondását beküldi; a 
másik az, hogy miután a t. háznak positiv tudo
mása van, hogy Binder Mihály királyi táblai bírónak 
lett kinevezve ő u törvény értelmében képviselői 
állásáról lemondottnak tekintetik és az uj kép-
viselőválasztás elrendeltethetik. 
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Ghyczy K á l m á n : A kérdéshez akarok szól
ni. Azon indítvány volt téve, hogy a dolognak 
ezen állásában, midőn a ház előtt Binder még 
nem nyilatkozott az iránt, hogy a két állás közül 
melyekről szó van, végleg melyiket fogadja el, 
és a t . igazságügyi miniszter ur is csak ideigle
nesen jelentette ebbeli akaratát, (Föllááltások jobb 
felől: Nem ideiglenesen!) a levélben az mondatik 
„addig is mig Binder képviselő ur nyilatkozni fog" 
ez csak ideiglenes tudósítása a háznak! Az indít
vány ennek folytán ugy volt téve, hogy szólittas-
sék fel Binder képviselő ur a ház t. elnöke által, 
hogy 8 nap alatt nyilatkozzék: ezen két állás kö
zül melyiket kívánja megtartani1? és ha 8 nap 
leteltével nem nyilatkoznék, hallgatása a képvise
lői állásáról való lemondásnak tekintessék. Ezt 
kérem kérdésül kitüzetni. Ezt tartom correct 
eljárásnak. 

E l n ö k : Kívánja a tiszt, ház, hogy Binder 
képviselő ur fölszólittassék, hogy 8 nap alatt le
mondását jelentse be ? (Igen! Nem!) A kik kíván
ják, méltóztassanak fölállni. (Megtörténik) A kik nem 
kívánják méltóztassanak szintén fölállni. (Megtör
ténik.) A többség nem kívánja.E szerintelrendel
tetik az.uj választás a törvény alapján: mert a 
képviselő ur oly hivatalt vállalt, mely a képvi
selőséggel ineompatibilis. 

K u b i n y i Ö d ö n : T. ház! Van szerencsém 
benyújtani Kohn Antalnak mint a rimaszombati 
héber egyház elöljárójának 306 ft. 25 kr. illeték 
lefizetés alóli fölmentetése iránti folyamodványát. 
Kérem a t . házat, méltóztassék azt a kérvényi 
bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Ivánka I m r e : T. ház! 1849-ben a Duná

ról a magyar lobogó egészen eltűnvén, miután 
az alkotmány helyreállíttatott, több társulat 
keletkezett hazánkban,—mindössze hét—melyek 
jelenleg a gőzhajózást a magj^ar lobogó alatt 
folytatják. 

A tapasztalás azt derítette ki, hogy ezen kis 
tőkék felett rendelkező társulatok egymaguk nem 
állhatják ki a versenyt a nagy gőzhajótársulattal: 

Az „Első magyar gőzhajózási társulat" utolsó 
ülésében elhatározta, hogy egyesülni kivan a többi 
hazai kisebb társulatokkal, és ennek következ
tében kérvényt intéz a képviselőházhoz, hogy 
kegyeskedjék, az egyesülés esetében kiadandó rész
vényeket a bélyeg és illetékadó alól fölmenteni, 
miután ugyanazon összegekórt a bélyeg már az 
első alakulás alkalmával megvétetett. 

Továbbá, miután hasonló közlekedési vállala
tok az állam részéről igen nagy segélyben része
sülnek, kegyeskedjék az alakulandó egyesült tár
sulatot adó dolgában elengedés utján szintén se
gélyezni. 

KÉPV. n. NAPLÓ 1854 VII. 

Kérem ezen kérvényt a kérvényi bizottság" 
nak kiadatni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak ki fog 
adatni. 

Majoros I s t v á n : T. ház! (Zaj.) Bálint Gás
pár és Langhoffer Antal, 1848—49-ki évekből 
bajtársaim folyamodását van szerencsém benyúj
tani. 

Kérik a t . házat, hogy illető folyamodásai
kat az illető minisztériumokhoz, melyekhez intézve 
vannak, áttétetni, és kellő alkalmaztatásuk iránt 
gondoskodni méltóztassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Zsedényi E d e : Van szerencsém benyújtani 

egy kérvényt a 16 szepesi város kerületbeli több 
város részéről t . i. Szepes-Szombat, Felka, Poprád 
Matheoez és Sztrázsa városok közönségei részéről, 
hogy kebelökben járásbíróság fölállítása elhatároz
tassák. 

Elnök: A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Mllkics E r n ő : Van szerencsém a t. ház elé 

egy határozati javaslatot terjeszteni az adóvég
rehajtás tárgyában, (Ralijuk, balról !j melynek in
dokolását akkorra tartom föl, mikor az napi renden 
lesz. Most csak arra kérem föl a t . házat : mél 
tóztassék intézkedni az iránt, hogy az kinyo
matva mielőbb napirendre kerüljön. 

Jámbor P á l j e g y z ő (olvassa Mukics Ernő 
határozati javaslatát.) 

„Miután az 1868. XXI. t . ez. 12. §-a ha
tározottan és kivétel nélkül rendeli, hogy av 
egyenes adók évnegyedenkint fizetendők : tekint
ve azt, hogy hazánk adózó népének zömét a 
földmivelő osztály képezi, mely a reá kivetett 
adót csakis az évi terményből fedezheti; tekint
ve, hogy az idézett törvényezikk 15-dik §-ának 
szigorú alkalmazása által a földmivelő osztály 
oda van terelve, hogy termesztményét idő előtt 
|;>otom áron elpazarolja; tekintve hogy ugyané 
törvényezikk 14-dik §-a értelmében a késedelmi 
kamatok iránt az állam biztosítva van s e sze
rint rövidséget nem szenvedhet : mondja ki a 
ház határozatilag : 

A pénzügyminiszter oda utasittatik, hogy 
mielőbb terjeszszen be egy törvényjavaslatot, mely 
a földadónak végrehajtás utjáni beszedését az 
aratás és gabnatakaritás idején, vagyis : Julius és 
augustus hónapokon át, megszüntesse. 

E ö r y Sándor: T. ház! Nézetem szerint, — 
és ugy hiszem az egész ház nézete szerint — (Hall
juk !) ahoz, hogy a vasutak minél jövedelmezőb
bek és az országra is minél hasznosabbak legye
nek, szükséges, hogy ott, a hol útba esnek, el 
ne kerültessenek azon helyek, a melyeknek kiterjedt 
kereskedelmi forgalmuk van, és a melyeknek for
galmuk fejlődik. 

A nyugati vaspályán Győr-Tét között ezen 
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elven történt sérelem az által, hogy a vasút Dem 
ugy, mint eleve terveztetett Tét felé, hanem 
Szereesen felé vitetett, mindamellett, hogy a 
megye ismételten kérte, hogy Tét felé vitessék. 

Tét, legnevezetesebb helysége a megyének, és 
számos ú t ta l van összeköttetve a vidéken, ezek 
között különösen országos érdekű utakkal ; ott 
van a postaállomás, és a mi főfontosságu, azon 
körülmény, hogy a Rába vonalon hat mérföld
nyire csak három ut levén, azon vidékről az ut 
egyenesen Tétre vezet és a rábaközi gazdag vi
dék egyenesen csak ezen ponton érintkezhetik a 
Győr és Rába közti vonallal. Szerecsen ellenben 
kis, igénytelen hely: minden nevezetessége az, 
hogy téglagyára van. 

Néhány évvel ezelőtt, midőn szó volt róla, 
hogy a győr-keszthelyi vasút létesüljön, akjvor 
azok érdekében, kik a vállalkozás élén állottak, a 
vasútvonal Tét felé trassiroztatott. Midőn mega
lakult a mostani társulat, Weiekersheim mérnö
kei Tét felé trassirozták a vonalat és azt mon
dották, hogy erre 200,000 frttal olcsóbb a vo
nal, és az emelkedési viszonyok is sokkal kedve
zőbbek. Az egész vidék örült neki, hogy Tét felé 
fog jönni a vonal; azonban nem sokára hire hal
latszott, hogy ajánlatok tétettek, a szerecseni pálya 
érdekében, s hogy az Szerecsen felé fog vi tetni ; 
akkor Győr megye ismételve folyamodott a köz
lekedési minisztériumhoz: vétessék tekintetbe ké-
relmök, és építtessék a pálya Tét felé. E folya
modás azonban válasz nélkül maradt, a mérnökök 
dolgoztak; később megtörtént a vasúti járás, és ek
kor a megye óvást tett , a vidék kérvényt adott 
be, a mire eleinte azt mondották, hogy a bajon 
lehet segíteni, később azonban az mondatott, hogy 
nem lehet segíteni. Nézetem szerint ez vidékünk-
te veszteség, veszteség magára a pályára, és az 
országra. Azért szabadságot veszek magamnak, a 
m. k. közmunka és közlekedési miniszter úrhoz 
a következő interpellátiót intézni : 

„Mi volt az indoka annak, hogy a nyugati 
pályán Győr ós Pápa között a vasút nem ugy 
mint eleve terveztetett s Győr megye által is ismé
telve szorgalmaztatott; Tét felé: hanem attól el-
térőleg Gyomoré és Szerecsen felé rendeltetett 
építtetni". 

Mihály i Pé ter j egyző (olvassa Eöry Sán
dor interpdlatioját). 

E l n ö k : Kiadatik a közlekedési miniszter 
urnák. 

Táncsits Mihá ly : Orosháza választó kerü
letében több részről panaszok merülvén föl, me
lyek hozzám eljutottak: azok folytán kötelessé
gemmé vált a miniszterekhez, nevezetesen a pénz
ügyminiszter úrhoz és a belügyminiszter úrhoz 
interpellátiót intézni. (Halljuk /) Tudva van, hogy 
országszerte mindenfelé vannak kincstári javak 

állandósítva; ugy vannak Békésmegyébenjelesen 
Orosháza város kerületében: ezek Felvár ésApáeza 
puszták. E puszták a körülfekvő szegényebb 
birtoktalan családoknak évek során át adattak 
haszonbérbe, azonban most ettől elestek. Eddig 
valóságos jótétemény voltak e puszták a közel
fekvő községeknek, mert alkalmat nyújtottak 
nekik egész évi kény erők megkeresésére. Most 
ettől nagyobb részt elestek, más gazdálkodást 
kezdenek e pusztákkal mint eddig, nevezetesen: 
csak vagyonosabb emberek kaphatnak bérletet, 
a szegényebbek nem; egész községek, melyek eddig 
tömegesen részesültek e pusztákban, most egy 
darabot sem kapnak. {Zaj.) Eddig 5 frtot fizet
tek a főidnek holdjától. Most előállottak egyes 
vagyonos nyerészkedők és üzérkedők, kik azon 
földekért, melyeket eddig Bánfalva község birt, 
holdankint 8 frtot Ígértek. Dicsérendő ugyan, ha 
az illető községek a kincstári jószágokból minél 
nagyobb összeget igyekeznek a kincstárba szolgál
tatni ; de csak bizonyos föltételek a l a t t : ha t. i. 
azon nagyobb jövedelem ismét az ország fölvirág
zására viszaszivárgott. Hamis tudomány, mely azt 
tanítja, hogy az a boldog ország, melynek kincstá
rába minél nagyobb kincsek vannak össze halmozva. 
Az ország csak akkor boldog, ha azon kincsek 
az ország fölvirágoztására fordíttatnak, ellenkező 
esetben nem. (Helyeslés a szélső balon.) Engedje 
meg nekem a t. ház, hogy ezen állításomat egy 
példával világosítsam fel. Példát vehetnék bár
mely más országból, de vehetek hazánkból is. 
Hazánk egyik vidékén például szárazság, rósz 
termés, elemi csapások következtében éhség 
támad, és a jólelkű kormány önkényt, jószántá
ból elhatározá, hogy ezen ínségben levő vidéknek 
olcsóbban ad gabonát a megtelt magtárakból. 
Es mi történt ? Elő áll néhány üzér és azt 
mondja . . . (Halljuk!) 

E l n ö k : Méltóztassék röviden indokolni ez 
interpellátiót. 

Táncsics Mihály: Mindjárt bevégzem. Elő 
áll néhány üzér és azon ajánlatot teszi a kor
mánynak, hogy 8—9 frtot ád egy mérő gabonáért, 
ós a kormány nem adja a szegényeknek, hanem 
odaadja a gazdagoknak. Van-e a házban csak 
egyetlen egy képviselő is, a ki azt mondaná, hogy 
a kormány helyesen és bölcsen cselekedett? Yan 
szerencsém az interpellátiót beadni. 

Mihály i P é t e r j egyző (olvassa Táncsics 
Mihály interpdlatioját.) ,,Ámbár értesülhetett a t 
miniszter ur, mik itt alább előadatnak, mert Bán
falva község részéről küldöttség jelent meg nála 
kérvén a bajok orvoslását, stb. miniszter ur a 
küldöttséget Peterdy tanácsos úrhoz utasította, s 
a tanácsos ur pedig e válaszszal bocsátotta el: Ha 
a község haszonbérbe földet nem kap; a lakosok 
menjenek napszámba. 
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Ilyetén állásában a dolgoknak azt lehet hinni, 
hogy maga a t . miniszter ur a küldöttség által át
nyújtott kérvény tartalmát nem tudja; a tanácsos 
ur válaszából azt következtethetni, hogy a bajt or
vosolni nem tár ták szükségesnek, tehát méltán 
és joggal intézhetem a kérdést a t. pénzügymi
niszter úrhoz : 

„1-ör Van-e tudomása a t. pénzügyminiszter 
urnák arról, hogy a Békés megyében fekvő Fel
vár és Apáeza kincstári pusztákon folytatott gaz
daságban visszaélések kaptak lábra, jelesen: csak 
azok kapnak haszonbérbe földet, kik vagyonosak, 
mert ajándékozni,vesztegetni birnak ; azután azok, 
kik egy bizonyos kormánypárti képviselőre adták 
a múlt választásnál szavazatukat;—s végre a sze
gényebb községek, melyek eddigelé solidaritásban, 
régibb szokásnál fogva, holdankint 5 frt haszon
bért fizetve mindig kaptak, és most e jótétemény
től elüttettek azért, mert magános, jómódú gaz
dák holdjáért 8 frtot fizetnek. 

2 -or Es ha van a t. pénzügyminiszter ur
nák erről tudomása : nem tartja-e hivatalos kö
telességénél fogva szükségesnek, minélelőbb nyil-
vánitni, hogy a bajt, még mielőtt az tovább to
vább harapóznék, kellő intézkedéseknél fogva or-
vosolandja, szigorúan utasítván gazdatiszti alá
rendeltjeit, hogy személyválogatás nélkül jut tas
sanak a puszták földjeiből a szegényeknek is, ha a 
haszonbért rendesen fizetik; s a községeknek is 
az előbbeni mód szerint holdjától 5 frt haszon
bér! fizetés mellett." 

Táncsics M i h á l y : Még egy interpellátiót 
kívánok a t. belügyminiszter úrhoz intézni. 

Az orosházi választó kerületben az emiitett 
Bánfáivá község ujabbkori telepitvénye a eontrae-
tualisták közé tartozik. Mikor megtelepedett a 
község, a földesurasággal szerződést kötött, a 
melynek értelmében az uraság jelölt ki temető
helyet azon kikötéssel, hogy, ha a temető megtelik, 
az az uraság részére visszaesik, s az, uj temető 
helyet jelöl ki. A temető betelt, a község jelen
te t te magát az uraságnál, de az el levén adó
sodva, hitelezők tették kezüket a birtokára, és 
sem az uraság nem teljesiti a szerződés értel
mében kötelességét, sem a hitelezők azt tenni 
nem akarják ! A község tehát a megyére adta 
ügyét és ott azt felelték, hogy ha nincs a köz
ségnek temetője,vásároljon egy magános polgártól 
pénzen, de megjegyzendő, hogy Bánfalva községe 
egy talpalatnyi földdel sem bir, —; kitől vásárol
jon? Ennélfogva van szerencsém erre vonatkozó
lag a belügyminiszter úrhoz interpellátiót intézni. 

Mihály i Péter j egyző (fölolvassa Táncsics 
Mihály interpellátioját) : 

, , 1 . Van-e a t. miniszter, urnák arról tudo
mása, hogy Békés megyében, jelesen az orosházi 
választó kerületben fekvő Bánfalva községnek régi 

temetője megtelvén, most uj temetőül hely szá
mára nincs kijelölve, holott a község és földes
uraság között létre jöt t szerződés értelmében az 
uraság kötelezte magát, hogy ha az előbbi te
mető betelik, uj temetőül helyet fog a községnek 
kijelelni, de a mi eddig nem tőrtént? 

2. És ha van erről tudomása, nem tartja-e 
szükségesnek sürgetően intézkedni, nehogy Bán
falva községe kénytelenitessék halottait útfélen 
temettetni el?" (Derültség jobb felől.) 

E l n ö k : Közöltetni fog a belügyminiszter 
úrral. 

Körmendy Sándor: Van szerencsém a t . 
vallás és közoktatási miniszter úrhoz következő 
kórdvényt intézni (fölolvassa a következő inter
pellátiót) : 

„Van-e tudomása a miniszter urnák arról, 
hogy a Somogy megyében fekvő lakócsai urada
lom, mely Lakócsa, Tóth-Ujfalu, Patony, Szent-
Borbás és Szent-Jak falvakból áll, s ,,királyi 
alapítványi" ezim alatt általa kezeltetik, vala
mint az ugyancsak somogymegyei kaporfői apát
sági birtok, mihez Paeza és Újfalu tartoznak s 
szintén általa kezeltetik, sem a miniszter urnák 
1869. évi vagyoui előterjesztésében, sem az e 
mellé csatolt okmánytárában kimutatva nincs, 
sem jövedelme s hovaforditás 1868. zárszá
madásában elő nem fordul. 

Hol van, vagy ha nincs, miért nincs ezen 
nagy és szép birtokok jövedelme kimutatva, s 
mire lettek — mióta általa kezeltetnek — jö
vedelmei fordítva ? Van-e még több ily bir
tok a miniszter ur kezelése alatt, s ha igen, 
melyek azok ?" 

E l n ö k : Közöltetni fog a cultusminisztérrel. 
Tomasicl l József : A közlekedési miniszter 

ur a ház asztalára több törvényjavaslatot te t t le, 
melyek többnyire ki vannak nyomatva és kiosztva, 
azonban fájdalommal látjuk, hogy épen az, mely 
a legsürgetőbbre, az eszék-sziszek-károlyvárosi vo
nalra vonatkozik, még nincs kinyomatva. Azon 
kérdést vagyok bátor intézni a t. elnök úrhoz : 
mi az oka annak, hogy ez még nem történt meg ? 

E l n ö k : Ez ugy történt, hogy 24 óra csak 
24 óra, és én belőle többet nem csinálhatok. Ezen 
törvényjavaslatok halmazát szombaton tet te le 
a t. miniszter ur a ház közbejött vasár
nap, és csak á kiosztott törvényjavaslatokat le
hetett kinyomatni, az érintett törvényjavaslat szin
tén a nyomdában van, és az is ki fog nyomatni 
és ki fog osztatni, mihelyt elkészül. (Helyeslés.) 
Ezzel, gondolom, a kérdésre kielégítő választ adtam. 
(Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! Van szerencsém bemutatni három törvény
javaslatot. Eddigelé számos vasúti vállalatra vo
natkozó törvényjavaslat került a ház elé, a csa-
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tornákra azonban kevés figyelem fordíttatott: 
most van szerencsém benyújtani a Ferenez-csator-
nára vonatkozó törvényjavaslatot. A Ferencz-csa-
torna a kincstár tulajdonát képezi ; ha a t. ház 
e törvényjavaslatot elfogadja, ezen csatornát, mind 
közlekedési, mind öntözési munkálatok tekinteté
ben hasznossá és jövedelmezővé teendi, ennélfogva 
igen fontos tárgy ez, melynek minélelőbb való tár
gyaltatását kérem. 

Miután pedig közlekedési ügyre vonatkozók, 
másfelől pedig pénzügyi kérdés ; a vasúti és pénz
ügyi bizottságnak kérem kiadatni. 

A második törvényjavaslat a tiszai koro
na uradalmi kerületet kéjoező községek uradalmi 
járadékainak megváltásáról, s a váltsági ár elrende
léséről szól. Az indokolásban bővebben ki van 
fejtve azon körülmény, melynél fogva a pénzügy
minisztérium czélszerünek látta ezen régóta fönálló 
vitás kérdésnek barátságos egyezkedés utján való 
elintézését: ennélfogva bátor vagyok a ház aszta
lára letenni a törvényjavaslatot, hozzácsatolva az 
indokolást és az eredeti szerződést, mely szerint azon 
tiszai korona-uradalom 1,300,000 ír t tal megvál
tatik, és a régi szerződésben fönálló jogai a kincs
tárnak megszűnnek. E törvényjavaslatot a pénz
ügyi bizottságnak kérem kiadatni. 

Végre a harmadik törvényjavaslat azon 
egyezményt foglalja magában, melyet a magyar 
minisztérium ő fölsége többi országának minisz
tériumával a határ-őrvidék egy részének polgári 
kezelés alá vétele folytán, a közös költségekhez 
hozzájárulása arányára nézve kötött. Miután e 
törvényjavaslat is pénzügyi kérdésekkel foglalko
zik : fölkérem a t. házat, méltóztassék azt a pénz
ügyi bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : Mind a három törvényjavaslat előbb 
ki fog nyomatni, azután a pénzügyi, illetőleg a 
vasúti bizottsághoz fog utasíttatni. 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
Van szerencsém a nyiregjdiáz-ungvári másod
rendű gőzmozdonyu vasút építéséről szóló törvény
javaslatot az engedély okmánynyal, s arról szóló 
jelentésemmel együtt a t. ház asztalára letenni 
azon kéréssel : méltóztassanak azt a vasúti és 
pénzügyi bizottsághoz utasítani. 

Elnök : Ki fog nyomatni s a vasúti és 
pénzügyi bizottságokhoz fog utasít tatni. 

Napi renden van a • központi bizottság je
lentése. 

Térei P á l a központi bizottság e lőa
dója (olvassa a központi bizottság jelentését a 
dunaszabályozás stb. iránt a budapesti kölcsönről 
benyújtott törvényjavaslat tárgyában.) 

Elnök :T. ház ! A jelentés már ki van nyo
matva. Nem tudom, nem tartja-e a t. ház a 
jelen időt és tárgyat olyannak, melyet a 180-dik 
szakasz kivételes kedvezésében részesíteni kellene, 
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hogy t. i. ne 3 napig várjunk vele, hanem 
már holnap tárgyaljuk. (Fölkiáltások: Holnap
után ! Holnap!] 

Tisza K á l m á n : Én igen szívesen ellállok 
attól, hogy 3 nap közbejötte követeltessék, de nem 
látom okát annak, hogy .miért holnap, és miért 
ne vegyük legalább azt az egy napot magunk
nak, hogy holnapután tárgyaltassók a javaslat 1 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Azon esetben, hogyha a központi bizottság va
lami lényeges változtatást te t t volna, értelme 
volna annak, hogy adassék idő a bővebb tanul
mányozásra ; de miután a benyújtott javaslatot, 
mely a pénzügyi bízottság által előterjesztetett, 
a központi bizottság majdnem szóról szóra ugy 
fogadta el, a mint volt : ideje volt azt min
denkinek tanulmányozni. 

Ghyczy K á l m á n : Annyi bizonyos, hogy a 
központi bizottság te t t módosításokat, az- pedig 
nagyon relatív, hogy ezen módosítások fontosak-e 
vagy nem fontosak ? Egyébiránt mi nem vagyunk 
értesülve arról, hogy a központi bizottság mily 
módosításokat tet t , s miután elég tétetik a tárgy 
sürgőssége igényeinek, ha holnapután vétetik is 
fel: én kérem a tárgy fontosságánál fogva azt 
holnapután tárgyalás alá venni. (Fölkiáltások 
jobb felől: Holnap!) 

Zsedényi Ede : Én azt hiszem, hogy mikor 
a ház egyik része a szabályt kívánja föntartani, 
annak kell engedni. (Ellenmondás jobb felől.) 

VukOViCS SebÖ: Ha valamely más törvény
javaslatról volna szó, t. ház, akkor talán gyor
saság tekintetéből el lehetne állani a szabályok 
által meghatározott határidőtől; de ez pénzügyi 
törvényjavaslat, t. ház, és az országnak adófize
tőit illeti: ne méltóztassék tehát ezt rögtönöztet-
ni. Én szintén kérem, mint igen t. barátom, hogy 
holnapután vétessék tárgyalás alá. (Helyeslés bal 
felől) 

P é c h y T a m á s : (Zaj. Bal felől: Halljuk!) 
A házszabályok 108. §-a azt mondja : „A köz
ponti bizottság jelentése az Írásban beadott kü
lön véleményekkel együtt a ház asztalára leté
tetvén, kinyomatik, s rendkívüli eseteket kivéve, 
legalább három nap közbevetésével napirendre 
tűzetik." (Fölkiáltások jobb felől: Ez rendkívüli 
eset! Csiky Sándor közbeszól: Micsoda rendkívüli
sége) Én, t. ház, nem tartom czélszerünek, hogy 
holnapra tűzessék a ki ezen tárgy feletti tanácsko
zás, mindazonáltal mert sürgősnek tartom, hol-
naputánra kívánom kitüzetni. 

E l n ö k : Méltóztassék ezt a t . ház szavazás 
által eldönteni. (Szavazzunk! Kállay Ödön: Az a 
kérdés itt: hogy maradjon-e a szabály, vagy nem ) 
Szabály az, hogy rendkívüli esetben lehet a há
rom nap lefolyta előtt tanácskozás alá venni. 

Méltóztassanak azok, kik holnaputánra ki-
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varrják tárgyalás alá vétetni, fölkelni. (Megtör
ténik.) 

A többség holnaputánra kívánja tárgyalásra 
kitüzetni. 

Következik a szőlő váltsági kötvények szel
vényadójáról szóló törvényjavaslat harmadszori 
felolvasása és végmegszavazása. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
szőlőváltsági törvények szelvény adójáról szóló fór
vényjavaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház véglegesen a 
most felolvasott törvényjavaslatot. (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

Következik a közös magyar horváttörvé
nyek Horvátországbani kihirdetéséről szóló tör
vényjavaslat végleges felolvasása és megszava
zása. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a tör-
vényja vaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t . ház véglegesen a 
most fölolvasott törvényjavaslatot? (Elfogadjuk!) 

Elfogadtatott. 
Következik végre a Temes folyam és Béga-

csatorna ármentesitési költségeinek beszedéséről 
szóló törvényjavaslat végleges fölolvasása és meg
szavazása. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
örvény javaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a Temes folyam 
és Béga-esatorna ármentesitése költségeiről szóló 
törvényjavaslatot ? (Elfogadjuk !) 

Mind a 3 törvényjavaslat véglegesen meg
szavazva levén, a főrendiházhoz szabályszerű al
kotmányos tárgyalás végett át fognak küldetni. 

Holnap lesz a főrendiháznak ülése, oda át fogja 
vinni Bujanovics Sándor jegyző ur. 

Következnék a napirenden levő tárgy. 
Lónyai Menyhért pénzügyminiszter: 

Bátor vagyok egy körülményt a t. ház becses 
figyelmébe ajánlani, (Halljuk! Zaj.) azon körül
ményt nevezetesen, hogy a közterhek iránti in-
demnity e hó végével lejár. A költségvetési tör
vényjavaslat már be van adva a t. háznak, na
gyon szükséges volna, hogy azt az osztályokban 
méltóztatnék minélelőbb tárgyalni. Nem kértem 
volna a t. házat arra, hogy ma mindjárt mél
tóztassék az osztályokban tárgyalni a költségve
tési törvényjavaslatot, ha holnapra méltóztatott 
volna kitűzni a pestvárosi kölcsönről szóló t. javas
lat tárgyalását; miután azonban holnaputánra tü
zetett ki, a mai napra kitűzött tárgy tárgyalá
sát el lehetne halasztani holnapra, és a költség
vetési törvényjavaslatot ma lehetne az osztályok
ban tárgyalni, az osztályok arról holnap jelen
tést tehetnének és igy azt még az ünnepek előtt 
törvénybe lehetne iktatni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tegnap méltóztatott napirendre ki
tűzni a közp. bizottság jelentését Tisza Kál
mán határozati javaslatáról a déli államvaspálya 
társulat adójára vonatkozólag. Tehát ezen a 
mai napra kitűzött tá rgy elhalasztatik holnapra, a 
t. ház feloszlik osztályokra és tárgyaim fogja 
most mindjárt a költségvetési törvényjavas
latot. (Helyeslés.) Móltóztatnak-e ebben megálla
podni ? (Megállapodunk'.) Tehát méltóztassanak 
osztályokra föloszlani. 

Holnap d. e. 10 órakor lesz ülés. 

í Az ülés végződik 11 78 órakor. 




