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CL ORSZAGrOS ULES 
1867. marczius 7-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 : Bemutattatnak : Soltész Sándor kérvénye sikkasztásokra vonatkozó irományainak a belügyminisztériumhoz át
tétele iránt; Mészáros Flórián panasza több ügyvéd s a mohácsi törvényszék ellen ; Kálmán János kérvénye segélyezésért. A kormány 
felel a budai katonai főparancsnokság által kibocsátott rendelet iránt tett kérdésre. A köztörvényhatóságok tárgyában beadott mi
niszteri előterjesztvény tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban elfogadtatik, aztán szakaszonkinti tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyida gr., Eötvös József b., Gorove István, Horvát 
Boldtzsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenck-
heim Béla o. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Eáday 
László gr. fogja vezetni, a szólani kívánókat Tóth 
Vilmos és Dimitrievics Milos jegyző urak jegyzik. 

A közelebbi ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő {olvassa a márczim 
6-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Az idő közben beérkezett irományo
kat van szerencsém a t. háznak bejelenteni. 

Soltész Sándor szabolcsmegyei lakos a múlt év 
deczemberében beadott kérvényében elősorolt te
temes sikkasztásokra vonatkozó összes irományai
nak a helytartótanácstól a belügyminisztériumhoz 
vizsgálat végett áttételét kéri eszközöltetni. 

Mészáros Flórián pécsi lakos Poocs Gyula 
és Haas Károly ügyvédek, ú g y a mohácsi tör
vényszék visszaélése ellen orvosoltatást kér. 

Kálmán János szabadkai lakos és néptanító 
kárainak megtérítését s fáradalmai jutalmául bizo
nyos évi segélyezés megállapítását kérieszközöltetni. 

Mind ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

TiSZa K á l m á n : T. képviselőház ! Mielőtt a 
napirendre kitűzött tárgyakra térne át a t. ház, 
egy pár szót vagyok kénytelen kérni avégett, hogy 
a minisztériumhoz egy kérdést lehessen intéznem. 
Ú g y hiszem , mindnyájunkat meglepett a budai 
katonai főparancsnokság által febr. hó 21 . és 22-
dikéről kiadott két rendelet, melyek akkor hatottak 
zavarólag az alkotmány visszaállítása iránt táplált 
bizalom nyilatkozványaira, midőn a képviselőház 
oly csalhatlan jelét adta volt készségének, megten
ni mindent, hogy ezt lehetővé, hogy ezt biztossá 

tehesse, midőn a miniszterelnök s egy személyben 
honvédelmi miniszter megnyugtató nyilatkozato
kat tett volt az iránt, hogy az ujonczok, kiknek 
kiállítására ezen minisztérium meghatalmaztatott, 
a magyar ezredekbe fognak soroztatni. Ezen igen 
szomorú emlékeket fölkeltő két rendelet folytán 
képviselői állásomból folyó kötelességemnek tar
tom — s tán nem csalódom, ha azt hiszem , hogy 
ebben a t. ház velem egyetért. (Atalános helyeslés) 
— hogy megkérdezzem a minisztériumot, föl sem 
téve azonban, mintha ezen rendeletek beleegyezé
sét bírnák, hogy mit tud azoknak keletkezéséről, 
és minő állást kíván azokkal szemben elfoglalni? 
az ezen kérdésekre nyerendő választól fogván 
függni megyőződésem szerint a képviselőháznak 
és jelessen a bal oldalnak további magatartása. 
Fölkérem a minisztériumot, illetőleg a miniszterel
nök s egyszersmind honvédelmi miniszter urat, 
méltóztassék bennünket fölvilágosítani az iránt, 
mit tud ezen rendeletek keletkezéséről, és minő ál
lást kivan velők szemben elfoglalni ? 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : T. 
ház ! (Halljuk! Halljuk /) Debreczen városa egyik 
érdemes képviselője kérdésére van szerencsém ezen
nel azt válaszolni, hogy a minisztériumnak nincs 
tudomása a közelebb hirlapilag közzétett hadpa
rancsnoksági rendeletek hitelességéről. A minisz
térium egyébiránt ismeri hatáskörét és kötelessé
geit, és azok teljesítésében csakis a törvény és 8 
fölsége által február hó 18-án és 19-én kiadott leg
magasabb leiratok tartalmát fogja szem előtt tar
tani : ezek ellenében tehát az emiitett körlevelek
nek egyátalában semmi fontosságot nem tulajdo
nithat. 

A mi pedig a Magyarország és Erdély ré
széről kiállítandó ujonczoknak a magyar ezre
dekbe történendő besoroztatását illeti, erre nézve 
a minisztérium csak ismételheti azt, mit már volt 
szerencséje kijelenteni : hogy mindenesetre köte
lességének tartandja ezen föltételt a törvényjavas-
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latba fölvenni s annak idejében a t. ház elé ter
jeszteni. 

Ezek voltak, a miket a tisztelt ház meg
nyugtatására nyilvánítani kötelességemnek tar
tottam. {Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Én, mint a ki bátor valék 
a kérdést intézni, a miniszterelnök úr nyilatkozata 
folytán hivatva érzem magamat kijelenteni, hogy 
ezen nyilatkozat engem a jelen pillanatban kielé
gített : azon reményben, hogy nem sokára eljárásá
nak eredménye által fogja aggodalmainkat telje
sen elenyésztetni. {Helyeslés) 

E l n ö k t A t. ház megnyugvással veszi a mi
niszterelnök úr nyilatkozatát. 

Következik a minisztérium előterjesztése a 
köztörvényhatóságok visszaállítása tárgyában. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a mi
niszteri előterjesztést.) 

SztratimiroviCS G y ö r g y : Jóllehet a mi
niszteri előtérj észt vényt elvileg elfogadom, s az 
alkotmányos administratio mielőbbi visszaállítását 
szükségesnek tartom, mindazáltal a móddal, mely 
által ez létesítendő, nem érthetek egészen egyet. 

Aggodalmam főleg az eíőterjesztvény kiin
duló első pontjára, az 18 61-diki megyei és városi 
bizottságok kivételes megalakulására terjed, mert 
úgy találom, hogy ezek által a haza több vegyes 
nemzetiségű fiainak jogegyenlősége mélyen meg
sértetett. A tisztelt képviselőház ismételt alkalmak
kor kimondá abbeli komoly és becsületes szándo-
kát, hogy az ország minden testvérnemzetei iránt 
igazságos lesz; ünnepélyesen kijelenté nem egy
szer, ezeknek alapos igényeit kielégíteni és teljesí
teni. Nyomatékkal és ismételve hangoztatott e ház
ban, uraim, hogy mi mindnyájan kivétel nélkül e 
haza jogegyenlő fiai vagyunk. 

Én tehát ezúttal a nemzetiségi kérdést lehe
tőleg háttérbe szorítva és mellőzve, a jogegyenlő
ség elvéből indulok ki, s a haza minden egyenlő 
polgáraiért nyilvánítom kivánatomat. De hason-
lólag kérem a tisztelt házat, miszerint ő is a nem
zetiségi szemponttól elvonatkozva a jelen tárgy 
megítélésénél, csakis a minden polgár törvény 
előtti teljes egyenlősége elvéből induljon ki és 
ebből vonja ki határozatát. 

Oly helyzetben vagyok, uraim, hogy adatok
kal bizonyíthatom be, miszerint okokból — melye
ket itt az egyetértés kedveért közelebbről nem 
érintek — az ország némely megyéiben és muni-
cipiumaiban a 61-diki bizottságok szervezése al
kalmával, ezek a magyar s német ajkú polgárok 
minden alapot nélkülöző kiemelésével alakultak. 
A választás és választhatás csekélyebb igényei 
mellett és daczára, kiemeltettek és előnyben ré-
szesittettek a velők egyenlő jogokat bírható szer
bek, románok és szlávok ellenében. Vegyes nem

zetiségű megyékben mesterkélt majoritásu bizott
ságok alakíttattak, fontos politikai jogok vonatván 
tőlök ez által el. 

Ezek felől meggyőzendő őnököt, uraim, nem 
fogom a szónoklat fegyvereit használni, nem a 
föllengző szavakat, melyek a jogoknak vajmi 
gyakran rést nyitnak, s még gyakrabban a gyön
gébb ellen elkövetett jogtalanságot magasztalják. 
Adataimat prózai szövetség nyújtsa, a statisztika 
kéiielhetlen s nehezen ezáfolható fegyvere. Ezzel 
akarom a tisztelt házat meggyőzni, hogy a 61-diki 
bizottságok föltétlen és kivételes megalakulása a 
jogegyenlőség kiáltó megsértése és lábbal tiprása. 

E g y példát a többiekre alkalmazva : vegyük 
először is Torontálmegyét. Kiterjedése, nemzet
gazdasági jelentősége, földrajzi fekvése által egy-
gyike ez az ország legfontosabb megyéinek. Lás
suk, hogyan volt itt a 61-diki megyei képviselet 
összeállítva. Torontálmegye számlál 140,000 szerb, 
120,000 német, 70,000 román, s alig 30,000 ma
gyar lakost. Az egyesült szerb és román népesség 
tehát absolut, a szerb relatív többségben van. Bir
tok-, adózási és egyéb társadalmi viszonyait ille
tőleg a szerbek, ha nem is nagyobb, de minden
esetre egyenlő arányban állanak a többi lakosok
kal. A törvény értelmében e két nemzetiség polgá
rainak a bizottság többségét kellene képezniök. 
íme itt fekszik előttem a 61-ben megválasztott bi
zottsági tagok névlajstroma. Ebből látható, hogy 
202 szerb és 218 román van a képviseletbe vá
lasztva, mig a magyarok s németek közül 5 54. 
Lássuk tovább. Becskerek városa 10,000 szerb 
lakost számlál, 6000 magrvart. németet és szlávot. 
Csaknem az egész földbirtok a szerbek kezében 
van; szintúgy a kereskedés. A szerb intelligentia 
tízszer nagyobb, mint az egyesült magyar-német. 
S e kedvező körülmények daczára a megyei kép
viseleti bizottságban csak 25 szerb van, mig a ma
gyar-német kisebbség 57 taggal van képviselve. 
Az 1000 lakossal bíró Magyar-Ittebe 12 képvise
lővel, s a 3700 lakossal bíró Szerb-Ittebe 2 képvi
selővel bir. Mokrinban 6700 szerb és 300 német 
van, s a bizottság 8 szerb s 5 német tagot számlál. 
Ezer szerbre tehát csak egy képviselő, s minden 
százra, a németek közül, másfél. Bánát-Zombor 
1500 magyar lakossal s 10 képviselővel bir, mig a 
2000 lakost számláló szerb Keresztúr csak 1, 
mond egy képviselővel. Nem találják-e önök, 
uraim, a szerb-magyar jogegyenlőség proportióját 
— egy a tizenkettőhöz ( 1 : 12) —- hibásnak? Nem 
találják-e, hogy ily tények mellett a törvény előtti 
egyenlőség különös illustrátiót nyer ? 

S ez nem csak itt Torontálmegyében van igy, 
hanem Bihar-, Arad-, s egyéb megyékben is. 

Remélem, uraim, hogy ily méltánytalanságok 
hallatára kegyetek jogérzelmei is föllázadnak, 

33* 
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s kérdendik : hát miként lehet az, hogy a nemze
tiségek ily méltánytalanságok ellen föl nem lép
tek és nem tiltakoztak ? Fölléptek ők, tiltakoztak 
ők, uraim, gyűléseket tartogattak, óvásokat ké-
szitgettek és nyújtogattak b e ; de mind híjába : 
ezen óvások — hihetőleg ad maiorem glóriám con-
stitutionis hungaricae — a provisorium valamely 
mohos levéltárában aluszszák az örök béke álmait! 

Ü g y hiszem, uraim, hogy az itt általam ki
mutatott tények megczáfolhatían érvek erejével 
bírnak, s önöket meggyőzik, hogy a 61-diki bi
zottságok kivételes megalakulását hátráltatniuk 
kell, mert ezek a jogosság alapjait nélkülözik. 

A hazának fiait, kik csak azért látják mago
kat megfosztatni politikai fontos jogaiktól, mert 
esetleg nem magyarok vagy németek, ily esetek 
nagyon séi'tik, s az elégedetlenség csiráit oltják 
szivökbe, melyek annál aggasztóbbak, minél ala
posabbak az ily méltánytalan esetek. 

Ezen okokból óhajtanám én a miniszteri elő
terjesztést módosítva látni; s hogy önök, uraim, 
meggyőződjenek, hogy nekünk szerbeknek legke-
vésbbé szándékunk viszályt és ingerültséget elő
idézni : a legjobb utat vélem választhatni, midőn 
a kormányra, illetőleg a tisztelt házra bízom ezen 
igen fontos kérdés mély belátása szerinti megol
dását, mert önök ezt, uraim, ismeretes államböl-
cseségökkel a legsikeresben tehetik ; ellenkező 
esetben kényszerítve lennék kimondani, hogy én 
részemről mindazon concessiókat, melyeket a kor
m á n y előterjesztése, az 1848. XVI. törvényczikk 
e pontjának mellőztével, a nemzetiségekre nézve 
készitni látszik, a megyei bizottságok megfelelő 
újjáalakítása nélkül, illusoriusoknak tartom és is
merem. A miniszter urak ismert loyalitása felől 
azonban föl nem tehetem, hogy ily concessiókat 
nyújtanak, mert előreboesáták, hogy, a megyei 
bizottságok jelen állapotát tekintve, ezek gyakor
lata a nem-magyarokra nézve semmi értékkel sem 
bírna. Föltételezem tehát, hogy a minisztérium, 
midőn tények által ecsetelem a kiáltó méltányta
lanságokat, melyek ha a jövőben is fönmaradnak, 
a nemzetiségek egyetértésének eszméje csak a kép
zelet szüleménye lesz, nem fog késni az igényelt 
modificatiót megtenni, mert ez által elejét veszi 
minden recriminátiónak, melynek be nem követ
kezése hazánk jövőjének érdekében is egyik leg
főbb óhajom. 

Annál inkább remélem, uraim, hogy észrevé
teleimet meghallgatják, s kifogásaimat alaposak
nak fogják tartani, miután a tisztelt ház törvényre 
való hivatkozással nem képes ebbeli kivánatomat 
megczáfolni. A 61-diki bizottságok elfogadása — 
melyeket törvénytelen kormány teremtett — már 
magában véve is a törvény szigorú betűitől való 
elpártolás. Uraim, mi a legközelebbi napokban — 

czélszerüségből — oly jelentékeny engedménye
ket tettünk, hogy e ozélszerüség ép úgy van indo
kolva jelen esetben, midőn ez több millió honfi
társ megnyugtatására és kibékítésére irányul, mint 
azon sok egyéb, mi e napokban engedménykép e 
házban szőnyegre került. 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Üdvözlöm a minisz
tériumot azon ösvényen, mely a törvényhatóságok
nak mielőbbi visszaállítására vezet, és, azt hiszem, 
bátran kijelenthetem, hogy midőn ügyekszik azon 
termek ajtait megnyitni, melyekben alkotmányunk 
keletkezte, fejlesztése és megőrzése fölött apáink 
annyiszor, oly gondosan, annyi honfi buzgalommal 
és oly eredményesen tanácskoztak, hogy, mondom, 
a minisztérium a nemzetnek közkivánalmával fog 
találkozni: ennélfogva én részemről a miniszteri 
előterjesztést átalánosságban tanácskozás alapjául 
elfogadom. Meg vagyok győződve, hogy minden 
törvényhatóságban a tanácskozások úgy fognak 
folyni, hogy be fogjuk a világnak bizonyítani, hogy 
a municipalis rendszer igenis beleillik egy felelős 
kormányzat keretébe. {Helyeslés.) Miután azonban 
az átmeneti korszakban némi nehézségekkel kell 
küzdenünk, nehogy a félreértések zavart okozza
nak, egy pár pontjára ezen miniszteri előterjesz
tésnek indítványt fogok tenni, melyet az előter
jesztés részletes tárgyalásánál fogok előadni és in-̂  
dokolni. 

Miletics Szevetozár: T. képviselőház! Én 
is a megyék és más municipiumok, valamint ezek 
hatáskörének visszaállítása mellett vagyok, de nem 
azon alapokon, melyeket a minisztérium hoz javas
latba: először azért nem, mivel ezen alapok alapta
lanok. . . . {Zaj. Ellenmondás!) 

E l n ö k : Parlamentalis kifejezést kérek, kép
viselő úr. 

MiletiCS SzvetOZár: . . . másodszor azért, 
mert ez alapokon a municipiumok, különösen a 
megyék nem lesznek azzá, a minek kellene len-
niök azon országban, mely az 1848-diki törvények 
által népképviseleti alapra van fektetve; s végre 
azért, mivel a municipiumok hatásköre leglénye
gesebb pontjában korlátolva van. 

A minisztérium indítványozza, hogy az 1861-
ben megválasztott bizottságok megmaradjanak; de 
ez semmi törvényen sem alapszik, Az 1848-diki 
törvények szerint a megy ék törvényes coordinatiójá-
ig a 48-ban választott bizottság volna illetékes ; de 
ezt, maga a minisztérium megjegyzése szerint, az idő 
eltörölte. 1861-ben a kormány az országgyűlési 
képviselők megválasztását lehetővé akarván tenni, 
nem volt más expediense, mint uj megyei képvi
seletet életbe léptetni; de ebből nem következik, 
hogy ezen expediensnek s úgy szólván „proviso
rium ad hocCÍ-nak vissza kell jönnie most is, midőn 
az országgyűlés is s a minisztérium is léteznek, k ik 
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provisoriumot több joggal alkothatnak, mint maga 
az udvari kanczellária, és kell is, hogy alkossák, 
nem csak azért, mivel a hat év előtti választások, s 
ezek is ideiglenes kormány alatt, semmiképen sem 
tekinthetők alkotmányosaknak, és mivel a válasz
tók bizalma már úgy szólván elavult, s tán az ese
mények által meg is ingattatott, hanem azért is, mi
vel az alapok, melyeken a megyei képviselet fek
szik, magokban nem igazságosak: mert a közsé
geknek a képviselők igen csekély része adatott és 
a bizottságok az előbbi privilegiált osztályok he
lyettesítése által alakultak. A praxis, mely szerint 
választattak a bizottságok, ebben még potentiálta 
az ideiglenes kormány hibáit, mivel, mint tudva 
van, a szabályos választásról szó sem volt, mert a 
főispánok inyök szerinti conferentiával a lisz-
tát összeállították, mely fölolvastatott, s melyre 
m egjegyzés nem lehetett, kivéve ha egyiknél vagy 
másiknál megjegyeztetetett: meghalt! í g y a vá
lasztások nem csak átalános alkotmányos és egyen-
jog, hanem a nemzetiség szempontjából roszul es
tek k i : mert, hogy csak az előttem ismeretes válasz
tásokat Bácskában és a Bánságban említsem, a leg
nagyobb szerb helységek kevesebb képviselőt vá
laszthattak, mint sok más kisebb; ily módon és a 
szerb intelligentia mellőzése miatt történt, hogy 
például Torontálmegye bizottságában nem volt a 
szerbeknek egy harmad része sem, holott a megyé
ben a viszonylagos többség a szerbeké s a romá
nokkal az átalános többséget teszik, mégis ezekkel 
együt t alig egy harmad részben vannak képvisel
ve ; az egyes nemzetiségek igazságos képviselete pe
dig ez időben, midőn a nemzetiségi kérdés szőnyeg
re jő, több okból volna szükséges: először hogy más 
nemzetek tagjai bizalommal járuljanak az uj álla
pothoz ; másodszor, hogy a lelkületek igazságos 
mértékben már otthon kibéküljenek és kiegyenlit-
tessenek ; végre, hogy az országgyűlés is képes le
gyen a közvéleményt hiven megtudni. 

Mindezen tekintetekből, és mivel maga a mi
nisztérium is az 1848-diki törvények ideiglenes 
változásába, magok a municipiumok tekintetében 
is, bocsátkozik, czélszerübb lett volna, ha a megyék 
ideiglenes elrendezését képviseleti alapon terjeszti 
elő, mindenesetre pedig, ha uj bizottságok válasz
tását rendeli el. 

Ezenkívül korlátoltatik a megye autonómiája 
leglényegesebb pontjában, t. i. a tisztviselők vá
lasztásában, miután a főispánoknak kizárólagos 
kijelölési jog adatik, melylyel 1848-ig sem birtak 
teljes mértékben és mindenütt, mely 1848-ban a 
bizottságokra is kifejezetten ki volt terjesztve, s 
mely a választási jogot nevetségessé teszi, mert az 
ily kijelölés, különösen a főispán részéről, ki ez
után kisebb önállósággal fog birni a kormány irá
nyában, azonos akinevezéssel. Akilátások olyanok, 
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hogy a szerbek, különösen ott, hol nagyobb szánt" 
mai vannak, nem fognak saját nemzetiségökbeli 
főispánokkal birni: azok tehát, kik valami tisztet 
viselnek, ez oldalról is egy ember kegyelmének 
lesznek kitéve. 

Ezen javaslat másik oldala az, mely a nem
zetiségeket érdekli. A 7-dik §-ban megszüntettetik 
az 1848-diki törvények XVI. czime e. betűjének 
azon megállapítása, melynél fogva a congregatiók-
ban és a megyei bizottságokban tiltatik más, mint 
magyar nyelven beszélni; és e megszüntetés azért 
tétetik, hogy más nemzetiségek nyugtalanságai
nak és aggályainak eleje vétessék, mig a nemzeti
ségi kérdés alkotmányos utón el nem döntetik. 
Igaz, hogy a fentebbi megállapítás megszüntetésé
vel egy legnagyobb foltja töröltetik el az 1848-
diki törvényeknek, melyek ugyan demokratiku-
sok akartak lenni, de mégis mindenkinek, ki nem 
tud magyarul, még magokban a megyékben is, 
hol saját költségén, saját ügyeiben atheoria szerint 
joga van, tettleg betömik a száját; de azt hinni, 
hogy a többi nemzetek e megállapítás megszünte
tésében engedményt fognak látni,ezt hinni,mondom, 
vagy nagy naivságot tételez föl azok részéről, kik 
így vélekednek, vagy úgy szólván vakságot azok 
részéről, kiket érdekel. Nem úgy van! Ha a mi
nisztériumnak valóban komoly szándéka, hogy a 
többi nemzeteket evvel addig' is megnyugtassa, 
lígy én őket, akármennyire ne adassék hitel szava
imnak, mégis biztosítom, hogy szándékukat evvel 
legkevésbbé sem fogják elérni, annál kevésbbé, 
mivel az ideiglenes kormány is többet engedett 
meg, mivel a nem-magyar nyelvnek köre most is 
már tettleg tágasb, miután például a szerb nyelv 
némely törvényhozásoknál hivatalos nyelv. A töb
bi nemzetek sem fognak evvel megelégedni; de 
legkevésbbé mi szerbek, kiknek a koronázott ki
rályok privilégiumai nemzeti jogainkat és saját 
hatóságainkat biztosítják, kiknek ő felsége nem 
csak 1848-ban, hanem 61-ben is a szűkebb Ma
gyarország integritásának resti tutiójánál királyi sza
vát Írásban adta, hogy nemzeti jogaink, nyelvünk 
és nemzetiségünk államjogilag biztozitva lesz. 

Ha mi azon tény előtt állanánk, hogy ez or
szággyűlésen a koronázás előtt semmi sem fog ha-
tároztatni, a mi különben a törvényhozás körébe 
vág, mi talán aggálylyal, de mégis nyugodtan 
várhatnánk ez időre ; — de midőn látjuk, hogy'mín-
denki saját részéről magát előleg biztosítja, hogy 
Ausztriával uj pragmatica sanetió állapíttatott 
meg, mely még a koronázás előtt fog az ország
gyűlésen átmenni; midőn látjuk, hogy a törvény
hozás legfontosabb ügyei, mint az adó- és ujon-
czozási ügy, ha csak időleg is, még ezen ország
gyűlésen tárgyaltatnak, hogy változások tétetnek 
magában a municipiumok szerkezetében, hogy 
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végre a legitimitás és a jogfolytonosság legállan
dóbb férfia, Deák úr, az adóra vonatkozó minisz
teri javaslat fölötti vita alkalmával mondja, hogy 
a régi adó törvényessé és alkotmányossá válik, 
midőn azt az országgyűlés, t. i. ezen országgyűlés, a 
koronázás előtt, jóváhagyja: akkor az alkotmá
nyosság tekintetéből tőlünk sem veheti senki rósz 
néven, ha mi látva, hogy ez országgyűlés ily fon
tos tárgyakról valóban képes határozatokat hozni, 
azon gondolatra jövünk, hogy hasonló eljárásnak 
megtagadása irányunkban és a nemzetiségi kér
dés irányában nem mutat ragaszkodást a legitimi
tás- és jogfolytonossághoz, hanem inkább oly 
szándékot, melynél fogva az ügy addig halasztas-
sék, mig a hatalom egészen meg nem szilárdul, s 
az erőhatalom, a sajtótörvény és a többi a magáét 
meg nem teszi. Ez pedig aggályunkat csak nö
veli, és arra kényszerit bennünket, hogy idejeko
rán keressünk biztosítékot nemzetiségünk számára. 

A fenebbi megállapítás tehát nyugtalanít I 
bennünket, a helyett, hogy megnyugtatna, és én 
fentartom magamnak a jogot e tekintetben sepa-
ratim egy más javaslatot beadni; ez esetben pedig 
szavazatomat a miniszteri javaslat ellen adom. 

Macel lar iu I l l é s (oláh nyelven kezd szólani. 
Zaj. Fölkiáltások: Az elnök intse rendre l) 

E l n ö k : Az ország által hozott s a koronás 
fej edeleni által is megerősített törvény azt rende
li, hogy az országgyűlésen a tanácskozási nyelv 
a magyar. Ezen törvénynek tiszteletben tartása 
minden képviselőnek kötelességében áll. (Közhe- \ 
lyeslés.) 

Macel lar iu I l l é s : T. ház! Nem voltam 
erre elkészülve. Ki kell mondanom, uraim! hogy 
én is épen a törvény értelmében voltam bátor 
anyai nyelvemen fölszólalni. (Fölkiáltások: Micsoda 
törvény értelmében?) A deczember hó 25-dikeikegy. j 
kir. leirat értelmében létrejött törvények alapján. 
Ennek következtében följogosítva éreztem maga
mat, t. ház, hinni, hogy itt a jogokat tisztelni fog
ják, és a szebeni országgyűlésnek 1863-ban ho
zott határozata értelmében voltam bátor fölszó
lalni. (Zaj. Ellenmondás.) 

E l n ö k : Kérem a t. képviselő urat, hogy a 
ház szabályait tiszteletben tartsa. 

Macel lar iu I l l é s : Midőn anyanyelvemen 
kezdtem szólani, megvallom, nem hittem, hogy 
ingerültséget és visszatetszést fogok okozni; ez 
azonban, fájdalom, megtörtént. (Fökzólalások: Nincs 
ingerültség!) Mint erdélyi és román hazafi, akkor, 
midőn látom, hogy Magyarország és a nemes ma
gyar nemzet függetlenségét és alkotmányát vissza
nyerte, csak örvendeni tudok. Hiszen nemzetem 
is századokig és épen ezen haza szabadságának 
visszanyeréseért küzdött, és fog küzdeni mindig, 
mert tudja, hogy haza nélkül szabadság nem lé

tezhet; de az anyái nyelv használása nélkül a haza 
és nemzetiség is csak illusio. Még egyszer ismét
lem) hogy nem lévén elkészülve az ilyen fogad
tatásra , de szándékom sem lévén ingerültséget és 
visszatetszést idézni elő : a szótól elállók; de jogo
mat fentartom arra, hogy nézeteimet Írásban ad
jam be. 

Deák FerenCZ: T. ház! Minden hazafi, le
gyen az magyar, román, szerb vagy szláv, a sza
badságnak azon első szabályát okvetlenül tudja, 
hogy tiszteletben kell tartani azon állam törvényét, 
a melyhez tartozunk és a melyben élünk. (He
lyeslés.) Nagyon szomorú volna, ha most, midőn al
kotmányunk visszaállíttatott, elsőben is mindjárt 
azon kezdenők, hogy a még fenálló és meg nem 
változtatott törvényt tettleg magunk szegnők meg. 
A törvény világos: mennyire lesz szükséges ezt 
továbbra is megtartani, az a ház bölcseségétől 
függ ; hanem mig fenáll, addig ahhoz kell alkalmaz
kodnunk. 

Több jeles hazafiak vannak itt, több nemze
tiséghez tartozók; mindenki szereti a maga nem
zetiségét, szereti a maga nyelvét; de egyedül a 
törvény iránti tiszteletből még eddig meg nem kí
sérté senki itt a ház előtt más nyelven szólani, mint 
a melyet a törvény kiszabott. Maga a t. képviselő 
bizonyosan egyenesen a törvény iránti tiszteletből 
állott el attól, a mit elkezdett, t. i. a más nyelven 
fölszólalástól. 

Egyébiránt bizonyossá teszem a t. képviselőt, 
hogy fölszólalása se ingerültséget, se keserűséget 
nem okozott. (Helyeslés.) Szomorú volna, ha az in
dulatosság, a keserűség és az ingerültség e terem
ben is lábra kapna. A nemzetiségi törekvések ko
runkban ép oly korszerűeknek látszanak, mint egy
kor a vallási viszályok voltak; de remélem Isten
től, hogy valamint vagy elértük, vagy közel va
gyunk azon időhöz, a hol az ember becsét nem a 
katekizmus szerint Ítélik meg, úgy eljön azon idő is, 
midőn az ember becsét, értékét, alkalmas voltát 
nem a grammatika és a szótár szerint bírálják meg. 
(Helyeslés.) Várjuk be ezen időt, és addig is legyünk 
egymás iránt méltányosak és türelmesek: ingerült
ség nélkül sokkal könnyebben fogjuk megoldani 
azon kérdést, mely előttünk fekszik, mint az inge
rültség árjának messze ragadó áradatával, mely 
czélhoz nem, sőt attól inkább elvezet. (Tetszés.) 

Én tehát arra kérem a tisztelt képviselőházat 
is, tekintsük ezen dolgot ez alkalommal bevégzett-
nek; ne mozdítson bennünket el semmi azon szán
déktól, melyet föliratainkban annyiszor kifejeztünk, 
hogy t. i. a rendes törvényhozás utján szándéko
zunk a haza minden nyelvű, ajkú és vallású pol-
polgárai iránt teljes mértékben igazságosak és mél
tányosak lenni. 

A fenforgó tárgyra nézve, épen azért, mert 
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azok, a mik itt előadattak, inkább a részletekre 
vonatkoznak, nem kivánok most az átalános dis-
cussió folyamában szólani; hiszen mindezen észre
vételek, a melyek egyik vagy másik szónok által 
most előadattak, a részletes vitánál is elő fognak 
fordulni. Csak egy megjegyzést teszek, a mi talán 
némileg az átalánosságra is vonatkozik. 

Senki sem tagadja, hogy a 61-diki bizottsá
gok megválasztása igen sok helyt épen nem volt 
correet, nem történt a törvény bettije szerint, sőt 
sok helyütt — valljuk meg — indulatossággal és 
ingerültséggel járt. Meglehet, sőt valószínű is, hogy 
egyik vagy másik osztály, egyik vagy másik nem
zetiség aránytalanságról panaszkodhatik ; de ezen 
most igen bajos volna segíteni. Ha egyik vagy má
sik nemzetiség ki volt rekesztve a bizottság meg
választásánál választási jogának gyakorlatából, ez 
hiba volt; de ha gyakorolhatta e jogát, és a több
ség másként választott,az ellennem tehetünk,mert 
a legnagyobb zsarnokság volna a többség akarata 
fölött határozni akarni. (Helyeslés.) Az 1861-diki 
bizottságok ideiglenes megtartását nem azért foga
dom én el, mintha szerelmes volnék a választás 
azon módjába, mtdylyel a bizottságok sok helyt 
alakultak. A bizottsági tagok száma némely me
gyékben szerfölött nagy volt, a megyék között e 
részben arány nem tartatott; az 1848-diki bizott
ságok közül több jeles egyén 186 l-ben tettleg, csu
pán izgatottságból, kitöröltetett, pedig minden ala
pos ok nélkül, holott a megyének 1861-ben nem is 
lett volna joga törvény szerint 1848-diki tagokat 
újra választani v a g y kitörölni; szóval az 1861-diki 
választások sok helyütt se a módra, se az eredmény
re nézve nem voltak kielégítők. De mind a mel
lett kénytelenek vagyunk a megyéknek halasztást 
nem szenvedő visszaállításánál ideiglen az 1861-
diki bizottságokat tartani meg. Az 1848-diki bi
zottságokra most már visszameni nem lehet, mint 
a miniszteri előterjesztés okokkal támogatva kifej
tette ; uj bizottságokat választani pedig, s a miatt 
országszerte uj választó gyűléseket tartani nem tar
tanám ezélszerünek, egy részről azért, mert épen 
a jelen pillanatban az ország minden részeiben egy
szerre ily választógytilések összehívása nem feküd
nék az ország érdekében, más részről pedig azért, 
mert a hon polgárai nagyon óhajtva várják, s el
mondhatni, már alig várják a megyei hatóságok 
mielőbbi visszaállítását, már pedig az uj választá
sok, a választógytilések összehívása és mindaz, mi 
ezzel kapcsolatban van, sok időt kivan, s ez által a 
megyék tettleges helyreállítása ismét elhalasz-
tatnék. 

Én tehát a miniszteri előterjesztés alapeszmé
jét egész átalánosságban elfogadom, a részletekre 
nézve pedig fentartom magamnak, hogy azok tár
gyalásánál nézeteimet előadhassam, s a már eddig 

is némelyek által megérintett ellenvetésekre felel
hessek. 

Medán Endre: T. ház! (Zaj. Eláll!) Azon 
incidensből, mely szerint Erdélyország egyik kép
viselőjének nem engedtetett meg a maga saját 
nyelvén előadni nyilatkozatát, következtetve, ki
tűnik, hogy helyesen cselekedett a bal párt, mi
dőn indítványozta, hogy ezen országgyűlés, mely 
nem a 48-diki törvények alapján ült egybe, osz-

i lassék föl. (Zaj.Derültség. Fölíciáltások: Szószékre!) 
[ Uraim ! A volt kormány által a választási törvény

szabályzat nem mint törvény, hanem rendelet 
alakjában adatott ki. Ezen rendelet egyik pontjá
ban az volt, hogy országgyűlési követeknek vá
laszthatók azok is, kik nem értik a magyar nyel
vet, (Hol?) Midőn ez ki volt mondva, ki volt 
mondva az is, hogy azon országgyűlési követ, ki 
nem érti a magyar nyelvet, beszélhet más nyel
ven is, saját nyelvén: mert azt föltenni nem lehet, 
hogy ezen szabálynak az volt czélja, hogy az itt 
megjelenendő képviselő ne nyilatkozhassak, ha
nem mutus regius legyen. (Napirendre !) Azért te
hát az én vélekedésem szerint jogos és méltányos 
lett volna megengedni Erdélyország egyik köve
tének, Macellariunak, hogy véleményét saját nyel
vén kifejezhesse, (A dologra!) annál is inkább, 

I uraim, mert a mint előadásából kitűnt, ő magyar 
nyelven nem birta magát kifejezni. (Ellenmondás.) 

És most áttérek a napirendre. 
Én is szükségesnek látom a megyék vissza

állítását ; de arra nézve nem látom szükségesnek 
a minisztérium által kivánt fölhatalmazást, sőt 
ezen fölhatalmazásokat oly lépéseknek tartom, 
melyek a szabadság hátrányára lennének. (Zaj. 
Hogyhogy?) 

A 61-diki bizottságok sehogy sem állithatók 
vissza. Hogy ezt kimutassam , térjünk vissza 
1861-re. Midőn 1861-ben a medvék visszaállíttatod 
tak, a megyék szervezete a megye saját belátására 
volt bízva. A megye szervezésénél a megyék, jól tud
juk, különböző szempontokból indultak ki. Erdély
országban mindenütt azt mondták: Tartsunk ősgy ü-
léseket! Magyarország némely megyéiben is, hol a 
testvéri szeretet érdekében a sziv magasabban dobo
gott, azt mondták: Tartsunk ősgyüléseket! A leg
több megyében pedig azt mondták: Nem szüksé
ges ősgyüléseket tartani, hanem a 48-diki bizott
ságok ki fogják magokat egészíteni. Ez így is tör
tént. Hogy pedig a 61-diki bizottságok ki nem 
egészíthették magokat, ez nagyon világos, mert a 
törvény arról sehol sem szól; ez annyit tenne, ha 
a tisztviselők választása szükségének beállásával 
azt mondaná a magistratus, ő jogosan választ 
tisztviselőt, és ha a tisztség ezt nem mondhatja, a 
61-diki bizottság sem mondhatta, hogy ő maga 
magát kiegészítheti. Minthogy pedig ebből az lát-
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szik, hogy 61-ben nem mindenütt alakultak uj bi
zottságok ; és minthogy a minisztérium kimon
dotta ezen előterjesztésben, hogy a 48-diki bizott
ságok nem állíthatók vissza: nincs egyéb hátra, 
mint a 48-diki törvények értelmében Ősgyülések 
tartása. A 48-diki törvények értelmében, melyek 
tisztán megmondják, hogy minden népre tekintet 
legyen a bizottságok választásakor, választassanak 
meg a bizottságok, hogy azok az ország minden 
népeinek jogait képviseljék. 

Nem kevésbbé hátrányos ránk nézve a má
sik fölhatalmazás, mely hasonlólag a szabadság 
hátrányára van előterjesztve a t. ház elé. Az mon
datik, hogy nincs intézkedés arra nézve, hogy a 
tisztujitások is megtartassanak. Az 1848-ban meg
történhetett, hogy az alkalmazásban volt tisztvi-
s élők megmaradjanak; de most, miután a mostani 
tisztviselőség a volt kormány azon szabálya értel
mében van alakítva, melyben kimondatott, hogy 
a főispánnak jogában van azt alkalmazni, a kit 6' 
akart , s így ők azt, a ki nekik talán képeért nem 
tetszett, elmozdíthatták: az ezen rendszabály alap
ján alakult tisztségek meg nem maradhatnak. 
Most pedig ilyen tisztviselők vannak. Nem lehet 
tehát kívánni, hogy a tisztviselők a főispán, a fő
kapitány kijelölése alapján választassanak, mert 
ez annyit tenne, mint fentartani a kormány kine
vezési jogá t : mert az mindegy, akár a kormány 
nevezi k i : akár, a bizottságok, ha a főispán azt 
mondja, hogy : csak ezt választhatjátok. Ha ily 
fölhatalmazás adatik a minisztériumnak, ezzel nem 
nyugtatjuk meg a népeket, és ezzel — bármily nagy 
hadsereget állítsunk — a haza közbiztosságát kellő
leg meg nem őrizzük. Az mondatott azon bizottság 
által, mely ki volt küldve, hogy vizsgálja meg a 
hadszervezés szükségét addig is, míg rendes tör
vényeket lehet alkotni, hogy azt látja, hogy szük
séges, mert a haza biztossága ezt igényli. Uraim! 
Ha van valami veszély, én csak abban látom, ha 
a szabadelvüség hátrányára teszünk valamit. Én 
n haza biztosságát csak úgy látom megőrizhető-
nek, és a veszélyt csak úgy látom mellőzhetó'nek, 
hogyha az osztrák birodalombeli országok és tar
tományok belpolitikája öszhangzásba fog hozatni 
az osztrák birodalom külpolitikájával. (Derültség. 
Zaj. Halljuk!) Ura im! az osztrák birodalom ki
felé szabadelvű politikát követett: kezet fogott a 
nyugati hatalmakkal és nevezetes szabad elveket 
juttatott érvényre. Midőn Schlesvig-Holsteinban 
föllépett, (Derültség. Zaj.EJmok csönget. A dologra!) 
akkor érvényre juttatta a nemzetiségi politikát, 
még pedig a szabad be nem avatkozás elvének 
föladásával. Midőn a nikolsburgi békét kötötte, 
midőn Itáliát átadta Francziországnak, akkor egy 
másik nevezetes szabad elvet juttatott érvényre: 
(Nagy derültség) kikötötte Nikolsburgban, hogy 

Schleswig-Holstein népe is megkérdeztessék, s ez 
által érvényre emelte azon elvet, hogy a nép ék
nek joguk van, saját sorsukról gondoskodni. Ezen 
elvek hatalmasak lehetnek az osztrák birodalom 
kezében, ha szabadelvű belpolitikát követ; de ha 
nem, akkor a legnagyobb élű fegyvert szolg ál
tatják^ Ausztria ellenségeinek kezébe. 

Én tehát nem látom czélszerünek, hogy az 
országok egybecsatoltassanak a nélkül, h o g y né
peik kikérdeztessenek; nem látom czélszerünek 
semmi oly lépéseket tenni, melyek a szabadelvü
ség hátrányára lennének: azért nem pártolom a 
miniszteri előterjesztést; hanem inkább elfogadom, 
hogy a 48-diki törvények értelmében állíttassa
nak vissza a megyei bizottságok és a tisztviselők 
is. (Egy hang: De ha nem lehet!) Azt nem lehet 
mondani, hogy ez nem történhetik meg : 1861-
ben — mert erre van egy casus praecedens — 
egészen uj tisztviselőválasztás ok épen ezen törvé
nyek értelmében történtek. H a akkor lehetett, 
most is lehet: azétt nem látom szükségét annak, 
hogy a minisztériumnak fölhatalmazás adassék, s 
ellene szavazok. 

Madarász József : T. ház! Azon helyzetben 
érzem magamat, hogy midőn a miniszteri előter
jesztésben foglalt elveknek némelyikét osztom, né
melyikét pedig azok közül magamévá nem tehetem, 
kénytelen vagyok azt is nyilvánítani, hogy igen 
sok indokait osztom ugyan előttem szóló képviselő 
társaimnak az előterjesztés megtagadására nézve, 
de sok indokaik nem ugyanazonosak nézeteimmel: 
tehát szorítkozom tisztán Pest belvárosa érdemes 
képviselője, Deák Ferencz úrnak két előadott indo
kára, minél fogva ő a miniszteri előterjesztést áta-
lában elfogadni kívánja: először a czélszerüség te
kintetéből mostani helyzetünk átórzése által; má
sodszor azon indokból, mert hazánk átalánosság-
ban óhajtja a megyei és átalában a törvényhatósá
gok minél előbbi alkotmányos helyreállítását. Én e 
két indokot összekötve, nem osztom az előttem 
szóló képviselőnek meggyőződését és nézeteit ép 
azon czélszerüségi tekintetből: mert az időre nézve 
vajon azon 61-diki bizottság hivatik-e össze, vagy 
pedig 1848 szerinti ősgyülések , melyek ugyan
azon nap, melyre a 61-diki bizottság összehivatik, 
meg is választhatják a 61-diki bizottságot, igen nagy 
nyereséget nem látok; és igy valami nevezetes 
hátrányt sem látván; és látván megnyugtatását 
mindenesetre azoknak, kik bizonyosan óhajtják, 
hogy a törvényhatóságok mielőbb alkotmányunk
ba visszaállíttassanak, de bizony óhajtanák már 
azon 1848 óta csak kivételesen 1861-ben néhol 
gyakorolt jogaik gyakorlata szerint is hozzájárul
hatni ; e tekintetben az ő indokait rám nézve nyo
mosaknak nem tekintve, miután ép oly correct 
szerintem, és csak is ez correct, az 1848-iki törve-



C. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 7. 1867.) 265 

nyék szerinti ó'sgyülések összehívása: azért e te
kintetben részleteit az előterjesztett miniszteri ja
vaslatnak nem pártolhatván, és egyebeket sem, 
mikre azonban a részleteknél adandóm elő nézetei
met: ezúttal Bónis képviselő társam beszédéhez 
csatlakozom, többi aggodalmaimat majd a részle
teknél fogván előterjesztem. 

Tisza Kálmán: T. képviselőház! Én osztva t. 
képviselőtársunk Deák Ferencz azon kívánságát, 
hogy az itt fölmerült kérdéseket vagyis e kér
dést ne vitassuk tovább; osztva azon nézetét is, 
miszerint itt bizonyosan a törvényekhez való ra
gaszkodás még nem elkeseredés és nem keserűség: 
ezen téren a discussiot fölvenni nem szándékozom, 
és csak egyszerűen kívánom kijelenteni Médán 
képviselő társunk előadására, miszerint az, hogy a 
bal oldal egy indítványt adott volna be, a melyben 
az állíttatnék, hogy ezen országgyűlés nem a 48-
diki törvények alapján választatott, nem helyes, 
mert az igazsággal nem egyezik meg. (Helyeslés.) 
Maga az úgynevezett bal oldal e tekintetben indít
ványt nem adott be; a bal oldalnak csak egyik ár
nyalata adott be inditványt; de nem emlékszem, 
hogy azt ez is azzal indokolta volna, hogy az or
szággyűlés nem a 48-diki törvények alapján vá
lasztatott meg ; legalább a mint én emlékszem, a 
szélső baloldal ez indokolással nem élt; és igyMe-
dán képviselőtársunk azon állítása a szélsőbal ol
dalra nézve sem egyezik meg az igazsággal. (He
lyeslés.) 

Továbbá meg kell jegyeznem még azt, hogy 
azon állítás, mintha itt e teremben Erdélyország
nak egy képviselője szólott volna, egyátalában nem 
correct: (Helyeslés) itt Erdélyországban levő válasz-
tő kerületeknek és Magyarországban levő választó 
kerületeknek vannak választottai, kik mint orszá
gos képviselők vannak jelen; de se megyei, se va
lamely országi képviselők itt tudomásom szerint 
nincsenek és nem lehetnek. (Helyeslés.) 

Ezeknek elmondása után engedje még meg a 
t. képviselő úr, hogy — a nélkül, hogy emlékez
tetném és részletezném, minő volt, mind kün, 
mind ben az általa oly nagyon szabadelvűnek di
csért, remélem, már ott is szűnni kezdő osztrák 
politika (Derültség) — kimondjam , miszerint 
mint e hazának fia nem csak magam, nem csak 
hogy úgy mondjam , mint Ők szokták a kü-
lönböztetést tenni, a magyar nemzetiség, de min
den nemzetiség érdekében kívánom, hogy azon 
szabadelvüség , melyet azon kormány követett 
(Atalános tetszés) és melyet a képviselő úr oly fen
nen dicsért, Magyarországban soha lábra ne 
kapjon: (Zajos helyeslés. Éljen!) mert akkor jótál
lok a t. képviselő úrnak , hogy nem csak ez or
szággyűlésen , de saját községében sem fog 
saját anyanyelvén szólani, hanem fog szólani, 
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j mint azon dicsért kormány idejében, ha ugyan 
nem lesz elég ereje ellentállni — mint^ volt elég 
ereje a magyarnak — német nyelven. (Atalános he
lyeslés.) 

Ezeknek kijelentése után Bónis képviselőtár
sunk nyilatkozatához csatlakozom. (Helyeslés. Él
jenzés.) 

Markos I s t v á n : Ú g y veszem észre az eddigi 
tanácskozásokbői, hogy a minisztérium által elő
terjesztett , a köztörvényhatóságok visszaállítása 
tárgyában tett előterjesztést a ház nagy többsége 
átalánosságban elfogadni kész. Ehhez magam is 
hozzájárulok ; s csak azért szólaltam föl, hogy né
mi észrevételeket tegyek azon aggodalmakra néz
ve, melyek itt a nemzetiségek részéről előadattak. 

Ez aggodalmaknak jelen helyzetünkben helye 
nincs, mert ha fölütjük a magyar törvénykönyvet, 

I sehol egy czikket sem találunk arra nézve, hogy 
a magyar nemzet egy vagy más tekintetben ma
gának a többi nemzetiségek kizárásával kiváltságos 
jogokat tartott volna. (Elénk helyeslés.) 

Igen bölcsen jegyezte meg Pest belvárosá
nak nagy érdemű képviselője, hogy 1861-ben tör-

l téntek ugyan olyanok, miknek történniök nem 
kellett volna. Ezt én elismerem. De kérdem, miért 
történtek ezek ? Történtek azért, mert akkor fele
lős kormányunk nem volt. A főispánok némileg 
visszaélve hatalmokkal, némileg pedig a megyék 
közönsége a hirtelen átalakulás által tulbátorodva, 
talán emberi gyöngeségüket bizonyították be , de 
nem roszakaratot. 

Forduljunk csak , uraim, kik a nemzetisé
gekhez tartozunk, egész bizodalommal ezen kor
mányhoz, mely kormány most, midőn oly nagy 
bűnnek tartják igen sokan a törvény átalakítását, 
átlátva a jelenlegi rendszerből való átmenet nehéz
ségét, akkor midőn szükség rá nem volt, tehát a 
nélkül, hogy arra a szükség által lett volna kény
szerítve, gondoskodott a nemzetiségek megnyug
tatásáról is, és az előterjesztés 7-ik pontjában egy 
világos törvényt kivánt fölfüggesztetni, midőn azt 
indítványozta, hogy a közhatóságokban minden 
nemzetiség élhessen a maga nyelvével. En biza
lommal viseltetem a jelenlegi felelős kormány irá
nyában, és meg vagyok győződve , hogy a rendes 
törvényhozás utján a nemzetiségek — ugy a ma
gamé, mint a többi — ki fognak elégíttetni és meg 
fogják kapni mindazt, mit méltányosan kívánnak 
és óhajtanak. 

Ennek kifejezése után átalánosságban párto-
! lom a miniszteri előterjesztvényt. (Helyeslés.) 

Faragó Ferencz: Tisztelt képviselőház ! 
! Nyíltan megvallom, hogy a miniszteri javaslat el

len, mely az 1848-dik évi megyei bizottságot az 
1861-dik évi bizottsággal javalja pótolni, akartam 
fölszólalni, mert azt nem látom törvényszerűnek, 

34 
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•ezenkivül a nép választási jogát is megszorítja; 
azonban tekintve a viszonyokat, melyekben va
gyunk, hogy uj választással az átalakulás késlel
tetnék, s talán zavarokat is okozhatna: meggyő
ződésemtől ugyan nem állok el, hanem alárende
lem azt a közjónak. Az idő, a körülmények mind 
siettetnek bennünket, hogy az átalakitás nagy mun
káját mentül sürgetőbben keresztülvitessük; meg
lehet, az állam kül- és belviszonyait tekintve, arra 
talán időnk sem lesz. Nem is azt fájlalom én, hogy 
meggyőződésemet alárendelem a közjónak; hanem 
azt, hogy Magyarország — a civilisatio, és alkot
mányosság nevében örökre maradandó dicsőséget 
viván ki magának az által, hogy a kormányha
talmat és erőszakot a törvény és igazsság előtt 
meghajlani kényszeritette , tanúságul a többi, al
kotmán ynyal nem biró államoknak, hogy alkotmá-
nyes életet élni és alkotmányos államot föntartani 
csak a törvényesség mély érzetével lehetséges — 
hogy mondom, midőn ekképena nagy eredményt 
kivívta, akkor saját államában a törvényesség te
réről elhajlik. 

A nemzetiségi igényeket tekintve, melyek itt 
fölhozattak, azt gondolná az ember, hogy itt a ma
gyar nemzetitég számára kiváltságok osztatnak a 
többi nemzetiség kizárásával. Mi a magyar nem
zetiség számára semmi kiváltságot nem követelünk; 
mi a többi nemzetiséggel e szép hazában együtt 
akarunk élni, együtt elhalni, és Magyarországot 
velők együtt nagygyá, boldoggá tenni. Ha az 1861-
dik évi megyei bizottsággal a nemzetiségek szen
vednek, velők együtt szenved a magyar nemzet is, 
mert választási joga egyaránt sértve és korlátolva 
vagyon; de nem zúgolódnak s türelemmel hozzák 
az áldozatot, csakhogy a haza boldog legyen. 
Ú g y beszélnek és olyan igényeket formálnak, 
mintha Magyarországban több politikai nemzetisé
g-ét lehetne fölállítani, mintha egy vagy két millió
ból álló nemzetiség a civilisatio és emberiség élére 
állhatna és vezetőül léphetne fel, mintha e szép Du
navölgyön két Duna folyna, két Kárpátok volná
nak, melyek e dicső térséget két vagy több részre 
megosztván, azokból mindenik nemzetiség számára 
egy-egy darabot lehetne adni. 

A Médán Endre képviselő társam által felem
iitett külpolitikára nézve, mivel Ausztria külpoliti
káját az általa vitatott nemzetiségi kérdésre nem 
alkalmaztatta, s nem mondotta meg, minő vonat
kozással bir Ausztria külpolitikája a hazabeli nem
zetiségekre : nem válaszolhatok; majd akkor fele
lek, ha részletesen előterjeszti. 

Azért pártolom a miniszteri javaslatot. 
B o r l e a Zs igmond: T. ház! Nem volt szán

dékom szólani; azonban Markos képviselőtársam 
szavait nem hagyhatom felelet nélkül. 

Azt mondja a képviselő úr, hogy nagyon cso

dálkozik, hogy némely képviselő, a kik u. n. nem
zetiségi képviselőknek neveztetnek, folytonosan ag
godalmakat hoz elő a nemzetiségi ügyben, annál 
inkább, mert a törvénykönyvben sehol sem talál 
oly törvényeket, melyek a nemzetiségeknek némi 
aggodalomra adhatnának okot. Én pedig azt mon
dom, hogy léteznek ilyen törvények, léteznek 
1836-ból, 1840-ből, 1844-ből és még talán 1847-
ből is ; 1848-ról nem is szólok. Ezen t. cz.-ek rész
letezésébe nem bocsátkozom, ezúttal nem akarván 
izgalmakat előidézni; azok amúgy is mindenki 
előtt elég ismeretesek: kérem tehát a képviselő 
urat, ne csodálkozzék, hogy oly aggodalmak van
nak, mert csakugyan léteznek azon törvények, me
lyek nekünk méltán aggodalmakat okozhatnak. 
De nekem, bár magam is osztozom azokban, remé
nyem van, hogy a t. minisztérium a népek és az 
ország megnyugtatására bölcseségénél és jóaka-
tánál fogva azoknak megváltoztatását indítványba 
fogja hozni. És én csak is azért szólaltam föl, mi
vel szükségesnek találtam ezt megemliteni, nehogy 
úgy lássék, hogy mi azon aggodalmakat csakis 
azért hozzuk föl, hogy itt keserűséget okozzunk. 
Nem azért, hanem mivel oly törvények valóban 
léteznek, melyeknek részleteibe azonban most nem 
akarok bocsátkozni. 

Kurcz G y ö r g y : T. ház! {Szavazzunk!) Ma
gához a tárgyhoz igen röviden szólok, és csak azt 
leszek bátor kijelenteni, hogy a javaslatot elfoga
dom vitatás tárgyául. 

Legyen azonban szabad Madarász képviselő 
társunk észrevételére felelnem. Midőn ő kijelentet
te azon óhajtását, hogy az ősgyülések utján össze
hívandó bizottságok legyenek jogosítva a megyei 
törvényhatóságok új szervezését eszközölni: ezen 
óhajtás óhajtásnak megjárja; de alkotmányellenes, 
mert törvényen nem alapszik. A bizottságok, me
lyek 1848-ban alakultak, nem csak egy pár hó
napra alakultak, életidejök ma is tart. Megmutatja 
azt a 48-diki törvények 16. czikkének utolsó sza
kasza, mely így szól: „A bizottmány, mihelyt a jö
vő törvényhozás által a megyei szerkezet rendezve 
lesz, jegyzőkönyveinek bemutatásával a megye 
közönségének eljárásáról jelentést tevén, ideigle
nes hatóságát a megye kezeibe leteszi." Ebből vi
lágosan következik, hogy a megyei bizottságok, 
melyek 48-ban alakultak, mai nap is élnek. Csak 
életbe kell hivni, hogy gyakorolják jogaikat. 

Popovics Desseanu János: A szőnyegen 
forgó miniszteri előterjesztést csupán azért nem fo
gadhatom el átalánosságban, mert abban opporfru-
nitási szempontból a törvénytől eltérő inditvány 
tétetik, t. i. abban a 61-diki bizottságokra bizatik 
a megyék legközelebbi visszaállítása, illetőleg or-
ganizálása. En azt hiszem, hogy a 61 -diki bizott
ságok oly körülmények között, és különösen egy 
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oly, törvényesnek el nem ismerhető kormány be
folyása alatt jöttek létre, hogy ennélfogva én a 
61-diki bizottságokat törvényeseknek el nem is
merhetem. Opportunitási szempontból azonban czél-
szerűnek látszhatik, hogy, a megyék mielőbbi hely
reállítása tekintetéből, mind e mellett a 61-diki 
bizottságokra bizassék az organisatió. De két op
portunitási követelmény van itt: az egyik t. i. az, 
melyet már elmondottam; a második opporturdtási 
követelmény azonban az, hogy, minden kételyek 
eloszlassanak, hogy a kedélyek megnyugtattassa-
nak, az 1861-diki szabályok helyrehozassanak, és 
alkalom adassék arra, hogy a megyékben minde
nütt a testvéri sz eretet és egyetértés egyszer már 
biztos alapra fektethessék. Ha tehát opportunitás 
az, hogy a megyék mielőbb helyreállíttassanak, 
és ezen opportunitás szempontjából a törvény mel
lőztethetnék: én azt hiszem, hogy ennél nagyobb 
opportunitás lenne az, miszerint a kedélyek meg-
nyugtattassanak s a részemről emiitett többi czélok 
eléressenek , mely opportunitás szempontjából a 
törvény betűje szerint történjék az eljárás. Annál 
fogva kinyilatkoztatom, hogy a miniszteri előter
jesztést átalánosságban csakis ezen általam meg
támadott elv kivételével pártolhatom. 

E l n ö k : Ha senki sem kivan e tárgyhoz 
többé szólani, akkor azt a kérdést teszem a t. ház
hoz , hogy a miniszteri előterjesztést átalánosság
ban, részletes tárgyalás alapjául, kivánja-e elfo
gadni v&gy nem? A kik a miniszteri előterjesz
tést a részletes tárgyalás alapjául elfogadják, méltóz
tassanak fölállani. (Megtörténik.) A miniszteri elő
terjesztés a részletes tárgyalás alapjául elfogadta-
tik. Következik tehát szakaszonkinti tárgyalása. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a mi
niszteri előterjesztés bevezetését.) 

E l n ö k : A bevezetés ellen nem tétetvén semmi 
észrevétel, elfogadtatik. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a mi
niszteri előterjesztés első pontját.) 

Jekelfalussy Lajos : T. ház! A miniszteri 
előterjesztvény első pontja mindazon jogokat, 
melyeket az 184 7/8 16. t. ez. a megyei hatósá
gokra ruházott, az 1861-ben megalakított s még 
meglevő bizottsági tagok által kívánja gyakorol
tatni. Miután pedig az 1847/8-diki 16-dik t. ez. 
2-dik szakaszának b) pontja szerint a megalakított 
bizottság az elnökségen kívül nem csak a bizott
sági tagokból, hanem az alkotmányosan megvá
lasztott tisztviselőkből is áll, innen magából a szö
vegből önként következik , hogy a kik jogosítva 
lesznek a közgyűlésen tettleg részt venni, ezek 
nem csak az 1861-diki bizottsági tagok, de az 
1861-ben megválasztott tisztviselők is. (Helyeslés) 
Értem én ezt nem csak a szöveg első pontjából, 
de a miniszteri előterjesztés szelleméből i s : mert 

hiszem, a t. minisztériumnak épen az volt akarata, 
hogy a ki 1861-ben a bizottsági jogokat gyako
rolta, az 1867-ben is gyakorolja; már pedig van
nak az ország tán minden megyéjében esetek, a 
hol alkotmányosan megválasztott tisztviselők, k ik 
1861-ben nem voltak bizottsági tagok, mert azok
nak épen azért nem választattak meg, mert me
gyei tisztviselők lettek, és így törvényszerű kiegé
szítő részei voltak a bizottságnak, most joguktól 
elesnének. De nem csak czélszerüség szempontjá
ból kívánom ezt igy értelmezni, de elkerülhetlen-
nek is tartom, mert semmi okot nem látok arra, 
hogy épen azon lelkes hazafiak, kik akkor mago
kat a tisztviselői állások betöltésére föláldozták, 
jelenben kihagyassanak. Nehogy azonban ezen 
értelmezés fölött kétség legyen, fölhívom a mi
nisztériumot, méltóztassék ennek értelmezése iránt 
nyilatkozni. 

Horvát Boldizsár igazságügyi minisz
ter : Miután régi törvényeink szerint a megyei 
tisztikar mindig kiegészítő részét képezi a megyei 
bizottságnak, ennélfogva azon értelmezés ellen, 
melyet Jekelfalussy t. képviselő társunk előadott, 
a kormánynak semmi észrevétele nincs. (Tetszés.) 

Ráday László gr. jegyző : A tárgyalás 
alatt lévő első pontot illetőleg Borlea Zsigmond 
képviselő úr által következő módosítás adatott b e : 
„Az első pontnak első sorában ezen szavak u tán : 
„az 1861-dik évben alakított" következő szavak 
tétessenek : „és illetőleg 1865-dik évben kiegészí
tett. u (Visszatetszés.) 

Bor lea Zs igmond: Lehetnek, sőt mondha
tom, vannak oly megyék, hol az 1861-dik évi me
gyei bizottság az idő közben meghaltakra nézve 
1865-dik évben közakarattal kiegészittetett, és ezen 
tagokra az 1861-dik évi megyei bizottságok min
den jogot érvénybe léptettek. Ha tehát az általam 
beadott módosítási szavak az eredeti szövegből ki
maradnának, azon egyének, kik 1865-ben e jogot 
élvezték, most ezen jogtól elesnének. Én ezt, t. 
ház, se czélszerünek, se igazságosnak, se korsze
rűnek nem látom. De másként is meg vagyok 
győződve, hogy valamint a t. ház, úgy a tisztelt 
minisztériumnak is érdeke az, hogy e jogot minél 
több alapokra fektesse. (Maradjon!) 

E l n ö k : Méltóztatnak a szakaszt megtartani ? 
(Elfogadjiik!) Tehát az első szakasz megmarad. 

EÖtvÖS T a m á s : T . ház! A Jekelfalussy 
képviselő úr indítványa a miniszter úr által is el
fogadtatott, ezt tehát a szakaszhoz hozzá kell pó
tolni. 

E l n ö k : Jekelfalussy képviselő úr csak meg
nyugtatást kért a minisztérium részéről, s ezt meg
kapta. 

Várády Gábor: Nekem csak azon igényte
len észrevételem van, hogy midőn ezen szakasz. 

34* 
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ellen módositvány adatott be, ennek ellenében nem 
lehet fölkiáltással, hanem csak fölállással lehet sza
vazni. 

E l n ö k : A kik az első szakaszt meg kívánják 
tartani, úgy a mint az szerkesztve van, méltóztas
sanak fölállani. (Megtörténik.) Az első szakaszt, a 
mint az szerkesztve van, a t. ház megtartja. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a minisz
teri előterjesztés második szakaszát.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Én ezen pontra 
nézve bátor vagyok a ház elé azon módositványo-
mat előterjeszteni, hogy a második pontnál ezen 
szavak helyébe : „főispáni kijelölés" tétessenek 
ezek : „a főispán által a régibb törvények és tör
vényes gyakorlat értelmében teendő kijelölés.Cí 

Ezen módositványom indokolására röviden a kö
vetkezőket vagyok bátor előadni. Én magam is 
belátom annak szükségességét, hogy a főispán 
tegye meg a candidatiót. Kell a kormánynak a 
megyékben is egy orgánumának lenni. A főispáni 
visszaélésektől, megvallom, felelős kormány alatt 
kevésbbé félek, mint azelőtt, mert az orvoslás útja 
könnyebb. Azonban kívánom, hogy a megye in-
telligentiájának véleményét a főispán, különösen 
ez átmeneti időszakban, figyelembevegye. Ugyan
azért, miután törvényeink nem szólnak a confe-
rentiákról, de szól mellettök a törvényes gyakor- , 
lat, azért voltam bátor ezen módositványt beadni. 

B e m á t h Z s i g m o n d : T. ház! Ha visszaem
lékezünk akár a legrégibb időkre, melyekre visz-
szaemlékezketünk, akár a közelebb multakra: ugy 
fogjuk találni, hogy épen azon főispáni korlátlan 
kijelölési jog az, mely legtöbb megyében nyugta
lanságotidézett elő és a kölcsönös barátsági szerete
tet rontotta meg. Kétszeresen veszélyesnek gon
dolnám e korlátlanságot meghagyni ezentulra is, 
miután a választási jog különben is ezen időkben 
már igen megfogyandó és már eddig is megro
gyott bizottságokra lesz átruházva. Azt gondolom 
én, t. ház! hogy egy megyei törvényhatóságnak, 
mely nem ritkán két, háromszáz ezer emberből 
áll, koránsem lehet korlátoltabb joga, mint van 
oly városnak, me lyp . o. 10 —12 ezer lakossal bír, 
és ugyanazon megye kebelében fekszik. Az 1848. 
XXII I . t. czikkben rendelkezés van a városok 
tisztújító székéről, a hol az mondatik, hogy a ki
jelölés választások által történik közmegegyezés
sel és a választás maga ismét az elnök befolyásá
val vitetik véghez. Meg fogja engedni a t. ház, 
hogy a törvénynek szavait, kitételeit idézzem. Az 
1848. XXIII . t. ez. 15. §. vég szavai ezek : „A vá
lasztás kijelölés mellett, a kijelölés pedig a kije
lölt választmány által, és maga a választás az el
nök befolyásával és közbejöttével történik." Nem 
lehet az, hogy kevesebb jogot adjunk a megyei 
polgárságnak, mint a mennyi van a városi pol

gárságnak : annálfogva azt óhajtom, hogy ugyan
azon jogok, melyek megadattak a városi hatóság
nak, adassanak meg a megyei törvényhatóságnak is. 

Újfa lussy M i k l ó s : T. ház! Bónis Sámuel 
képviselő társam módositványának elvileges elfo
gadása törvényeinkkel össze nem ütközvén, az el
len semmi szavam. 0 ugyanis akként méltóztatott 
nyilatkozni, hogy a kijelölésről szóló törvényeket 
elfogadja — természetesen nem is tehet egyebet — 
hanem azon megjegyzéssel, hogy miután nincs ki
mondva, hogy a főispán egyszersmind a megyé
ket is hallgassa ki, ő attól tartván, azt kívánja pó
toltatni. Az első pontra nézve az én véleményem 
és az ő véleménye között semmi különbség nem 
létezik; de igenis nagyon lényeges különbség van 
a másik kitételre nézve : mert azon törvények, 
melyek négyszáz évet meghaladnak, a választás
ról szólva, mindenütt világosan és nagy praecisió-
val kimondják azt, a mit a t. képviselő úr kétségbe 
akar vonni. Már az 1404. II . t. ez. 3-ik és 4-ik 
§-ában, a midőn még fejletlen állapotban volt a 
választás, ezeket mondja: „Vicecomites per supre-
mum comitem eliguntur, non tamen absque con-
sensu comitatus." Itt ezen „consensus comitatus" 
azt jelenti, hogy a főispán előbb kihallgatja és con-
ferentiát tart a rendekk&l. Tovább megy a válasz
tásról szóló másik törvény. Az 1548-ki 70-ik t. ez. 
hasonlóképen azt mondja: „Cum consensu totius 
comitatus;u tehát ez is azt mondja, hogy a főis
pánnak igen is conferentiát kell tartani, kihall
gatni a rendek akaratát, és azok szerint intézkedni 
a candidátióban. Ezek után van még egy harma
dik, negyedik törvényünk is, melyek már sokkal 
világosabban körvonalozzák a restauratio actusát. 
Az 1723-diki 56-dik t. ez. már egész átalánosság-
ban a főispán kezébe adja nem csak az alispán ean-
didatióját, hanem az egész tisztikarét, és igen vi
lágosan megjelöli azt, hogy az első alispánon kí
vül a főispán senkit sem tartozik candidálni, csak 
ezen egyetlen hivatal, mely nem maradhat ki, de 
a consensus comitatus ezen törvény utolsó clausu-
lájában benne van. A 4-ik és utolsó törvény, a 
mely szól a választásról, az 1729. XV. t. ez. Ez 
helybenhagyja az 1723. 56-ik t. cz.-et. Törvé
nyeink tehát, melyek a restauratióról szólnak, se
hol ki nem zárják azt, hogy a főispánok előleg ki 
ne hallgassák a rendeket. Ezen fölvilagositásom-
mal bátor vagyok azon véleményhez járulni, me
lyet Bónis S. képviselőtársam előterjesztett, és pár
tolom az általa módosított szerkezetet. 

Csiky Sándor : T. ház! Tökéletesen egyet
értek azokkal, kik a mostani átmeneti korszakban 
a kormányt meg akarják hatalmazni oly végből, 
hogy mind azon esetekben, melyek a közbátor
ság, avagy a magasabb állami érdekek, a nem
zetre hárulható káros és veszélyes következések 
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nélkül , a fenállő nemzeti törvényeknek betű sze
rinti megtartását, ha ugyan ily esetet képzelhetni, 
lehetetlenitik, ideiglen ezek rendeletei teljesítésétől, 
felelősség terhe alatt, a jelen év végéig legfeljebb 
eltérhessenek. Azon esetet azonban, mely most a 
tanácskozás tárgyát képezi, se a magasabb állami 
érdek, se a közbátorság biztosítása tekintetéből 
nem találom oly természetűnek, melynél fogva a 
törvény rendeletétől eltérés megengedésére a kor
mányt fölhatalmazandónak vélhetném. Mert ha az 
1848-diki 17-dik törvénynek, me 'y ekként szól : 
„A megyében a legközelebbi országgyűlésen teen
dő intézkedésig tisztújító székek tartatni nem fog
nak; hanem akár a hivatalnokok soraiban történ
hető hiány pótlásának, akár a 11. t. ez. eseteiben 
uj hivatalnokok választásának szüksége forogna 
fen, a hiányt pótolni, s illetőleg az ujonan alko
tandó hivatalokat betölteni ideiglenesen és helyet
tesítésként, a főispán a 16. t. ez. szerint alakítandó 
középponti választmánynyal egyetértőleg fogja" 
rendeleteit figyelembe veszem, úgy találom, hogy 
az 1848-ki törvényhozás ép azon szempontból 
szüntette meg a főispánoknak, a régibb törvények 
által nekik engedett, s majd minden megyében 
különbözőleg gyakorlott kijelölési jogát, hogy ez 
által azon veszélyes súrlódásoknak, melyek több 
megyében a választásokat valóságos hadjáratokká 
idomították, és többnyire onnan eredtek, hogy né
mely főispánok a többség kívánatára s bizalmára 
nem ügyelve, a kijelöltek sorába saját kegyen-
czeiket, rokonaikat és partokjaikat igtatván, lehe
tetlenné tették , hogy a közbizalmat és szeretetet 
biró egyének választathassanak egy vagy más 
tisztségekre meg. És mivel azt is bizonyosan állit
hatnám, hogy, alig valami kivétellel, mindazon 
megyékben, melyekben a főispánok saját jogai
kat a törvény szabta határon túlterjeszteni nem 
törekedtek, és igy a választók jogait csorbítani 
nem iparkodtak, a tisztujitások nyugalommal és 
megelégedéssel párosulva folytak le : ennélfogva 
én a már egyszer a törvényhozás bölcsesége által 
elhárított veszélyes összeütközéseknek és küzdel
meknek magvát a megyék kebelében újólag el
hinteni, és igy a kijelölési jogot a főispánok hatal
mába ismételve, habár ideiglen, annyival kevésbbé 
akarhatom általengedni, mivel ez által a függet
len felelős kormánynak kellemetlen bajait a me
gyék és főispánok között kifejlődhető viszályok 
és pártos küzdelmek lecsillapítására és elintézésére 
fordítandó kényes természetű viszályok szaporítá
sával nevelni jóakaratulag nem szándékozhatom. 
Ezen okoknál fogva tehát én, semmiként se lát
hatván a szőnyegen lévő kérdésben fölmerülni, se az 
állam magasabb érdekéből, se a közbátorság, köz
béke és nyugalom szilárdithatása tekintetéből, an
nak szükségét, hogy a megyei tisztségek, akár új 

i választás, akár helyettesítésként, ideiglen bár, de 
mégis főispáni korlátlan kijelölés mellett töltethes
senek ezen év folyama alatt még be, és hogy ezen 
törvényellenes tény gyakorlatára a kormányt föl
hatalmazni szükséges lenne: e tekintetből Bernáth 
Zsigmond képviselő társamnak az én meggyőző-

\ désemmel összehangző módositványát elfogadom. 
Deák F e r e n c z : T. ház! Mindenek előtt szük

séges tisztába jönnünk az 1848-diki törvényeknek 
e tárgyra vonatkozó rendelete iránt. Az 1848-diki 
törvény világosan azt mondja, hogy a megyéknek 
a legközelebbi országgyűlésen megállapítandó vég 
rendezéséig megyei tisztujitások nem tartathatnak, 
hanem a netalán támadható hiányokat a főispán 
a bizottsággal egyetértve, helyettesítés által pó
tolja. Az emiitett törvény tehát meghagyta hivata
laikban mindazon tisztviselőket, kik akkor hiva
talban valának, és a törvény ujabb rendeléséig azok 
helyett másokat választani nem is engedett. Némi
leg következetlenséget követett, el az akkori tör
vényhozás : mert ugyanakkor, midőn az ország 
alkotmányát és institutióit, melyek tisztán aris-
tokratikusok voltak, egész terjedelmökben demok
ratikus alapra tette át, meghagyta azon tisztvise
lőket, kik addig alkotmányosak voltak ugyan, de 
tisztán aristokratikusok és az aristokratia által vá
lasztottak valának, tehát nem voltak választottjai 
azok többségének, kik 1848 után már választási 
joggal bírtak, s mégis meghagyta őket hivatala
ikban a törvényhozás, hogy a választásokkal járó 
nagyobb nehézségeket elkerülje. Azon hiányokat, 
melyek halálozás által, vagy bárha más módon az 
ekként hivatalaikban meghagyott tisztviselők so
raiban támadhatnak, szintén nem uj választás, ha
nem helyettesitás által rendelte pótoltatni a tör
vény, mert a törvény egyenesen e szót használja : 
„helyettesítés.* 

A helyettesítés 1848 előtt mindiga főispánok
nak joga volt, kivévén az első alispánokat, kiket 
helyettesíteni nem lehetett. Az 1848-diki törvény 
nem vette el ezen jogát a főispánoknak, hanem 
azt rendelte, hogy a bizottság egyetértésével he
lyettesítsenek, és e részben is azt a gyakorlatot vet
te föl alapul, melyet a főispánok előbb is tettleg 
követtek, hogy t. i. tanácskozmányt tartottak a 
megyei rendek jelentékenyebb részével és a he
lyettesítésnél azok tanácsát figyelembe vették, sőt 
jobbára követték Is. 

A mi a megyei tisztviselők választását illeti, 
még a XV. században a megyék e választási jog
gal nem éltek. Az 1486*-diki X. t. czikk világosan 
azt mondja, hogy az alispánokat a főispán nevezze 
ki, de a megyében lakó birtokos nemesek közül. Már 
1504-ben és 1548-ban azt mondja a törvény, hogy 
a főispán a megye beleegyezésével nevezzen alis
pánokat; az 1713-diki VI. t. czikk pedig gyakor-
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lati magyarázatát is adja ezen rendeletnek, mert e 
törvényczikk is azt mondja, hogy a főispán az al
ispánokat és megyei tisztviselőket csak a megye 
hozzájárulásával, egyetértésével nevezheti k i ; de 
megállapítja egyszersmind ez egyetértés módját, 
midőn azt rendeli, hogy az alispáni hivatalokra 
a volt alispánon kivűlmég három alkalmas egyént 
jelöljön ki a főispán és a megye azokból válaszszon. 

íme, ez azon mód, melylyel minden esetben 
elégtétethetik a törvény azon eszméjének, hogy a 
főispán a megyével egyetértve töltse be a tisztvi
selői állásokat: a főispán kijelölt, a megye választott 
sekként a megválasztott tisztviselő a főispán és me
gye egyetértésével lépett hivatalba. 

Ezt a módot hozza javaslatba ismét a minisz
térium a jelen előterjesztésben a megyei hivatalok 
betöltésére nézve, miután nem egyes hiányok he
lyettesítés általi pótlása, hanem az egész tisztvise
lői karnak megválasztása lesz most szükséges. Nem 
uj jogot kivan a főispánnak adatni, hanem a régi 
alkotmányos módnak megtartásával az 1848-diki 
törvénynek, mely egyedül a helyettesitésről szól, 
magára a választásra miként leendő alkalmazását 
akarja megmagyaráztatok 

Valóban felötlő volna, ha ezen kijelölési jog 
ellen épen most tenne valaki jogi szempontból el
lenvetéseket. Századok óta volt e jog gyakorlatban, 
a megyei tisztviselők ily kijelölés mellett léptek hi
vatalaikba, s az ország e jogot soha kétségbe nem 
vonta, az ellen országgyülésileg soha föl nem szól-
lalt, sőt még a rendszeres munkálatok elkészítésére 
kiküldött országos választmányok sem tettek javas
latot ezen jognak megszüntetésére. Az ország ily 
kijelölések melletti választás módjában megnyugo
dott, és pedig megnyugodott azon korban, mely
ben nem felelős kormány nevezte ki a főispánokat, 
s e kinevezést gyakran hatalmának emelésére hasz
nálta eszközül. Lehet-e föltenni, hogy a mitől az 
ország akkor nem idegenkedett, most tegyen az 
ellen kifogást, midőn felelős minisztérium nevezi ki 
azon főispánokat, kik e kijelölés jogát fogják gya
korolni ? Most akarnók-e a felelős kormány érde
keit a megyei jogokkal és érdekekkel ellentétbe 
hozni, s azon vádra adni okot, hogy a felelős minisz
térium lehető túlkapásai ellen akarjuk a megyé
ket védeni oly joggal, melyet a megyék eddig 
nem gyakoroltak: a kijelölés nélküli választás jo
gával ? 

A megyék részesei valának a törvényhozás
nak, s befolyást gyakoroltak a törvények végre
hajtására. A törvényhozás terén független volt ha
táskörük s a kormánynak semmi tekintetben nem 
voltak alárendelve: azért a megyei követek meg
választásánál se a főispánnak, se a kormánynak 
szava nem lehetett. De a tisztviselők megválasztá
sa oly megyei jog gyakorlása volt, mely a végre

hajtás körébe vágott, mert a tisztviselők a törvé
nyek végrehajtásának eszközei valának. E válasz
tásnál tehát igen természetes volt az, hogy a kor
mány, habár közvetve a főispánok által, habár a 
legszelídebb módon a kijelölés által, összeköttetés
ben álljon a megyével s befolyást gyakoroljon a 
tisztviselők választására. 

A kormányzatnak e folytonos lánezolata mul-
hatlanul szükséges; s azon testületeket a végre
hajtás körében mereven egymástól elválasztani, 
azok között minden kapcsolatot megszüntetni, sőt 
tán egymással ellentétbe hozni, nem volna a köz
ügy érdekében. 

A kik a felelős minisztérium és parlamenti 
kormány eszméjének nálunk ellenei, mindig azt hoz
ták föl, hogy a megyei municipalitások legdrágább 
kincse alkotmányunknak, a tisztviselők szabad vá
lasztása legdrágább kincse a megyéknek, ez pedig 
egyenes ellentétben van a miniszteri felelősséggel, 
mert hogyan feleljen a minisztérium olyanokért, 
miket a nem általa választott tisztviselők végez
nek ? Ugyanazért ők inkább a parlamentalis kor
mányt akarták föláldozni, hogy a megyék jogait 
megtarthassák. Mi erre azt feleltük, hogy a felelős 
kormánynak is van közvetett befolyása a törvény 
végrehajtásában működő tisztviselők megválasz
tásába a főispáni kijelölés által, és az ellenvetés 
nem áll. H a azonban most még ezt a szelid kap
csolatot is meg akarnók szüntetni, s a főispáni ki
jelölést kizárni, akkor az ellenvetés nem volna alap
talan, s akkor a minisztérium és azon orgánumok 
között, melyek a törvényeknek a minisztérium fe
lelőssége alatt álló végrehajtását eszközlik, nem 
volna semmi kapocs, semmi jogos összköttetés. 

BÓniS S á m u e l : Ezt mi sem akarjuk! 
Deák FerenCZ : Nem Bónis képviselőtársunk 

előadására teszem én észrevételeimet. Midőn vita
tás közben valamely nézetet vagy állitást ezáfol az 
ember, a czáfolatot ne vegye magára az, a ki az 
állitást nem mondotta. Vannak többen közöttünk 
e három százat meghaladó képviselők között, kik a 
főispáni kijelölés jogát egyátalában nem helyeslik 
és ez iránt már nyilatkoztak is. Azoknak szólanak 
észrevételeim, és nem Bónis barátom indítványa 
ellen vannak azok fölhozva (mert ezen indítvány
ról később fogok szólani, most előre is kimondván, 
hogy én azt pártolom). 

Ismétlem tehát, mit előbb is emiitettem, hogy 
ha épen most, midőn a kormányzat felelős minisz
térium kezébe került, tennénk oly lépést, melyet 
azon időben, midőn Magyarország kormánya fele
lős nem volt, az ország soha sem tett; ha most von-
nók el a kijelölés jogát a főispánoktól: könnyen azon 
gyanúra adhatnánk okot, hogy jobban félünk a fe
lelős minisztérium által kinevezett főispánoktól, 
mint féltünk akkor, midőn még a kormány felelős 
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nem volt. I ly félelemnek pedig se alapja, se józan 
oka nem volna. 

Meg volt itt érintve azon mód, melylyel a tiszt
viselők választása 1861-ben gyakoroltatott. Én e 
módot, s a főispáni kijelölésnek, vagy ha tetszik, a 
főispánok és a bizottságok egyetértésével történt 
helyettesítéseknek akkor gyakorolt módját nem 
szeretném mintául fölállítani, mert azok törvénye
sek sem voltak, s igen sok megyében a tumul-
tuarius, izgatott eljárás miatt nem is valának helye-
selhetők. 

Bónis képviselő barátom indítványa szintén 
meg akarja tartani a főispán kijelölési jogát, s azt 
akarja a határozatban kifejezni, hogy a főispán e 
jogával az eddigi törvények és törvényes gyakor
lat szerint éljen. Én az ő indítványát pártolom, s 
azt, a mit a határozatbanki akar fejezni, helyesnek 
tartom. 

A törvény megállapítja a főispán kijelölési jo
gát ; a gyakorlat pedig, mely ezen jogot folyton 
•életben tartotta, az volt, hogy a főispán tanácskoz-
mányt tartott a megye rendéinek jelentékenyebb 
részével, s azok tanácsát követte jogának gyakor
lásában. Ezt a módot jövőre sem volna helyes mel
lőzni ; sőt én épen igen szeretném, ha a miniszter kü
lönösen utasitásul adná a főispánoknak, hogy tiszt
választásoknál tartsanak tanáeskozmányt, és a kik
nek kijelültetését a bizottságok vagy azok tetemes 
része kívánja, azt mindig figyelembe vegyék; és 
még az sem lesz baj, ha három egyén helyett va
lamely hivatalra 4 vagy 5-öt jelölnek is k i ; min
den esetre kisebb baj, mint a kijelölés megtaga
dásával kedvetlenséget okozni — kivévén oly ese
tet, havalaki ellen megbélyegzett jellem énéi, ismert 
képtelenségénél, vagy ott, hol a hivatal természete 
szakképzettséget kivan, mint pl. a birói hivatalok
ban, e képzettség hiányánál fogva alapos a kifogás 
(de hiszen ily kifogás ellenében aligha fogná a bi
zottság jelentékenyebb része a kijelölést sürgetni). 

Végre megjegyzem, hogy az ily módon gya-
korlandó kijelölés épen a szabadságnak, a rendnek, 
a közigazgatás czélszerü vezetésének érdekében fek
szik, mert némely megyében oly számosak a bizott
sági tagok, hogy előre látható, hogy a nézetek 
különfélesége s talán az érdekek is pártoskodás tu
sait idézhetik elő; s ne feledjük, hogy nem ott ál
lunk, hol e tekintetben hajdan voltunk, midőn bün
tetés által kényszeritette a törvény a hivatalra al
kalmas "egyéneket annak elvállalására: hisz tudja 
kiki, hogy most ily kényszerítésre nem igen lesz 
szükség. {Derültség.) 

Ismétlem, mit fentebb mondottam, hogy a mi
niszteri előterjesztésnek e pontját Bónis képviselő 
barátom módositványa szerint én is pártolom. 
(Elénk, hosszas éljenzés.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Mintán Deák kép

viselő társam kifejtette nézeteimet is, bővebben a 
dologhoz nem szólok; csak módositványom indo
kolására azt vagyok bátor mondani, hogy a con-
ferentiák ily módon megemlítését azért is látom 
szükségesnek, mivel itt e házban a „cum eonsensu 
comitatus" fölött igen eltérők a vélemények. Deák 
képviselő úr azt mondotta, hogy a „cum eonsensu 
comitatus" úgy gyakoroltatott, hogy a főispán 
gyakorolta a candidationális jogot, a megye a vá
lasztási jogot, Ujfalussy képviselő úr ezt másként 
értette, mert ő ezt a conferentiákra értette. Ennél
fogva szükségesnek látom megérinteni a törvényes 
gyakorlatot is. Egyébiránt én módositványomat 
épen azon értelemben vettem, mint Deák képvi
selő úr. 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
Azon értelemben, a mint Pest belvárosa érdemes 
képviselője és Bónis S. barátom érteimezé, elfo
gadhatónak tartjuk a főispáni kijelölésre vonat
kozó módositványt; és azt hittük, hogy a javaslat 
illető passusa alatt amúgy is az fog értetni. De ha 
megnyugtatásul szolgál, akkor ezen szavaknak: 
„a törvényes gyakorlat értelmében" fölvételéhez 
szívesen hozzájárulunk. Magában értetik azonban, 
hogy a „törvényes gyakorlat" alatt a 61-diki pro
cedúra ne legyen érthető. (Közbeszólás: A régi tör
vények szerint!) Természetes, hogy alig fog talál
kozni főispán, ki a tisztujitásokat megelőzőleg con-
ferentiákat ne tartson; de, hogy kiket híjon meg, 
és mily számban, azt a főispánokra lehet bátran 
bízni; s e tekintetben, azt hiszem, hivatásuknak 
meg is fognak felelni. {Helyeslés.) 

MiletiCS SzvetOZár: Néhány észrevételt kí
vánok tenni azokra, miket Pest belvárosának t. 
képviselője mondott. (Bálijuk!) 

Azok, miket a t. képviselő úr a consensusróí 
és oandidatióról mondott , nem állanak. A közön
séges candidatio különbözik a cum eonsensu can-
didatiótól: mert a candidatio joga arra terjed, 
hogy ki candidál három jelöltet; ellenben a cum 
eonsensu annyit jelent, mindaddig candidálni — 
hogy ha az candidatiónak mondható — mig azok, 
kikkel consentálni kell, meg nem egyeznek. 

Azt is mondotta a t. képviselő úr, hogy a mi
niszteri felelősség azt hozza magával, hogy a can-
didatióra a minisztériumnak befolyása lehessen. Én 
részemről ezt nem tartom szükségesnek. Angliában 
is van miniszteri felelősség; de azért a miniszterek 
a grófságokban történő választásokkal nem is gon
dolnak, a candidatiókba sem bírnak befolyással, 
nem is foglalkoznak a megyei administratióval, 
hanem csak nagy politikai dolgokról gondoskod
nak, és felelősségűk is csak nagy politikai kérdé
sekre terjed ki. 

Végül azt tartom, ha oly módon fog történni 
a candidatio, mint inditványoztatik, semmi különb-
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ség sem lesz a választás és kinevezés közt; a tiszt
viselők ennek folytán a kormánytól fognak függ
ni ; ha pedig a tisztviselők a kormánytól függnek, 
a nép is attól függ, és igy az egész indítványnak 
eredménye az lesz, hogy nem csak politikai eent-
ralisatióra, hanem administrativ bureaucratiára 
is fog vezetni. 

Böszörményi László: T. ház! Élőre 
kijelentem , hogy ezen kérdésben , mely úgy
is bizonyosan • mindnyájunk óhajtása szerint 
csak rövid időre rendelkezik a tisztválasztásnak 
oly kijelölés melletti végrehajtása , minőt Bó
nis Sámuel képviselő társunk indítványoz és 
Deák Ferencz úr értelmezése megállapít, mon
dom, az ily választás iránt én részemről nem ag
gódom, és ez ellen nincs semmi kifogásom. Más 
volna, ha itt állandó törvény hozásáról volna szó, 
mely a főispáni és bizottsági jogokat egymás irá
nyában hosszabb időre akarná körvonalozni.Ezen 
esetben, megvallom, az oly candidationalis jogot 
nem pártolnám, mely a választási jogot valósággal 
a személyek érzelmei folytán szélesebb vagy szű
kebb körre szorítaná — mindegy, akár visszaélés 
folytán, akár másképen — és az esetben én szigo
rú és szabatos törvény által kivánnám körvona-
loztatni ezen főispáni jogot, és akkor az úgyneve
zett törvényben alapuló megyei consensust törvé
nyesen az által kivánnám kifejtetni, hogy a me
gyei bizottság válaszszon bizonyos számú küldöttsé
get , melynek beegyezése folytán fogja majd a 
főispán tényleg teljesíteni a candidatiót. De miután 
itt csak egy tényre van alkalmazva a miniszteri 
javaslat, én megvallom, belenyugszom az ily elin
tézésbe ; sőt azt is kijelentem, hogy véleményem 
szerint a t. minisztériumnak valóságg'ál teljes bi
zalommal lehetett volna az ily választást önfelelős-
ségére, és ily fölhatalmazás nélkül is végrehajtani 
a törvényes gyakorlat értelmében. Hanem, meg
vallom, hogy azon kivételt, melyet t. belügymi
niszter úr tett és melyet Deák Ferencz ur nem tett, 
nem szeretném, ha azt tartanok törvénynek ; elég, 
ha azok a törvény törvényes gyakorlat szerint tel
jesíttetnek. (Helyes! Zaj. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Kivan ja-e a t. ház, hogy miután a 
szerkezettel Bónis Sámuel képviselő úr indítványa 
nem ellenkezik, sőt vele épen összefér, azt külön 
szavazás alá ne bocsássam? (Nem kell!)Talán úgy 
lehetne tehát a kérdést fölten n i : kívánja-e a t. ház 
a szerkezetet Bónis Sámuel képviselő úr módosit-
ványával elfogadni? (Helyeslés. Fölkiáltások: For
mulázni kell előbb a szerkezetet!') Tehát előbb föl fo
gom olvastatni a módosított szerkezetet. 

Báday László gr. jegyző (olvassa a Bónis 
Sámuel indítványa szerint módosított szerkezetet.) 

E l n ö k : A kik a szerkezetet Bónis Sámuel 
képviselő úr hozzáadásával — miként fölolvasta

tott — elfogadni kívánják, méltóztassanak fölál-
lani. (A képviselők majdnem kivétel nélkül fölemel
kednek.) A második szakaszt a t. ház Bónis Sámuel 
képviselő úr hozzáadásával elfogadja. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 3-dik 
pontot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Tehát a harmadik pont marad. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a negye
dikpontot.) Ezen pontra nézve módositvány ada
tott be Bónis Sámuel képviselő által: t. i. hogy 
ezen pont vége ezen szavaktól kezdve: „kivéve 
azonban" hagyassák ki, és a kihagyott sorok he
lyébe tétessék: „hasonlólag ide értve a telekkönyvi 
tisztviselőket is azon kikötéssel, hogy a választás 
úgy eszközöltessék, miszerint csak szakértők al
kalmaztassanak és a telekkönyvi működés egy 
perczig is fön ne akadjon." 

T ó t h LÖrinCZ: T. ház! Bátor vagyok ugyan
ezen pontra nézve egy módositványt ajánlani, mely
re főkép a mélyen tisztelt minisztérium figyelmét 
is fölkérem. (Zaj.) A minisztérium, kimondván 
ezen előterjesztésben, hogy a megyei törvényszék 
elnökei és tagjai tisztujitás alá vétessenek, szüksé
gesnek látta kivételt tenni a telekkönyvi előadókra 
és átalában a telekkönyvi hivatalok kezelő sze
mélyzetére nézve, ezeknek tisztujitás alá vetését 
tanácsosnak nem látván. A tisztelt minisztérium, 
előterjesztése indokolására, különösen két tekintetet 
emelt k i : egyiket, a hitel- és birtokviszonyokra va
ló tekintetet, mely a telekkönyvi hivatal kezelő sze
mélyzetének megújítása s megváltoztatása által 
megzavartathatnék; a másik tekintetet pedig azt, 
hogy a szolgálatnak ezen ága folytonosságot és 
különös szakképzettséget igényel. Véleményem 
szerint a t. minisztériumnak, ezen indokolásában, 
tökéletesen igaza van. A birtok- és hitelviszonyok 
kényes természete csakugyan szükségessé teszi, 
hogy ezek körül a legnagyobb kímélettel és óvatos
sággal járjunk el. A hitel, különösen a földbirtoki 
hitel, melyet nem nélkülözhetünk, és mely az ox'-
szágra nézve életkérdés, nálunk csak egy nem ré
gen született, egy még elégg-é meg nem erősödött 
növény, melyet minden széltől és fagytól leggon
dosabban óvnunk kell. {Zaj.) Tudjuk, mily nagy 
tért foglaltak el, ezen hitel megerősödése ellenében, 
roszakaróink, különösen a bécsi journalistikának 
rágalmai. (Zaj. A dologra!) Tudjuk, hogy a mi 
fiatal hitelintézetünk, mely pedig, hitelpapírjainak 
födözetére nézve, a világ minden hasonnemü inté
zetei fölött a legnagyobb és legszilárdabb biztosí
tékot nyújt, mily nehezen és csak is a leggondo
sabb ápolás és a legovatosb fölügyelet mellett volt 
képes mostani, meglehetősen virágzó állapotára 
emelkedni. {Nagy zaj. A dologra!) A magyarorszá
gi földbirtok egy része külföldiek kezén van; a föld-
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birtok egy másik ig en tetemes része külföldi adós
sággal van terhelve; a külföld pedig, tudjuk, hogy 
nem bírván viszonyainkról tiszta fogalommal, 
{Nagy zaj. Halljuk a rnódositvánit!) ha azt fogja 
hallani, hogy a földbirtoki hitelnek alapul szol
gáló nyilván-könyveket kezelő 'személyzet tisztújí
tás alá vettetik, mily könnyen csinál magának rém
képeket, mily könnyen lesz tévútra vezethető 
alaptalan infonnatiok által. . . . (Nagy zaj. Az el
nök csönget.) Bocsánatot kérek, nagyon rekedt va
gyok. Ha úgy kivánja a ház: röviden fogom for
mulázni a módositványt. (Halljuk a módositványt!) 

A módositványra nézve, melyet szerencsém 
lesz előterjeszteni, meg kell jegyeznem azt, hogy a 
telekkönyvi hivatalok kétféle tényezőkből állanak, 
t. i. telekkönyvi előadókból, kik egyszersmind tör
vényszéki birák, s a kezelő személyzetből, mely 
egészen más kategóriába esik. A telekkönyvi elő
dök egyszersmind a törvényszékek rendes birái lé
vén, következetlenség nélkül a tisztújítás alól ki 
nem vonhatók ; sőt némely megyékben nincsenek 
is külön telekkönyvi előadók, (Zaj) hanem a tör
vényszéki előadók sorban referálják a telekkönyvi 
ügyeket. I ly helyeken tehát, a szerkezet szerint, az 
összes előadók kivonhatnák magokat a tisztújítás 
alól, s mindegyik követelhetné maga részére a kivé-
telességet. (Nagy zaj.) En tehát ezen kétféle ténye
zők megkülönböztetését indítványozom (Zaj. Hall
juk a módositványt!) s ezen 4-dik pontnak csak azon 
részét óhajtanám megtartani, hogy : „a megyei tör
vényszékek rendes elnökei a megyék vég rendezésé
ig az alispánok legyenek, és többi tagjai szintúgy 
tisztújítás alá tartoznak," t. i. a második sor köze
péig ; a 4-dik pont többi részét egészen kihag-y atni 
kívánom, annyival inkább, mert abban úgy is 
nem a határozat szövege, mint inkább indokolás 
foglaltatik. Ellenben a 4-dik pont után indítvá
nyozok egy 5-dik pontot fölvétetni, mely igy 
szólna: „A telekkönyvi igazgató és átalában a 
telekkönyvi hivatalok kezelő személyzete tisztújí
tás alá nem tartoznak." Ú g y hiszem, hogy e szer
kezet megfelel úgy a közóhajtásnak, mint az ál
talam említett fontos és életbevágó érdekeknek: 
azért ismételve is ajánlom a t. ház s a miniszté
rium figyelmébe. 

H o r v á t Bo ld izsár igazságügyimin i sz 
t e r : Hogy a discussio megkönnyittessék, köteles
ségemnek tartom kijelenteni, (Halljuk!) hogy azon 
módositvány által, melyet Tóth Lőrincz t. képvi
selő társam előterjesztett, a kormány magát telje
sen megnyugtatva érzi: ennélfogva a maga szer
kezetét visszavonja és Tóth Lőrincz képviselő mő-
dositványát magáévá teszi, ez által is jelét akarván 
a minisztérium adni, hogy egy átalában nem kivan 
egyebet, mint a mi a közhitel megóvására és a te-
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lekkönyvi kezelés működésének folytonosságára 
okvetlenül szükséges. (Belyeslés.) 

BÓnis S á m u e l : Engem az bírt módosit-
ványom beadására: egy részről, hogy olyképen 
történjék az intézkedés, hogy se a hitel meg ne 
ingattassék, se a birtokbiztonság meg ne háborit-
tassék; más részről pedig, hogy oly hivatalok s 
hivatalnokok, a kik talán eddigelé — mert valljuk 
be, igaz, hogy bölcsőjében volt nálunk a telek
könyv, de nem is igen helyesen kezeltetett — a 
kik eddigelé, mondom, nem egészen a hitelnek elő
nyére kezelték ezen telekkönyvet, hogy ily hiva
talok ne sanctionáltassanak.(£Te&/esMsv) Ez volt ne
kem szándékom. És midőn indítványomban benne 
van, hogy a főispán, egyetértve a választó közön
séggel, úgy intézkedjék, hogy a telekkönyv műkö
dése egy percze se akadjon föl; midőn benne van, 
hogy erre a szakra csupán szakértők alkalmaztas
sanak : nem látom, hogy ez által a hitel ineg-
ingattassék ; inkább látom a hitelt az eddigi 
mód által megingattatni, (Balfelöl: Ugy van!)mi
dőn példákat tudnék mondani, hogy a telekkönyv
be oly becsusztatások történtek a birtokosok tudta 
nélkül, s hogy birtokigények Írattak föl a birtok
ra a nélkül, hogy azok az illető tulajdonosokkal kö
zöltettek volna. (Helyeslés a hal oldalon.) Részemről 
ez okoknál fogva nem látom át, miért sanctionáí-
tassék örök időkre ezen hivatalnokok állása. 

Dedinszky József: Én, t. ház, pártolom a 
Tóth Lőrincz képviselő társunk által előterjesztett 
módosítást, nem ugyan azon okoknál fogva, me
lyeket ő előadott, hanem azon egyszerű indoknál 
fogva, mert a telekkönyvi tisztviselők részint, mint 
a törvényszék tagjai és birák, restauratió alá tartoz
nak , részint oly qualificált egyénekből állanak, 
kik a megyében különben sem tartoznak a restau
ratió alá, hanem vagy a főispán, vagy az alispán, 
vagy a főjegyző kinevezésétől függtek. A telek
könyv ügyének szóba hozatalát, ha csak azon ne
gatív eredményt nem akarjuk kifejeztetni, hogy a 
telekkönyvi ügy folytonossága a restauratió alatt 
érintetlen marad, fölöslegesnek is tar tanám: mert 
a mint előterjesztettem, a restauratió alá tartozó 
birák különben is restauratió alá jönnek, az írno
kok pedig restauratió alá amúgy sem tartoztak. 
(Helyeslés.) 

Szontagh P á l : T. képviselőház! Nem lehe
tek egészen egy véleményben előttem szólott De
dinszky képviselő társammal arra nézve, a mit a 
Tóth Lőrincz képviselő úr által javasolt szerkezet 
mellett fölhozott, hanem előleg is kijelentem, hogy 
pártolom azon szerkezeti módosítást, mekyet Bónis 
Sámuel képviselő társam terjesztett elő. 

Okaim erre nézve a következők. 
A miniszteri szerkezetben az hozatik föl a ke

zelő személyzetnek nem választhatóságára nézve a 
35 
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megyékben, hogy a telekkönyvi ügy folytonosságot 
és különös szakképzettségét igényel. Ebben egy 
elv van foglalva, vagy némileg az ellenkező vé
leményrekönnyen gyanút adhatna, mintha a többi 
szabad választásokra kitűzött hivatalokra szintén 
a folytonosság és különös szakképzettség nem ér
tetnék ; szerintem pedig a birói hivatalok, de ma
gok az administrativ és a mellékes birói hivatalok 
szintén folytonosságot és különös szakképzettséget 
igényelnek. Én tehát ebben nem látom okát annak, 
haegyátalában mondatik az, hogy ez alkalommal vá
lasztassanak a megyékben levő hivatalnokok; s ben
nem némi scrupulust támaszt, mintha itt ismét egy 
jövőre való elv fektettetnék le, mely a hivatalno
koknak a megyében választhatóságára vagy nem
választhatóságára vonatkozik. 

Visszatérve arra, a mi a folytonosság elvét 
illeti — a mi előttem fő fontosságot s különös fi
gyelmet érdemel — : nem zavartatott meg a telek
könyvek működése 1861-ben, holott azon hivata
lok számos megyében, igy péld. Nógrádban vá
lasztás utján töltettek be ; nem zavartíitott meg a 
folytonosság akkor se, midőn az elbocsátott Bach-
kormány által kinevezett hivatalok uj kinevezés 
által töltettek be. (Zaj.) Hiszen a folytonosság nem 
olyan elv, melyet a választás megsemmisíthetne : 
mert abban mindig van mód és alkalom, hogy az 
általa pótoltassák. A szerkezet pedig egyedül a vá
lasztási elvre látszik súlyt fektetni. Lehet azonban, 
hogy megszakittathatik a folytonosság a lemondás 
által; lehet, hogy a mint Bónis Sámuel képviselő 
társam megjegyezte, ha épen haszontalan és rósz 
az illető egyén; lehet, hogy megszakittatik a foly
tonosság halálozás által i s : mind ezekre nem al
kalmazható azon érv, mintha a folytonosság és kü
lönös szakképzettség ellenkeznék a szabad választás 
elvével. 

Lehetnek bizonyos hivatalszakokra nézve el
térő nézetek a szabad választás vagy kinevezés elvét 
illetőleg, mely kérdés egy vagy más részben ki
fejtését szintén föntartom magamnak akkorra, mi
dőn erről tüzetesen lesz sző. Az itt eddig kifejezet
teket részemről ellenzem. Olyan folytonosságot a 
telekkönyvi hivataloknál nem érthetek, mint a Da
lai-Láma folytonossága, a ki se nem választható, 
se ki nem nevezhető, mégis mindenki tudja, ha 
meghal, hogy ki a következő Dalai-Láma. fDe
rültség.) 

Én a minisztérium által előhozott szerkezetet 
tökéletesen helyesen látom kifejezve, ugy a mint 
Bónis Sámuel képviselő társam indítványozta: 
ugyanazért az általa módosított szerkezetet pár
tolom. 

P e r c z e l B é l a : Én TóthLőrinczindítványát 
pártolom. A telekkönyvek a hitel előállítása, a tu
lajdon megszerzése s a birtok megőrzése tekinteté

ből hozattak be : kezelésök tehát ily vitális érde
keket érintvén, kell, hogy mind az eltávolíttassák, 
a mi ezen kezelésnek esak pillanatnyi megzava
rását vagy fönakadását előidézhetné. Már pedig 
azon tapasztalásnál fogva, melyet magunknak a 
tisztújítási választások körül szereztünk, igen jól 
tudjuk, hogy a választásokat megelőző s követő 
hetekben az administratió, ha teljesen nem is szü
netel, de bizonyára igen fölületesen vitetik; sőt 
ha a telekkönyvi hivatalok is választás utján töl
tetnének be, lehetővé tétetnék azon eshetőség is, 
hogy az egész telekkönyvi személyzet uj egyének 
által pótoltatnék. Már most kérdem, t. ház, nem fog
na-e ez által a telekkönyvi kezelés, melynél a be
csületesség mellett a technikai jártasság érdemel 
fő tekintetet, nem hetekre, hanem hónapokra és 
pedig nem csak megzavartatni, hanem terjes fön-
akadást szenvedni? és pedig épen úgy a gazdag, 
mint a legszegényebb kunyhóval biró osztálynak 
hátramaradására és kárára, sőt igen gyakran meg
történnék, vég romlására is? (Zaj.) De, t. ház, a te
lekkönyv nálunk uj institutió levén, e tekintetben 
a 48 előtti gyakorlatra sem lehet hivatkozni, és 
pedig annál kevésbbé, minthogy azon időben is vol
tak hivatalok, melyek például a megyékben egye
nesen főispáni kinevezéstől függtek: igy a legtöbb 
megyében az egész, minden esetre fontos jegyzői 
hivatalt, némely megyében a levéltárnokot, s még 
más tisztviselőket is, a főispán nevezte k i ; az úgy 
nevezett manipulans tisztviselők pedig, kik közé a 
telekkönyv kezelői méltán sorolhatók, egyátalán 
főispáni kinevezéstől függtek. (Folytonos zaj.) Én 
tehát, a választási jog minden respeetálása mellett, 
azt a telekkönyvi hivatalokra is kiterjeszteni, a 
legkárosabb következésünek tartom; s úgy vagyok 
meggyőződve, hogy ha valahol, úgy a telekkönyvi 
eljárás körül a suprema lex, a haza jólléte kell, 
hogy figyelemben tartassák: következőleg a hazai 
lakosok legfontontosabb, mondhatni, életbevágó 
érdekei megóvása tekintetéből a miniszteri előter
jesztésnek Tóth Lőrincz módositványa szerinti el
fogadására szavazok. 

Tárady Gábor: T . ház! Nekem különösen 
Tóth Lőrincz és Perczel Béla képviselőtársaim 
indokolására volna némi észrevételem. Nagyon 
is kiemelték a t. képviselő urak a hitel- és 
birtokviszonyok fölötti őrködés szükségét. Elisme
rem én is annak szükségét; elismerem az a fölötti 
intézkedések nagy horderejét; hanem kérdem, hogy 
midőn az élet és halál fölötti biráskodók választás 
alá esnek, miért tétessék kivétel azokra nézve, kik 
báVatva vannak a birtokhitel fölött őrködni? (Zaj.) 
Igaz ugyan, hogy Tóth Lőrincz képviselő úr 
módositványában ezen kivételt már nem teszi, 
mely a szerkezetben van, és kívánja, hogy a te
lekkönyvi előadók ép úgy, mint a többi birák, 
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választás alá essenek. Kivételt tesz csupán a te- ' 
lekkönyvi kezelő személyekre nézve. En annak 
szükségét egyátalában nem látom. Bónis képvi
selő úrnak indítványában az ő és Perczel Béla 
képviselő társunk aggodalmai teljesen meg van
nak szüntetve : világosan ki van téve ezen módo-
sitványban, hogy szakértők jelöltessenek, és oly 
intézkedés tétessék, hogy a telekkönyv vezetésé
ben perezig se történjék fönakadás. Kérem azon 
tisztelt urakat , a kik oly szakértőleg szólottak 
ezen dologhoz, méltóztassanak engem az iránt 
fölvilágosítani, miként történhetik fönakadás meg
választás után akkor, ha ma ez megtörténvén, 
holnap ezen szakértő kezelők elfoglalják hivata
lukat ? Itt egy perezig sem történik megszakadás : 
azért én pártolom Bónis indítványát. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Előre is kijelentem, 
hogy én részemről Bónis Sámuel képviselőtársam 
módositványát pártolom, mert megtalálom benne 
mindazt, a mi a lehető méltó aggodalmaknak el
oszlatására szolgál : mert benne van, hogy csak 
szakértők alkalmaztassanak, és a telekkönyvi mű
ködésnek megszakadni egy perezig sem szabad. 
Azért kérem, t. ház, ha utaltak annak szükségére, 
hogy ne csökkentsük meg hitelünket, és ne ron
tassák meg a telekkönyvekbe vetett bizodalom a 
választások által a hon határain kivül : fontoljuk 
meg azt i s , hogy ne csökkentsük a telekkönyv 
iránti bizalmat és hitelt itt ben az országban se. 
Már pedig meg vagyok róla győződve — és mél
tóztassanak megkérdezni azokat, kik az ország 
különböző részein mint gyakorló ügyvédek gya
kori érintkezésben vannak a telekkönyvekkel —-
hogy azok a jelen szerkezetben annak, a minek 
lenniök kellene, meg nem felelnek; hogy ott, hol 
egyéb nem történik* is, mindenesetre a hanyag
ságnak oly roppant mértéke van, úgy hogy ha a 
telekkönyv kezelése valósággal így hagyatnék, 
ez az illetőket az országban megnyugtatni nem 
fogná. 

Tovább megyek — nem akarván ismételni 
az előttem elmondottakat — áttérek arra , a mit 
Perczel Béla képviselő úr előhozott. Azt mondja 
ő, hogy az 1848-dik év előtti gyakorlatra, mivel a 
telekkönyv nálunk uj institutió, hivatkozni nem 
lehet. Igaza van ; de ha nem lehet a gyakorlatra 
hivatkozni azon szempontból, hogy választás alá 
essenek ezen tisztviselők, épen nem lehet azon 
szempontból se, hogy ne essenek választás alá. 
E tekintetben tehát, azt hiszem, tökéletesen egy
formán vagyunk. Hivatkozott arra is, hogy né
mely megyében voltak egyes tisztviselői állomá
sok, melyek nem választás, hanem a főispán ki
nevezése útján töltettek be. Hol történt ez, és 
helyesen történt-e, kutatni nem kívánom; de meg
engedve is ezen példákat> hogy voltak hajdan a 

megyék kebelében egyes tisztviselői állomások, 
melyek a főispánok által töltettek be : ezen pél
dák egyátalában nem hozhatók föl annak indo
kolására, hogy hagyjunk meg a megyék kebelé
ben egy hatóságot, melyet törvénytelen kormány 
nevezett k i ; és nem hozható föl annak indokolá
sára se, hogy hagyjunk meg a megyék kebelé
ben oly tisztviselőket, kik — ha szintén a törvé
nyes kormány által is — ki fognának nevez
tetni. Ezen tekintetben nagy elvi különbséget lá
tok, és részemről épen ezen elvi különbségnél fog
va nem tudok abba beleegyezni, hogy kimondas
sák, hogy a telekkönyv mint oly institutió fog a 
megyék kebelében meghagyatni, melynek kineve
zése a központi kormánytól függ: mert bár mi 
történjék is később, bár mikép fogjuk ezen kér
dést megoldani, de szerintem régi alkotmányos és 
törvényes elv az, hogy a megyék kebelében a kö
zépponti kormány által szervezett hivatali testüle
tek nem állhatnak fen. (Helyeslés) 

De másfelől nem is látom át, hogy ha telek
könyvi előadókat lehet választani a szakképzett
ségre való kikötés nélkül, mért ne lehessen a me
gyei gyakorlat szerint betölteni az alárendelt te
lekkönyvi hivatalokat is? Ha azt mondjuk ki, 
hogy azok egy része írnok, s hogy azok a me
gyékben eddig sem estek választás alá, igen ter
mészetes, hogy a telekkönyvnél levő írnoki állo
mások ép úgy fognak betöltetni, mint minden 
más ilyféle megyei hivatalnoki és írnoki állo
mások. 

En tehát Bónis Sámuel képviselő társam in
dítványát pártolom. 

Zsámbokréthy József: T. ház! Kétséget 
nem szenved, hogy alkotmányunknak lényeges 
alaprészét képezi a municipalis rendszer. Súlyos 
18 évi szenvedések után a megyei és városi muni-
cipiumok egész jogkörükben visszaállíttatván, kell, 
hogy a megyei vívmányok és előbbi munieipiu-
maink jogai gyakoroltassanak. 

A megyei tisztújítás küszöbén a köztörvény
hatóságok visszaállítására vonatkozó miniszteri 
előterjesztvény tárgyalás alatt lévén, most az a 
kérdés, vajon a telekkönyvi igazgató, átalában a 
telekkönyvi kezelők a megyei municipiumok ter
mészetes választási körébe tartoznak-e vagy nem'? 
Csekély nézetem szerint nem oda tartoznak, mert 
a telekkönyv állandó. 1855 deczember 15-dikén 
kelt császári pátensen, tehát nem alkotmányos tör 
vényen alapulván, nem látom összeférhetőnek a 
megyei municipalis rendszerrel, hogy oly hivatal
nok a megyei municipium által választandó le
gyen , kinek nem alkotmányos törvény, hanem 
egy kiadott intézvény által megalapított eljárás 
szolgál működésének föladatául. Nem áll ellent e 
nézetnek azon körülmény se, hogy az országbírói 
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értekezlet által javaslatba hozott ideiglenes szabá
lyok — melyek az 1855 deczember 15-kén kelt 
telekkönyvi rendszert föntartották — az 1861. évi 
magyar országgyűlés által a megyéknek ajánltat-
tak: mert ezen javaslat a törvényes felelős kor
mány által a t. ház elé terjesztetvén, ez által meg
vizsgáltatva, elfogadva nem volt, de még most 
sincs; nem is létezik tehát még oly magyar al
kotmányos törvény, mely hazánkban átalában a 
telekkönyveket behozta volna, mert az 1840. 21 . 
t. ez. csak a királyi városi telekkönyvekről szól, 
szabadságot adván egyszersmind mindenkinek 
birtokát telekkönyveztetni, ha ez iránt a megyé
hez folyamodik. A már idézett telekkönyvi rend
szer ránk tehát csak tukmálva lévén, részemről 
nem kívánhatom az ezen császári pátens értelmé
ben választandó hivatalnokra befolyást; hanem 
igen is kívánom, hogy ezt tartsa meg magának a 
kormány, és tartsa erre nézve a fölügyeletet akkép 
s addig, mig ez ügy törvényhozási úton elintézte
tik. Félreértések tekintetéből kijelentem, hogy mi
dőn a telekkönyvi rendszert idegen intézménynek 
tekintem, ez által szükséges és üdvös voltát nem 
tagadhatom; sőt elösmerem messzeható erejét és 
nélkülözhetlenségét; elösmerem, hogy e nélkül a 
vagyonbeli hitel lábra nem kaphat ; személyes hi
telről pedig szó nem lévén, miután ez relatív és 
rnérhetlen, ebbe nem avatkozom. 

T. ház! Mellőzve azt, hogy a telekkönyvi 
igazgatók és kezelő tagok a megyei levéltárakban 
működő személyzethez tartoznak, mely épen úgy, 
mint a megyei főjegyzői állomás, a választás által 
rendszerint be nem töltetett, hanem a főispán ki
nevezési jogához tartozott; mellőzve azt is, hogy 
választás utján is lehetne a telekkönyvi igazgató 
és átalában a kezelő' személyzet állomásait szak
képzettséggel bíró egyénekkel betölteni : egyedül 
a szükség s óvakodás szempontjából kívánom, 
hogy ezen hivatalnokok, kiknek kezébe van le
téve hitelünk alapja, kik, a telekkönyvi rendszer 
szerint, följogositvák a telekkönyvi kivonatok ki
adására, és így egy perezben sem szünetelhetnek, 
függetlenül álljanak a tisztújítás alatt is, és a vá
lasztás alá ne essenek, hanem nyugodtan, minden 
elfogultság, visszatartás és félelem nélkül működ
jenek ez alatt is. (Helyeslés a jobb oldalon.) Én a 
választás esetére támadható zavarok s egyéb kö
vetkezések előterjesztésével nem akarom a t. ház 
türelmét igénybe venni; csak egyszerűen hivat
kozom más művelt nemzetek példájára: midőn 
Francziaországban 1789-ben a forradalom kiütött, 
e közben ott is nem csak hogy az egész rendszer 
fentartatott, de a hivatalnokok is meghagyattak, 
ha különben politikai bűnnel nem terheltettek, 
pedig tudjuk, hogy Francziaországban a forrada
lom alatt a rendszer minden kritikán alul állott 

(tekintve csak azt is, hogy a hivatalnokok rendes 
fizetéssel ellátva nem lévén, ajándékok elfogadá
sára voltak utalva). Ha tehát Francziaországban 
a forradalom közben, a rendszer és a hivatalno
kok megtartattak, és jó ideig hivataloskodtak, 
nem látom át, miért ne hagyassanak itt hivatal
ban a telekkönyvi igazgatók és kezelők, hol for
radalom sincs ? (Helyeslés a jobb oldalon) tekintve, 
hogy ezek nem is birák, és igy már ezért sem tar
toznak a megyei tisztújítás alá. Tehát még azért 
sem kívánom, hogy ezen hivatalnokok választá
sába a megye beavatkozzék, mert a t. miniszté
rium által ez esetre kivánt följogositás csak ideig
lenes, a codificatióról itt szó sincs. Ha a codifica-
tióról volna szó, akkor e pontnál is sokat lehetne 
fölhozni, a mi czélszerünek mutatkoznék. 

Őszintén megvallom, nem czélszerü, hogy a 
megyei törvényszékek rendes elnökei az alispánok 
legyenek, kik különben is a megyében annyira 
elfoglalvák, és első folyamodásu bíróságok is lé
vén, a törvényszéki elnökség vezetésére részint rá 
nem érnek, részint némi elfogultságba helyezik a 
törvényszék tagjait az ügy felőli bíráskodásnál, 
melyben ők első folyamodásu bíróságilag ítéltek, 
még akkor is, ha azon ügyben, mi természetes, 
nem elnökölhetnek. De. a mint mondom, mindazok 
orvoslása a codificatióhoz tartozván, a t. ház en
gedelmével itt eltérve a kérdéstől, az eszmék kap
csában még azt az egyet bátorkodom előterjesz
teni, hogy nagyon szükséges volna, ha az igazság
ügyi minisztériumban alakíttatnék egy külön co-
dificationális osztály, melynek föladata volna mind
azon törvények készítése, melyek az országgyűlési 
codificationalis bizottságnak megvizsgálása alá
terjesztetnének. 

Ezek után, visszatérve a kérdésre, miután 
meg vagyok győződve, hogy hitelünk — mely 
úgy is rósz lábon áll — nagyon csökkenne, ha a 
telekkönyvet kezelő hivatal egy perezre is meg
akadályoztatnék működésében, mi okvetetlenül 
bekövetkeznék, ha a tisztújítás ezekre is kiterjesz
tetnék ; meg vagyok győződve, hogy a külföld is 
nem igen nagy rokonszenvet tanúsítana és külö
nösen magyar földhitel-intézeti papírjaink irá
nyában : ennélfogva pártolom a miniszteri előter-
jesztvónyt a Tóth Lőrincz képviselő társam által 
beadott módositványnyal. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Csengery l m r e T. ház! Mielőtt a tárgyhoz 
magához szólanék, engedje meg a t. ház, hogy 
egy kérdést intézhessek az illető miniszter úrhoz. 
Ezen kérdés az, hogy ezen előterjesztés értelmé
ben mi történik akkor a telekkönyvi személyzet
tel, ha abban halálozás, lemondás, vagy más ok
nál fogva üresedés támad ? Ha még ez esetben is 
kiveszi az előterjesztés a választás alól a telek
könyvi személyzetet, már akkor valósággal oly 
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csorbítását látom a megyék választási jogának, 
melyre soha beleegyezésemet nem adom. (Zaj.) 
H a tehát e tekintetben módosittatik a miniszteri 
előterjesztés, inkább pártolom; de úgy, a minő 
alakban az jelenleg van, semmiesetre sem pártol
hatom. A telekkönyvi személyzet az, mely ellen 
csaknem minden megyében legtöbb panasz van. 
(Ugy van! a hal oldalon?) A telekkönyvi személy
zet köréből lehet tudni nem egy adatot, hogy 
olyan is van, ki hamis telekkönyvi bizonyítványt 
adott ki, és mégis most is ott ül a hivatalban. A 
telekkönyvi személyzetnek vannak olyan tagjai, 
kik nem is benszülöttek. Vannak olyanak is, k ik 
a magyar nyelvben kellő jártassággal sem bírnak. 
Ha ezek most kivétel nélkül megmarasztatnak ál
lomásaikon, épen azoktól kérdem, a kik a hitel ér
dekére annyira utalnak: nem fog-e az még in
kább szenvedni az által, hogy a provisorium ilyen 
személyzete meg fog tartatni? 

Hallottam én imént fölszólalásokat a főispán 
kijelölési jogának védelmére ; meghagyták a főis
pánnál a kijelölési jogot, mert a régi törvények 
megadták neki. Kérem azon urakat, kik a főispán 
kijelölési jogát védették, legyenek méltányosak, 
és a mikor a főispán joga mellett szót emelnek, 
ne csorbítsák a megye jogát. A megyének teljes 
alkotmányos joga van, minden tisztviselőt keblé
ben kivétel nélkül választani; ez alól a telek
könyvi személyzetet kivenni, annyit tesz, mint 
ezen átalános szabadságot megszoritni. {Zaj) Az 
mondatott, hogy a hitel és birtok érdeke — külö
nösen azoké, kik külföldről érdekelve vannak —• 
kivánja, hogy semmi vástoztatás ne történjék a 
telekkönyvi személyzetben. Azt hiszem, maga az 
igazságszolgáltatás is csak úgy érdekében áll a 
külföldieknek, mint a belföldieknek; és ha az 
igazságszolgáltatás eszközeit, biráit a miniszteri 
javaslat választatni kivánja, nem látom át az okot, 
miért nem kivánja választatni a telekkönyvi sze
mélyzetet is? 

Igen sok van, mit az előttem szólott urak 
előadtak, de mit ismételni nem akarok. Én a mi
niszteri javaslatot nem pártolhatom, de pártolom 
Bónis Sámuel képviselőtársam módositványát. 
(Helyeslés.) 

Wenckheim Béla b. belügymniszter: T. 
képviselőház! Csak röviden akarok szólani. Azt 
hiszem, azon érdemes képviselőket, kik választás 
alá kívánják bocsátani a telekkönyvi személyzetet, 
leginkább azon indok vezérli, hogy ha abban nem 
történnék valami bizonyos intézkedés, a mostani 
telekkönyvi hivatalnokok fognak megmaradni, akár 
alkalmasak, akár nem; pedig köztudomási dolog, 
hogy vannak az országban olyanok, kik nem arra 
valók. Erre nézve megjegyzem, hogy ezekre nézve 
diseiplinaris utón joguk lesz a főispánoknak őket 

jól megrostálni; ha pedig a főispánok elmulaszta
nák (Zaj. Halljuk!), az igazság- és a belügyminisz
ternek lesz kötelessége gondoskodni és őrködni, 
hogy ezen telekkönyvi személyzet kivétel nélkül 
szakképzett, tiszta és becsületes egyénekből álljon. 
Ezt követeli az annyiszor emiitett közhitel érdeke, 
melynek, mint tudjuk, ellenségeink mindenféle gya
núsítások által a külföld előtt ártani akarnak. 
Egyébiránt ha ezen telekkönyvi személyzet restau
rálás alá esik is, nem tagadom, hogy a főispánnak 
a megyével egyetértő, és conferentia utján meg
állapított kijelölése folytán legnagyobb részben jó 
egyének ne választassanak; de ha 48 megyében 
jól succedál, és csak egy megyében nem sikerül 
alkalmas egyéneket választani: akkor bármily jól 
megrostálták legyen a többi megyében, mégis azt 
fogják mondani a külföld előtt, hogy pártoskodás 
utján oly egyének választatnak, a kik nem szak-
férfiak. (Zaj.) í g y azonban a főispán fog a bizott
sággal egyetértőleg intézkedni; és ha alapos pa
nasz lesz egyik vagy másik ellen, sokkal könnyeb
ben fognak kiküszöböltetni, mint a restauratió ál
tal. Azért ajánlom a javaslatot elfogadás végett. (He
lyeslés.) 

Nyáry P á l : E tárgy, t. ház! oly fontos, mely 
megérdemli, hogy fölötte tanácskozzunk s meggyő
ződésünket nyilvánítsuk. 

Legelőször is a belügyminiszter úr érveire kí
vánok felelni. Azt mondja ő, hogy Magyarorszá
gon szükség a hitelt biztosítani, már pedig a hitel 
nem volna biztosítva, ha 48 megyében tán ezen 
hivatalok jól töltetnének be, egy-kettőben pedig 
nem jól ; és azt mondotta, hogy ezen hivatalok be
töltésére sokkal alkalmasabb eszköz az, ha a főispá
nok epurálják azokat és alkalmas egyéneket alkal
maznak. Bocsánatot kérek, akkor, azt hiszem, nem 
méltóztatott figyelembe venni Bónis képviselő úr 
módositványát: mert ő azt mondja, hogy szakem
berek és azoknak alkalmazása által töltessenek be 
ezen hivatalok. Előbb már az van határozna, hogy 
minden megyei hivatal kijelölés utján, tehát a fő
ispán beleegyezésével, sőt, lehet mondani, egyenes 
befolyásával töltessék be : akkor, kérem, ha a főis
pán oly egyének kijelölésébe egyezik bele, a kik 

1 nen* alkalmatosak, természetesen ugyanaz, ha egé
szen rá lesz is bizva a kinevezés, oly egyéneket is 
nevezhet ki, kik nem alkalmasak. Ezen érv az én 
fölfogásom szerint Bónis indítványa ellenében nem 

| elégséges; és én azt a fölhozott okból nem fogad-
| hatom el. Bátor vagyok kérdeni a tisztelt háztól, 
I hogy Tóth Lőrincz képviselő társunk indítványá
nak elfogadására képesítve érzi e magát, vagy nem ? 
Az én véleményem szerint erre a ház képesítve 
nincs. (Ellenmondás.) Magyarországon senki sem 
hoztamég kérdésbe, hogy a megyék az önkormány-

! zatot a törvények és az alkotmány szellemében 
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gyakorolják. Ezen önkormányzatnak egyik, soha 
senki által kétségbe nem vont elve az, hogy min
den tisztviselőt a megye önmaga választ. (Jobb fe
löl: Nem. á$!JMéltóztassanak kihallgatni! Már most 
ha a kérdésben levő hivatalok betöltése Tóth Lö
rincz indítványa szerint a megyétől elvonatik, 
akkor oly elvet állit föl a t. ház, mely magával az 
alkotmány szellemével ellenkezésben van, mert ak
kor a megye nem önálló többé és nem önkormány
zati testület, mert abba már bizonyos mértékben 
belenyúlt úgyszólván a kormány. Hogy ez jövő
ben megtörténhetik, azt nem hozom kétségbe; de 
hogy már most e részben határozhasson a ház, ab
beli jogát el nem ismerhetem. Ezen háznak csak 
ideiglen lehet intézkedni, és némely az átmeneti 
helyzet és annak szüksége által igényelt változ
tatásokat tenni; de oly lényeges változást, mely 
magával Magyarország alkotmányának szellemé
vel ellenkezik, behoznia nincs jogában. 

T. ház! én hiszem, hogy lehetnek és vannak 
különböző vélemények ; de tudom azt is, hogy 
vannak érvek is, melyek azok ellenében fölhozat
nak. Hallottam oly érvet is, hogy a hitel ügye, 
nem megyei ügy. Ezen érv semmi alappal nem 
bír nézetem szerint, mert akkor ép oly joggal le
hetne mondani azt is, hogy az igazságszolgáltatás 
eszközeinek megválasztását sem lehet a megyére 
bizni, mert az igazságszolgáltatás sem szorítko
zik a megyék tulajdonképi körére. 

Ez. úgy látom, azoktól jő, a kik már előre el 
akarják késziteni a közvéleményt arra, hogy a 
jövő megyei rendezés alkalmával a választás ki 
ne terjesztessék az igazságszolgáltatás közegeire is. 

Én, t. ház, minden mozdulatlanságnak ellen
sége vasyok, mert a mozdulatlanság az életnek 
ellentéte, és a kormányzat csak úgy lehet hatal
mas és erős, ha folyton mozgékonyságban tárta-
tik, és véleményem szerint épen ez a különbség a 
központosító és az oly kormány közt, mely eddig 
Magyarországban a megyéknek közrehatásával 
állt fen. Én nem akarom, t. ház! az igazságszol
gáltatást lényegben megváltoztatni, nem akarom 
pedig azért, mert nem látom szükségesnek, sőt ve
szélyesnek tartanám, ha épen a birák, épen azok, 
kiknek a közhitelt kellene biztositaniok, elmondit-
hatlanok nem volnának, és az oly tisztviselőnek, 
véleményem szerint, ki biztosítva van arról, hogy 
azon helyen, melyre kineveztetett, megmarad, 
csak arra kellene figyelnie, hogy legalább nyíltan 
oly cselekményt ne kövessen el, melyre a törvény
könyvben büntetés van szabva. Tehát, t. ház! a 
ki biró akar lenni, a ki polgártársai jogai fölött 
jogosan akar itélni, kell. hogy az az igazságszol
tatást professiónak tartsa, és oly tudománynak, 
melynek a kor haladásával lépést kell tartani. 

Ennélfogva visszamegyek, a honnan kiindul

tam, és azt mondom, hogy azért nem fogadhatjuk 
el képviselőtársunk Tóth Lőrincz modósítványát, 
mert az oly elvet hozna per tangentem gyakor
latba, mely nem csak az alkotmány szellemé
től térne el, hanem egyenesen törvényellenes is 
lenne. Ennélfogva Tóth Lőrincz" módosítását, 
mint véleményemmel nem egyezőt, el nem fo
gadhatom. (Szavazzibnk.') és Bónis módositványát 
pártolom. 

E l n ö k : Senki sincs/Szólásra följegyezve. 
Horvát Boldizsár igazság ügyminiszter: 

Bocsásson meg a t. ház, ha szavazás előtt, részint 
íölvilágositásul, részint megnyugtatásul, még egy 
pár szót szólok. {Halljuk l) 

Én magam is a jövő kérdésének tartom azt, 
vajon a telekkönyvi intézmény ezentúl megyei 
vagy ország-os intézménynek legyen-e tekintendő ? 
Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a telekköny
vek kezelése körül a legutolsó forma tekintetében 
az egész ország' területén oly szigorú egységnek 
kell uralkodnia, hogy e tekintetben a megyék régi 
statutarius jogát oly mérvben és értelemben, mint 
az korábban gyakorlatban volt, a telekkönyvi in
tézményre kiterjeszteni soha sem lehet. Mindamel
lett a kormány nem akar e kérdésnek praejudi-
cálni, azt teljesen nyílt kérdésül hagyja fen. A 
mit a kormány kér a háztól, nem más, mint az, 
hogy, az átmeneti korszak tömérdek teendői és ne
hézségei iránti tekintetből, a mostani status quot 
egyelőre a telekkönyvekre nézve a megyék vég
leges szervezéséig- fenhagyni méltóztassék. 

Azon ellenvetés, melyet igen t. képviselőtár
sunk Tisza Kálmán tett, hogy ez által a megyék
ben kétféle hatóság, egy alkotmányos és egy nem 
alkotmányos támad, elveszti minden alapját, ha 
tekintetbe veszszük, hogy a fenálló törvények sze
rint a telekkönyvi hatóság nem azon telekkönyvi 
hivatal, hanem maga a törvényszék, a telekkönyvi 
hivatal pedig puszta effectuense a telekkönyvi ha
tóságnak. De elveszti ezen ellenvetés alapját az 
által is, mert ha egyszer a nemzeti kormány ke
zébe veszi a fölügyeletet a telekkönyvi hivatal fö
lött, az, alkotmányellenes jellegét azon pillanatban 
elvesztette. (Helyeslés a jobb oldalon, ellenmondás a 
bakm.) 

Egyébiránt, ha bármikor a telekkönyvi in
tézmény a megyei hatáskör keretébe illesztetnék 
is be, még akkor sem látnám soha helyét, értel
mét és czélszerüségét a választásnak. Ugyanis, 
kikből áll a telekönyvi hivatal kezelő személy
zete ? E g y igazgatóból, ki csupán a technikai ke
zelés ügyrendére ügyel ; egy expeditorból; egy 
igtatóból; néhány irodatisztből és írnokokból. Kér
dem a t. házat, hogy ezek oly rangfokozatú egyé
nek, kikre a megyei választás valaha kiterjeszte
tett? (Helyeslés,) 
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Egyébiránt ne méltóztassanak ezen elő'adá- 1 
somból azon következtetést vonni, mintha a mos- I 
tani status quo fentartása által a kormány a telek- j 
könyvi hivatalok jelenlegi kezelő személyzetéhez 
ragaszkodnék. Tudja a kormány, hogy e téren is 1 
szigorú epuratiora van szükség, és ezennel komo
lyan és ünnepélyesen kijelenti a kormány, hogy 
ha akár jellem, akár képesség tekintetéből epu
ratiora szükség leend, gondoskodni fog arról, 
hogy az teljes szigorral végrehajtassák. [Helyeslés.) 
Azonban a kormány nem tartaná szerencsés eljá
rásnak, egy régi épületet, habár az a íegrombol-
tabb is, szétbontani, még mielőtt az uj épület 
anyagait egybehordta volna. (Helyeslés?) De e 
czélra a kormánynak, a főispánoknak időre, kö
rültekintésre van szükégök. 

Annál óvatosabbnak kell lenni, t. ház, e téren, 
mert átalános a panasz, hogy a telekkönyvi hiva
talok jelenlegi szmélyzete elégtelen, és hogy a 
munka halmazának, tömegének, se a kellő gyor
saság igényeinek megfelelni nem képes. I ly körül
mények közt tanácsos volna-e a tisztújítás által 
azon eshetőségre utat nyitni, hogy a különben is 
elégtelen személyzetben egyszerre oly hézag tá
madjon, melyet rögtön betölteni annál nehezebb, 
mert épen ezen intézmény az,melynek teljes ismerete 
az ügyvédi és birói karban is utat magának még 
nem tudott törni ? (Helyenkint ellenmondás, másrészt 
helyeslés.) 

Továbbá, t. ház ! könnyű azt kimondani, hogy 
a főispán jelöljön ki alkalmas egyéneket, de annál 
nehezebb ezen alkalmas egyéneket ép oly szakban, 
mely különös routinet és hosszas gyakorlatot igé
nyel, föltalálni; azokat pedig rögtön fölismerni a 
tisztújításig, melyet a nemzetnem akar tovább ha-
lasztatni, teljes lehetetlenségnek fog mutatkozni. 

Megvallom, a tisztújítás még magára az igaz
ság szolgáltatására is hátrányos annyiból, hogy ok
vetlen maga után von néhány napi szünetelést, pe
dig a telekkönyvi hivatal nem szünetelhet egyna-
pig se, s a telekkönyvi beadványokat és kiadvá
nyokat egy perezre sem lehet fölfüggeszteni. Én 
tehát a közhitel szempontjából is okvetlenül szük
ségesnek tartom, hogy a telekkönyvi kezelő sze
mélyzet a tisztújítás esélyeinek kitéve ne legyen. 

T. ház! a kormány nyíltan és őszintén nyi
latkozik ; elment az utolsó határvonalig, a Rubieo-
nig, a melyen tul a közérdek megóvása iránt ma
gára felelősséget nem vállalhat, [Helyeslés) s e 
határvonal az, melyet a kormány Tóth Lőrinez 
képviselő úr indítványának elfogadása által kijelöl: 
kéri tehát a kormány a t. házat ezen határvonal el
fogadására. (Elénk helyeslés jobbról. Elfogadjuk!) 

Thúry Sámuel: É n a telekkönyvi törvé
nyeket nem tartom oly rendkívüli dolognak, hogy 
azokat mások is, kik velők foglalkoznak, legalább 

is úgy ne értenék, mint értik azok, kik a 61-diki 
teljhatalmú provisorius főispánok által jelöltettek 
ki ezen hivatalok kezelésére. Meg vagyok győződ
ve, hogy miután a szerkezetben a főispánok kije
lölési joga fentartatott, a főispánok csak is oly 
egyéneket fognak ezen hivatalokra kijelölni, kiket 
szakértőknek ismernek; s ebből az következik, 
hogy ha csak szakértő egyének fognak kijelöltet
ni, a választók nem választhatnak másokat, mint 
szakértőket. Ezen egyszerű oknál fogva Bónis Sá
muel képviselő társam módositványát pártolom. 

Jóka i Mór: T. ház! (Szavazzunk!) Boesána-
tott kérek, hogy felszólalásommal a háznak drága 
idejét rablom. Tudom, hogy drága az idő; de ha
zánk földe és hitele, a miről szólok, még drágább: 
azért kérem, méltóztassék a t. ház kihallgatni. 

Nem fognék szót emelni, ha csak a mások ál
tal már elmondottakat akarnám ismételni; de egy 
dolog még nem czáfoltatott meg, az t. i., amit Tóth 
Lőrinez képviselő társam indítványa mellett fölho
zott, hogy t. i. a külföld és különösen a külföld tő
kepénzesei, kiknek részint birtokuk van Magyaror
szágban, részint magyarországi birtokokra befek
tetett tőkéik vannak, nyugtalanitatva fogják látni, 
ha Magyarországon az ily stabilis természetüekn ek 
tekintett hivatalok is bolygattatnak. Nem tudom, jól 
értettem-e, hanem gondolom, úgy mondatott. {ügy 
van!) 

r 

Epén e perczben van szerencsém egy levelet 
kapni Brüsselből. melyben a következő tényről tu
dósíttatom. A brüsseli kamarák elé terjesztetett egy 
törvényjavaslat Antverpen városának képviselőjé
től, melyben a Belgiumban divatozó kereskedelmi 
kamrák megszüntetése s azok hatáskörének a 
rendes bíróság hatáskörébe való áthelyezése indit-
ványoztatik. Ezen kereskedelmi kamarák ott sok
kal nagyobb horderejű dolgokkal foglalkoznak, 
mert csaknem az egész jurisdictióra, a mit itt a 
váltótörvényszékekkezeinek, vannak fölhatalmazva, 
s ezek ott választott bíróságokból állanak. És mit 
határozott erről a brüsseli képviselőház ? Az indít
ványt elvetette és a kereskedelmi kamarák további 
föntartását megszavazta azon oknál fogva, mivel a 
bírák ki nem neveztetnek, mivel nem örökösek, mi
vel választástól függnek, tehát jobbak; a választott 
bíróságoknak a választás a garantiája. És ez tör
tént oly országban, a hol minden bíró kinevezte-

' tik, a hol a birói hivatal életfogytiglan adatik. 
Nem hiszem, hogy a külföldön bármily finan-

cier-országban subtilisabbak volnának, mint Bel
giumban ; és Magyarországban fekvő birtokokban 
alig van más országnak több pénze, mint Belgium
nak. H a tehát ők saját országukban meg vannak 
nyugtatva avval, hogy ily nagy horderejű hivata
lok választás által legyenek betöltve, azt hiszem, 
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az sem fogja őket nyugtalanítani, ha Magyaror
szágon ily intézmény választás alá esik. 

Ennélfogva Bónis Sámuel t. képviselő' társam 
indítványát pártolom. 

Tadász Manó: (Nagy zaj.) Nem arról van 
szó, hogy a választást el kell vetni, hanem arról, 
hogy a kik nembirák, és nem szükséges, hogy vá
lasztás alá kerüljenek, hogy azok újra megmarad
janak. A 48-diki törvények a tisztujitásról akként 
szólnak, hogy azon tisztviselők, kik számadásokat 
kezelnek és könyveket vezetnek, miután a szakértő 
osztályhoz tartoznak, szükség nélkül ne változtas
sanak : és épen azért a miniszteri javaslat ennek 
szellemében akarja, hogy ez ne változtassák. En
nélfogva Tóth Lőrincz képviselő úr indítványát 
pártolom: és pedig azért . . . (Vég szavait a nagy 
zajtól nem hallani.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T. ház! Haa t . i gaz 
ságügyi miniszter oly erősenki nem emelte vol
na, hogy a minisztérium ezen kezelési hivatalno
kokhoz oly szívósan kivan ragaszkodni, nem szó
laltam volna föl; de miután, ámbár az előadásban 
némi ellenmondással, oly szigorúan ragaszkodik a 
minisztérium ezen kezelési hivatalnokokhoz, kény
telenvagyok fölhíni a t. minisztérium figyelmét arra, 
hogy a mit most is Jókai Mór képviselő társam föl
hozott, ha magokat a t. minisztereket mint betáb
lázott hitelezőket kérdeznők meg. vajon a teljhatal
mú provisorius főispánok által kinevezett telek
könyvi személyzetben találnak-e nagyobb meg
nyugvást vagy pedig az alkotmányos minisztéri
um, annak alkotmányos főispánja és az alkotmá
nyos megye által alakítandó telekkönyvi személy
ben ? hiszem, inkább az utolsóban találnának meg
nyugvást. 

Megjegyeztem, hogy tiszt, igazságügyi mi
niszter előadásában némi ellenmondás volt, mert ő 
egy részről azt mondotta, hogy ezek másodrangú 
hivatalok, melyek mindig a kinevezéstől függtek, 
a melyek most ezen kezelést viszik; más részről 
pedig azt mondotta, hogy ezen hivatalok oly fon
tosak és annyira különös nagy szakképzettséget 
igényelnek, hogy az ügyvédek között is alig lehet 
azokra képes embert találni. 

T. ház! visszahívom a t. házi figyelmét a 
megyei nyilvános életre, azon boldogabb időkre, 
t. i. a 48 előtti időre. A telekkönyvi hivatal nem 
egyéb, mint egy hitelintézmény, melyet 48 előtt 
nagy részben a megyék gyakoroltak. Ilyen volt 
először a betáblázás . . . (Nagy zaj. Szavazzunk!) 
1848 előtt nyilvános hitelügy volt először a be-
táblázás ; másodszor a jószágok eladásánál a me
gyei hivatalos bizonyítvány kiadása. Csak ily bi
zonyítvány kiadása után következett be a fassio 
az illető hiteles helyeken; de most mind a betáb
lázás, mind a végleges átruházás a telekkönyvi hi

vatal által történik. 1848 előtt mind ezen kérdések 
nem ugy, mint itt többen mondták, a megyei jegy
zői kar vagy talán a jegyzői irnokokok, vagy ex-
peditorok által végeztettek , sőt ellenkezőleg az 
egész megyei közgyűlés által. (Zaj.) A betáblá
zandó contractust a jegyző köteles volt a közgyű
lésen fölolvasni: ez hát nem a jegyző, hanem a 
közgyűlés factuma volt; s maga a bizonyítványok 
kiadása is a közgyűlés határozata folytán történt. 
Tehát nem, mint itt mondatott, hogy egy másod
rendű hivatal kezeié ezen ügyeket, hanem maga 
a közgyűlés. {Fölszólalás: Most is a törvényszék teszi 
ezeket!) Épen azért, t. ház, teljességgel nem áll azok 
előadása, kik azt mondják, hogy itt egy új intéz
mény van, melyre a megyei hatóságot kiterjesz
teni nem lehetne, mert ezen új intézmény épen 
azon kérdések fölött intézkedik más formák kö
zött, melyek fölött mindig a megyei közgyűlés 
intézkedett más formák között. (Zaj.) 

Csak azt kivánom megjegyezni, hogy a t. 
belügyminiszter úr előadása azt mutatja, mintha 
talán a választásokban kevesebb garantiát találna 
az úgynevezett értelmes, művelt világ, mint a ki
nevezett tisztviselőkben. Én ezt nem teszem föl se 
a külföldről, se a magyarországi szakértő, hozzá
értő értelmiségről, hogy több biztosítékot látna 
kivált törvénytelen kormány által kinevezett, mint 
szabad választás által választott hivatalnokokban. 

Pártolom a Bónis képviselő módositványát. 
(Szavazzunk !) 

Szentk irá ly i Mór: Nekem dgy látszik, azon 
aggodalmak súlya, melyek itt nyilvánultak, in
kább arra vonatkozik, mintha az, hogy a telek-

| könyvi bírói hivataloknak alárendelt személyzete 
tisztújítás alá ne essék, kiterjeszkedhetnék idővel 
a megyék végleges rendezésére. Ha tehát a be
adott szerkezetben oly kifejezés használtatnék, 
mely világossá tenné, hogy ezen intézkedés csak 

I ezúttal történik, s a megyék végleges rendezése 
alkalmára föntartja magának a törvényhozó test 
az intézkedést : akkor az aggodalmak nagy része 
megszűnnék. A Tóth Lőrincz képviselő társunk 
által ajánlott szerkezetet tehát akként óhajtanám 
módosíttatni: „ezúttal a megyék végleges rende-

! zéséig tisztújítás alá nem tartoznak/ ' 
I v á n k a I m r e : T . ház! Amennyiben nekem 

is van némi tapasztalásom az iránt, hogy a kül
földi tőkepénzesek ide kölcsönzött vagyonukat a 
telekkönyvekben hogyan kívánják biztosíttatni s 
hogyan nem: vagyok bátor e tekintetben néhány 
észrevételt tenni. 

Nem az érdekli e részben a külföldet és az 
illető tőkepénzeseket, hogy a jelen hivatalnokok 
viszik-e tovább a telekkönyvet vagy nem ? hanem 

j a hiteltelekkönyvi intézmény folytonossága és tö-
I kéletesbitése érdekli ó'ket leginkább. Szükséges, 
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hogy a telekkönyvek becsületes, hozzáértő, ren
des emberek által kezeltessenek, s épen — a mint 
a tapasztalás mutatja s a házban is föl volt em
lítve — ezen hivatalnokoknál igen szükséges az 
epuratio. {Balról: ügy van § A mi a hitelezőre igen 
lényeges s legfontosabb, az, hogy a kellő Ítéletet, 
illetőleg végzést minél előbb megkapja, melynek 
következtében a bekebelezés vagy átruházás, vagy 
másféle változtatás megtörténik. 

Most Tóth Lőrinez képviselő társunk módo-
sitványába az igazságügyi miniszter beegyezett, s 
azon módosítást tette, hogy a telekbirák választas
sanak : tehát épen azok, a kik rendelkeznek a va
gyon fölött, s a kiknek mulhatlamil törvénytudó, 
képzett egyéneknek kell lenni, választás alá esnek; 
azok pedig nem, a kik csak végrehajtói amazok 
határozatinak, s a kik a telekkönyvet kezelik, a 
mihez semmi genialitás vagy különös tudomány 
nem kell. [Zaj. De gyakorlat és jártasság igen!) A 
telekkönyv kezeléséhez, a mint mondom, semmi 
különös tudomány, meggyőződésem szerint, nem 
kell. Alig van nap, melyen 12—13 teleklap ke
zemben nem lett volna, s tapasztalásból merítve 
mondom, hogy annak vezetésére semmi más nem 
kell, mint becsületesség, vas szorgalom és pedáns 
pontosság. Ez szükséges. A mit a telekkönyv vite
lében tenni kell, minden józan ember egy hét alatt 
tökéletesen magáévá teheti. {Zaj. Szavazzunk!) A 
többit a gyakorlat hozza magával. 

F ő dolog szerintem az, hogy a telekkönyvek 
folytonossága egy perczig se akadjon föl; és e te
kintetben azt hiszem, ha a választási rendszeresük 
ligy fog gyakoroltatni, mint más hivataloknál, ez 
is fedezve van : mert az én véleményem szerint a 
megyénél a restauratió által meg nem szűnik az 
administratió— {Jobbról -.[Dehogy nem! Zaj."Szavaz
zunk!) ha csak a választás actusát magát nem 
veszszük annak ; és az semmi nehézséggel nem jár, 
hogy a telekkönyvi tiszt addig tovább folytassa 
működését, mig az ujonan választott tisztviselő 
helyét el nem foglalja. 

I t t az elv az, a mi köztünk eltérő: mert én 
azt látom, hogy a megyékben kinevezéstől függő 
hivatalok kívántatnak behozatni; mi pedig a vá
lasztási elv fentartását pártoljuk. 

Én nem mondom, hogy az igazságügyi mi
niszter úrnak nincs igaza, hogyannak idejében kívá
natosabb lesz országos telekkönyveket behozni, sőt 
ezt kívánatosnak tartom én is ; de ezt akkorra kell 
hagyni, midőn ezen tárgy tüzetesen fog tárgyal
tatni , s az iránt határozat fog hozatni. TJgj is 
tudja mindenki, a kinek a hitelkönyvben teendője 
van, hogy a mostani rendszer: a teleklapokkal., 
nem tartható fön, hanem inkább valóságos telek
könyvek kellenek: mert hogy csempészések tör
ténnek a hivataloknál, az leginkább annak tulaj-
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donithatő, hogy telekkönyv helyett egyes számú, 
öszzefüggés nélküli teleklapok vannak, s ez sze
rintem mielőbb megváltoztatandó. 

Én a Szontagh Pál által fölhozott elvkülönb
séget tartom a leglényegesebbnek, s azért Bónis 
Sámuel képviselő társam indítványát pártolom. 

D e á k y L a j o s : {Fölkiáltások: Eláll!)Ha a mi
niszteri előterjesztés elfogadtatnék, akkor azon ezélr 
melyre az országgyűlés maga is egész erővel mű
ködött, hogy t. i. a restitutió in integrum mielőbb 
valósuljon, nem volna elérhető: mert a megyei ön
kormányzás nem egészben, hanem csak részben 
fogna visszaállíttatni. A választás a népnek legszen
tebb jogai közé tartozván, ha a személy fölött ité-
lo bírákat választás alá bocsátjuk, miért irtózunk 
a vagyon fölött itélő bírák megválasztásától ? A 
miniszteri javaslatban foglalt azon indok. . . . {A 
folytonosan növekvő zaj miatt a szónok beszédét nem 
folytathatja. Fölkiáltások: Eláll! Szavazzunk!) 

E l n ö k {csönget): A kérdés addig szavazásra 
nem kerülhet, mig a képviselő urak szólni akarnak. 
{Zaj.) Én azt hiszem, ha türelemmel kihallgatjuk 
egymást, a szavazás is hamarabb beáll. Tessék 
folytatni. 

Deáky LajOS: , . . hogy a birtok- és hitelvi
szonyok megzavarása nélkül. . . . {Nagy zaj.) 

E l n ö k {csönget): Ismételve fölkérem a t. há-
| zat türelemre; de nem parancsolhatok. {Zaj. Fölki

áltások: Holnap! Mások: Folytassuk!) Ha a t, ház 
az ülést folytatni és még ma befejezni kívánja, ak
kor kérem a t. ház tagjait, legyünk egymás iránt 
méltányosak,és hallgassuk ki türelemmel egymást. 
{Fölkiáltások: Mikor folytattatik az ülés $ A képvise
lők nayg része a termet elhagyni készül. Elnök csönget.) 
Én nern jelentettem ki, hogy az ülést föloszlatom. 
Fölkeltem a t. házat megkérdeni, kivánja-e az ülést 

I folytatni vagy pedig félbenhagyni ? {Zaj. Fölki-
j áltások: Folytassuk ! Végezzük be még ma ! Néfiányan 

kiáltják: Holnap!) A ház szabályai azt mondják: 
az ülést az elnök nyitja meg és oszlatja el a ház 
akaratával. Annálfogva, a kik az ülést folytatni 
akarják, méltóztassanak fölállni. (Megtörténik.) A 
többség az ülést folytatni kívánja. Hanem meg
újítva kérem a t. ház tagjait, méltóztassanak az 
ülést oly állapotba helyezni, hogy azt folytatni le
hessen : hallgassuk ki egymást türelemmel. 

D e á k y LajOS : . . . hogy a birtok- és hitelviszo
nyok megzavarása nélkül a telekkönyvi hivatalo
kat szavazás utján betölteni nem lehet, nem áll : 
mert vélekedésem szerint a közbizalom utján sza
vazat által megválasztott tisztviselők a netalán meg
ingatott hitel iránti bizalmat sokkal inkább fogják 
megerősíteni és táplálni, mint azok, kik a törvény
telen provisorium absolut rendszeréből hurczoltat-
nak át a mostani alkotmányos miniszteri kormány
ba. Tudom én, hogy a jó tisztviselőket, mint a jd 

36 
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plántákat, fentartani, ápolni kell; de az ápolással 
együtt j á r , hogy a plántákat a körüle lévó' gyom
tól, dudvától a lehetőségig megszabadítsuk. Én 
nem akarom a hivatalokat örökösiteni; azt hiszem, 
mások sem akarják: s épen azért nem akarom a 
megyéket azon jogaiktól megfosztani, hogy tisztvi
selőiket szabadon választhassák. Hü és pontos te
lekkönyvi hivatalnoknak előzékenynek, szolgálatra 
késznek kellvén lennie, szükség, hogy e tekintet
ben a nép bizalmát kiérdemeljék, s ha érdemetle
nek vagy képtelenek, mellőztessenek. A megye e 
tekintetben fog tudni a maga java s érdeke fölött 
— beavatkozás nélkül is — őrködni. 

Én megvallom, nem fárasztottam volna a t. 
ház figyelmét, ha épen a miniszter urak, a minisz
teri előterjesztésben foglalt ellenkező okokkal, nem 
kívántak volna elébb arról meggyőzni, hogy a ház 
mondjon le a választásról. Az volt mondva, hogy 
a főispánok helyettesítés utján — az előadókon kí
v ü l — a többieket epurálni, vagyis másokkal éspe
dig jobbakkal fogják pótolni, de a mi által a sza
bad választást korlátoló kinevezés fogna érvényre 
emeltetni. Már pedig ha a polgári hivatalok más 
kezelő személyzetei, például igtatók, levéltárnokok 
választás alá tartoznak, akkor a telekkönyvi hiva
talnokokat is az alá vonhatni: s e részben Bó-
nis képviselőtársam indítványát pártolni vélemé
nyezem. 

Csiky Sándor : Tisztelt ház! Ő felsége leg
közelebb, a nemzet közkívánatához képest, a füg-
g-etlen felelős magyar kormányt kinevezte, kine
vezvén, egyik legfőbb feladatául azt tűzte ki, hogy 
az alkotmányt a nemzet jogos kivánatához képest 
teljes épségében haladék nélkül tényleg állítsa 
helyre. Ennek ellenére van egy a kormány által 
elénk terjesztett javaslat, melyben az mondatik 
ki, hogy a megyékben állíttassák ideiglen egy 
telekkönyvi testület olyan, mely nem a megyei 
választó közönség által választatván, hanem a fő
ispán által neveztetvén ki, ne is a megyétől, ha
nem egyenesen a főispántól függjön. Ugyan hogy 
lehet ezen kormányi javaslatot összeegyeztetni a 
törvényekkel, és ezek által a megyéknek autonóm 
jogot biztosító intézvényeinkkel ? úgy az alkotmá
nyos törvények helyreállitását rendelő fejedelmi lei
rat tartalmával ? Fölfogásom szerint sehogy se. Az 
én erős meggyőződésem legalább abban pontosul, 
hogy minden alkotmányosságnak alaptétele abban 
álljon, hogy semmit rólunk nélkülünk senki ránk ne 
parancsolhasson, másodszor hogy közügyeink veze
tésébe, törvények alkotásába és más intézvénye-
ink életbeléptetésébe beleszólása legyen mind azok
nak, kik a nemzet testületének e végből megbízott 
képviselői. Ezen kormányi javaslat elfogadása ese
tében azonban a megyéknek, törvényeink egyik 
leghathatósabb támaszának, semmi beleszólási jo

guk se lenne többé abba, kik legyenek azon te
lekkönyvi hivatalnokai, kiket az ő pénzökből fi
zet a kormány, és a kik az ő vagyonukról végez
nek és határoznak, mert ezeket az illető főispá
noksaját kényök kedvök szerint neveznék ennek-
utána ki. Hová sülyedne ez esetben a megyéknek 
municipalis és autonóm joga ? mi is maradna még 
fön tehát a megyéknek a telekkönyvi hivatalno
kokra nézve azon alkotmányos jogából e téren, 
melyet az illető választók irányukban gyakorol
hatnának ? Nem is segítene ezen alkotmányellenes 
jogelnyomáson azon föltétel se, hogy lehetnek oly 
főispánjai is a megyéknek, kik oly közbizalmat 
érdemlő, szakavatott hivatalnokokat neveznének 
ki a telekkönyvek vezetéséhez, kiknek személyi
sége az illetők kivánatát kielégíthetné : mert e 
mellett azon lehetőség- sincs kizárva, hogy oly fő
ispánok is lesznek és lehetnek kinevezve, kik a 
közhangulatot számba sem veendik, hanem telj
hatalmuk érzetében, saját kegyelteiket, haszinte al
kalmatlanok is, vagy a közönség bizalmát nem 
birják is, hivatalba teendik. Teljhatalmaskodások-
ból és önkénykedésekből támad azután az izgatás, 
elégületlenség és mindenféle viszályok halmaza, 
melyet egy téves, vagy részrehajló főispáni kine
vezés, a különben legbékésebb megyei közönségek
ben is, lábra állithat. Én egyébiránt nem csodál
kozom még most a felett, hogy a kormány, mai na
pig még át nem vévén a közigazgatást, azon rö
vid idő alatt, mióta kineveztetett, nem meríthetett 
magának kellő tudomást azon számlálhatatlan 
visszaélésekről, hanyagságokról és részrehajlások
ról , melyek a provisorialis telekkönyvi hivatal
nokok serege által elkövettetni, igen sok helyen, 
és igen gyakorta szoktak, mi által pedig egyesek
nek épen ú g y , mint az egésznek töméntelen ká
rokat okoznak, és a melyeknek gyökeres orvoslá
sa teljes lehetetlen máskép, mint úgy, ha a me
gyéknek szabad választási joga a telekkönyvi 
minden hivatalnokokra is, a törvény és jog kivá-
nata szerint, kiterjesztetik. Ekként a kérdéses hiva
talnokok azonfölül, hogy a közbizalom választot
tai lesznek, és mint ilyenek a megyei közönség őr 
szeme alatt állván, és attól függők is lévén, vissza
éléseiketnem folytathatják, egyszersmind a jó rend, 
pontosság és részrehajlatlanság gyakorlatára is 
erkölcsileg kényszerítve lesznek. Különben ha a 
fenemiitett viszaéléseknek éskártékonykodásoknak 
számtalan esetei, melyek mind onnan eredtek, hogy 
a telekkönyvi hivatalnokok a mostani provisoria
lis főispánok kinevezettei lévén, ők csupán és egye
dül az őket kinevező főispánok kegyeinek bármi 
úton kinyerésére forditák gondjokat, és ha ezt ki
nyerhetek s megtarthaták, visszaéléseiket eltakar-

I ni, vagy ha ezek nagy ritkán napfényre hozattak 
i is, az igazság kiszolgáltatása súlya alól kimenekül-
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ni képesek valának, ha — ismételve mondom — a 
kormánynak mindezen vissaélések és nagy bajok 
immár tudomására juthattak volna, lehetetlennek 
képzelem, hogy ily következményeiben szerfelett 
káros, törvényellenes, és méhében a legkeserűbb 
és alaposabb elégületlenséget rejtő javaslatot te
hetett volna elfogadás végett, habár ideiglen is, a 
ház asztalára le. 

De nem akarom tovább a t. ház türelmét ho-
szabb fejtegetéseimmel fárasztani: azért röviden csak 
azt jelentem k i , hogy én a kormány javaslatának -
ez en pontját el nem fogadom, és így a telekkönyvi 
hi vatalnokokat is csak rígy. mint a megyei öszves 
tis zti kart, minden főispáni kijelölés nélkül, sza
badon, az illető megyék választói által választatni 
kivánom. 

E l n ö k : Senki sem lévén a szólásra följegyez
ve, a kérdés szavazás alá kerül. U g y veszem ész
re, a ház tagjai a 4-ik pontot módositni kívánják: 
ennélfogva a beadott módositványok a beadatási 
sorozat szerint szavazás alá bocsáttatnak. A jegy
ző úr fölolvassa a módositványokat. 

Ráday László gr. jegyző : A javaslat 

szerkezetét már csak azért sem lehet szavazás alá 
bocsátani, mert azt maga a miniszter úr visszavet
te. (Olvassa Bónis Sámuel módositványát.) 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik Bónis Sá
muel képviselő úr módositványát pártolják, föláll-
ni. (Megtörténik.) Méltóztassanak most azok, kik Bó
nis Sámuel képviselő úr módositványát nem pár
tolják, fölállani. (Megtörténik.) A t . ház többsége az 
én tiszta meggyőződésem szerint Bónis Sámuel 
képviselő úr módositványát el nem fogadja. 

Menjünk most át Tóth Ló'rincz úr módositvá-
nyára. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Tóth 
Lörincz módositványát.) 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik Tóth Ló'
rincz képviselő úr módositványát pártolják, föláll-
ni. (Megtörténik.) Tóth Lőrincz képviselő úr módo
sitványát a ház többsége elfogadván, a szerint lesz 
a 4-dik pont szerkesztve. 

A tanácskozás folytatása holnap d. e. 10 óra
kor lesz. 

Az ülés végzödik^d. u. 2 2/4 órakor. 

(jJL. OKiSiiAvrO& I J JLJÍ Í^ 
1867. marczius 8-dikán 

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

Tárgyai t Bemutattatnak : Técsö lakosainak kérvénye dohánytermelési engedélyért; Szarvas városáé az urbériségért járó 
összegnek számára való kiadatása iránt; Csenkei Vinczeé hivatalért. Milkovics Zsigmond föltételesen igazoltatik. A pénzügyminisz
terhez intézendő interpellátio iekntetik be. A köztörvényhatóságok iránti miniszteri javaslat, szakaszonkint végig tárgyaltatván, 

elfog adtatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef &., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 a/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A tegnapi jegyző 
urak fogják működésöket folytatni. Először a teg
napi jegyzőkönyv fog hitelesíttetni: méltóztassa
nak figyelemmel kisérni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a mar
czius 7-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Tisza K á l m á n : A jegyzőkönyvre nézve van 
egy észrevételem. Ha jól vettem ki, ajegyzőkönyv-
ben az van, hogy a miniszterelnök urnák fölvilá-
gositása kielégítőnek találtatott. Hajói emlékezem, 
én azt mondtam, hogy csak a jelen pillanatra néz
ve vagyok kielégítve. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az erre 
vonatkozó pontot) 

TiSSZa K á l m á n : Nem jól hallottam ; bocsá
natot kérek. > 

E l n ö k : Az idő közben beérkezett irományo
kat van szerencsém bemutatni. 
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