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Búzna Lajos, mint Érsekújvár, Perbek, Nasz-
vad, Imely, Udvard és Kural községek megbízott 
ügyvéde, a primási volt földesuradalom, valamint 
az eljáró bíróságok által is védettjein elkövetett, 
s az 1848-ki törvényszabályokba ütköző jogsze-
gések elhárítását kérelmezi. Törvényszerű el-
íézés végett az igazságügyi minisztériumhoz át
tétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház kérvényi bizottságának 
tárgyalása jelenleg be van fejezve. 

Kötelességemnek tartom a t. háznak bejelen
teni, hogy az ország házában a terem átalakítása 
be van fejezve, ugy, hogy az egészség veszélyez
tetése nélkül a legközelebbi ülést már ott lehet 
tartani. (Helyeslés.) Nincs egyéb hátra, mint szí
ves köszönetet mondanunk a Magyar Akadémia 

igen t. elnökének azon szíves kiszségért, mely-
lyel a termet fölajánlotta. (Éljenzés.) 

Most méltóztassanak az alelnökre a szava
zatokat beadni. 

Gajzágó Sa lamon j egyző (olvassa a kép
viselők neveit, kik beadják szavazati jegyeket.) 

Elnök (szavazás után) : A beadott szavaza
tok össze fognak számíttatni s az eredmény a 
legközelebbi ülésben fog kihirdettetni. 

Ha valami különös eset elő ,nem fordul, a 
legközelebbi ülés deczember 2-án 10 órakor lesz 
az országházban. 

Az ülés végződik d. u. 1 órakor. 

') A képviselőház 18ő7-iki szepteirmer 30-ikától a jelen napig 
. M. T. Akadémia nagytermében ülésezett. 
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Tárgyai: A Parisból visszaérkezett múzeumi tárgyak átvételére bizottság küldetik ki. Bemutattatnak : Lukács György le
mondása a képviselőségről ; Szabolcs, Temesmegye, Kővárvidék, Debreczen és Szatmár-Németi városok kérvényei vasúti ügyben ; 
Tordamegyéé a nemzetiségi kérdésben, a bíróságokra nézve és vasúti ügyben ; Aranyosszéké szintén vasúti ügyben ; s a perrendtartás 
iránt; Zala és Temesmegyéé a kerületi táblák székhelyei iránt; a szegedi bünfenyitö törvényszék panasza egy miniszteri rendelet el
len ; Debreczen városé vasúti ügyben s a sajtóügyi miniszteri intézkedés tárgyában; Győr városé az országos kölcsönös biztosítás 
iránt: Eperjes városé a közutak iránt; Temesvár városé vasúti ügyben ; Somlyó-Vásárhely és Devecser m. városok panasza a katona
tartás, Szilágy-Nagyfalu községé egy miniszteri rendelet, hosszuhetényi lakosoké Hegyessy László plébános ellen; Farkasd község 
kérvénye úrbéri pör megszüntetéseért; Nánássy Benjáminé a kölcsönös örökösödés iránt; Policzer Salamoné a husmérés iránt; az oravi-
czai keresk. és iparos testület panasza az osztrák vasúttársaság ellen; Kis Antal kérvénye a koesmáltatás és malomregále megszünte-
tetése iránt ; Nyéky András panasza a váczi adóhivatal, Lehel Tihaméré a borsodi törvényszék ellen ; Prámer Ambrus kérvénye 1 8 4 % 
beii kölcsöne megtéritéseért; Szerecsen Lajosé letéteménye kiadatása iránt; Bezerédj Kristófé az 1848-beli utalványok beváltása 
iránt; Jankovics Györgyé, Hermán Jánosé s Muszel Jánosé 184%-beli szolgálmányaik megtéritéseért. A kormány állandó pénzügyi 
bizottság fölállítás át javasolja. A kormány felel Badics Ákos vasúti mterpellafiójára. A naplóbiráló bizottság kiegészítése elhatározta-
tik, Pogarasvidék kérvénye vasúti ügyben benyujtatik. Simay Gergely interpellálja a kormányt az erdélyi utvámok miatt, mire a kor
mány felel. Dani Ferencz a pest-szegedi csatorna ügyében interpellálja a kormányt, mire ez felel. A másod alelnökre történt szavazás 
eredménye kihirdettetik. Egy jegyző válaszfása elhatároztatik. A hányad iránti törvényjavaslat átalánosságban elfogadtatik. 

j gery Imre jegyző urak jegyzik. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa a no-
j vember 25-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Dózsa Dán ie l : T. képviselőház! A jegy
zőkönyv egyik pontjában azt hallottam olvastatni, 
hogy Gajzágó Salamon képviselő úr interpellatio-
jára az igazságügyi miniszter úr azt felelte volna, 

szólani kívánók neveit Horváth" Lajos és Csen-! hogy az Erdély számára 1863-ban törvényelle-
KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . v. 3 2 

A kormány résiéröl jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös Józsefi.. Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheini Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zökönyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni 
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nesen kinevezett főtörvényszék megsemmisíttetik 
és a magyar királyi curiába beosztatik. Ezen 
fogalmazásban én azon törvénytelenül kineve
zett főtörvényszéknek mintegy jogfolytonosságát 
látom kifejezve, a mennyiben az van ott mondva, 
hogy azon törvényszék ott eltöröltetik és ide beosz
tatik. Nem hiszem, hogy az igazságügyminiszter 
úr így értelmezte volna, ha reá emlékezem a rende
letre, mely ezen intézményt eltörölte. Bátorkodom 
tehát ezeu fogalmazás helyébe a következő módo
sítást ajánlani: „Az 1863-ban Erdély számára tör
vénytelenül kinevezett főtörvényszék eltöröltetik, 
és uj törvényszék nezestetik ki. a mely a 
magyar királyi curiába osztatik be." (Helyeslés.) 

GajZágÓ S a l a m o n j e g y z ő ; Nekem köteles
ségem ugy szerkesztem a jegyzőkönyvet, a mint 
az interpellatiora a válasz adatott. Ez nem csak az 
én, hanem tisztán és világosan az országgyűlési 
gyorsírók fogalmazása is. A gyorsírók jegyzeteiben 
ezen szavak állanak, melyek szóról szóra vitettek 
be a jegyzőkönyvbe is, hogy t. i. az igazságügy-
miniszter a ház helyeslése közt feleié, hogy a 
szebeni tartománygyülés határozmányain alapuló 
kolozsvári legfőbb törvényszék, a mint már tudva 
is van, megszüntettetni s a magyar királyi curiába 
fog beolvasztatni. Szóról szóra ezen szavak vannak 
a gyorsirói naplóban, és nekem kötelességem a 
a jegyzőkönyvet ugy szerkeszteni, a mint a fele
let adatott. (Helyedé?. Fölkiáltások: Maradjon!) 

DÓZSa D á n i e l : A kérdés attól függ, hogy 
igazságügy miniszter úr hogyan értette. 

T ó t h Lörincz min i sz t er i tanácsos : Saj
nálom, hogy maga az igazságügyminiszter úr nem 
lehetvén jelen, szavainak helyes értelmezését ön
maga nem adhatja elő; hanem az az értelmezés, a 
melyet előttem szóló méltóztatott a kifejezésnek 
adni, meg nem állhat: mert az a tényekkel ellen
kezik. A dolog t. i. világosan ugy áll, hogy az 
előbbi erdélyi főtörvényszék teljesen feloszlatik 
és azon alakban megsemmisíttetik, és egy uj fő-
törvényszéki osztály állíttatik fel Erdély részére, 
beosztatván az itt Pesten levő legfőbb törvény
székbe: és ezen értelmezésnek felel meg a tény, 
mert valósággal az előbbi törvénytelen erdélyi 
főtörvényszéknek minden tagja, a mennyire tu-
dom,nemisfog kineveztetni, hanem részben uj tagok. 
Tehát csupán azon magyarázat felel meg a tény
állásnak, a melyet t. barátom Dózsa Dániel adott. 

Bónis Sámuel % Én azt tartom, hogy mi
dőn a jegyzőkönyv hitelesítéséről van sző, nem 
tehet a ház mást, mint hogy megvizsgálja, vajon 
a történtek híven vannak-e előadva. A jegyző
könyv hiven fejezi ki a miniszternek a múlt ülésben 
előadott szavait; azonban nem képzelhetem, hogy 
valaki a miniszter úr előadásából azt vehette volna 
ki, hogy azon föloszlatott törvényszéknek tagjai 

fognak itt beosztatni. Midőn azt mondta, hogy 
azon törvényszék beolvasztatik a magyar királyi 
curiába, ez nem azt teszi, hogy annak a törvény
széknek tagjai osztatnak be. (Helyeslés. Fölkiáltá
sok: Maradjon az eredeti szerkezet!) 

E l n ö k : Méltóztatnak megtartani a jegyző
könyvi szerkezetet ? (Maradjon /) 

Vallási és közoktatási miniszter ur hivatalos 
levelében tudósit, hogy a Nemzeti Múzeum részé
ről a párisi világtárlatra küldött tárgyak visszaér
keztek, B, hogy egyszersmind intézkedett, hogy 
azon szekrények, a melyekben a tárgyak vannak, 
föl ne bontassanak mindaddig, mig a tisztelt ház 
bizottsága jelen nem lesz. Lemondások következté
ben azon bizottság részéről, mely e tárgyakat át
adta, csak maga Dobóczky Ignácz úr maradt meg. 
Ennélfogva kérem a tisztelt házat, méltóztassék 
beleegyezni, hogy az átvétellel még Pulszky Fe-
rencz ur is bizassék meg. (Helyeslés.) 

DobÓCZky IgnáCZ: Engedje a t. ház meg
jegyeznem, hogy mivel azon múzeumi tárgyaknak 
átadásakor az országgyűlés mindkét háza részé
ről történt a kiküldés, most is azt látnám helyes
nek, hogy mind a két ház részéről kiküldött 
bizottság jelenlétében bontassanak fel a szekré
nyek. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A felső ház a fölbontás idejéről ér
tesíttetni fog. 

Lukács György Nagy-Várad városa ország
gyűlési képviselője körülményeinél fogva ezen 
állásról lemondott. A középponti választmány uj 
választás eszközlésére fog felszólittatni. 

Szabolcs megye közönsége Nyíregyházától 
Nagy-Károlyig egy vasútvonalnak az országos 
vasutak közé sorolását meg állapíttatni és mielőbbi 
kiépítését eszközöltetni kéri. 

Temes megye közönsége Kővár vidéke s 
Debreczen és Szatmár-Németi városok közönségé
nek a debreczen-szatmár-szigeti vasútvonal kiépí
tése iránti kérelmeit pártoltatni kéri. 

Torda megye közönsége a nemzetiségi kérdés
ben Zemplén megye felterjesztését figyelembe vé
tetni kéri. 

Ugyanazon megye közönsége, az első fokú 
bíróságok föntartását kivánó miniszteri törvény
javaslattal ellenkezőleg, a magyarhoni intézkedé
seket Erdélyre nézve is kiterjeszteni kéri. 

Ismét azon megye közönsége Torda váro
sának azon kérését, hogy a nagyvárad-kolozsvár
brassói fővasutvonal Torda városa mellett vezetes
sék, pártoltatni kéri. 

Aranyosszék közönsége Torda városának 
ugyanazon kérését pártoltatni kéri. 

Ugyanazon szék közönsége a brassói keres
kedelmi kamrának a nagyvárad-kolozsvár-brae-
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sói vasút kiépítését kérelmező' feliratát pártoltatni i 
kéri. 

Szintén azon szék közönsége a polgári per
rendtartási miniszteri törvényjavaslat I-ső fejezete 
1. §-a 4. pontjának megváltoztatását és a megállapi- ! 
tandó magyarországi perrendtartásnak Erdélyre \ 
nézve is kiterjesztését kérő tordamegyei előtér- I 
jesztést figyelembe vétetni kéri. 

Zala megye közönsége, a királyi táblának ke-
rületenkinti felosztása esetére, Kőszeg helyett 
Keszthely vagy Nagy-Kanizsa városát kéri szék
helyül kijelöltetni. 

Temes megye közönsége a királyi táblának 
kerületenkinti felosztását a miniszteri javaslat sze- j 
rínt eszközöltetni és Temesvár városát egyik ke
rület székhelyéül kéri kitüzetni. 

Szeged városa bünfenyitő törvényszéke, a Ma- j 
gyár János ügyvéd bűnügyében f. é. 1053. és j 
10989. sz. alatti miniszteri rendeleteket sérelmezé
seknek találván, orvoslásért esedezik. 

Debreczen város közönsége az alföld-fiumei 
vasútvonalat önállóan, a déli vasútvonal legki
sebb érintése nélkül az ország kereskedelmi füg
getlenségének megóvása végett, mielőbb kiépíttetni 
kéri. 

Ugyazon város közönsége, a sajtó-ügyi es
küdtszéki tagok összeírásának kiterjesztését az iz
raelitákra nézve is elrendelő f. é. 488, 679 és 851. 
számok alatt kibocsátott miniszteri leiratokat a 
törvényhozás intézkedése elé vágóknak találván, 
fölkéri a képviselőházat, jelentse ki, hogy a tör
vényhozás intézkedésére váró bármily ügyeknek 
közkormányzati utón való előzetes megoldása ellen 
tiltakozik és jövőre a minisztérium előbb a tör
vényhozás intézkedéseit várja be. 

Győr város közönsége az országos átalános 
kölcsönös biztosítás életbe léptetését törvényhozá-
silag kéri megálíapittatni. 

Eperjes város közönsége, az országos és me
gyei közutaknak a jelenkor igényei szerinti, ok-
és czélszerü épitése iránt a Sáros megye fölterjesz
tésében elősorolt elveket és javaslatokat pártolván, 
azokat kellő figyelemben kéri részesittetni. 

Temesvár város közönsége az alföld-fiumei 
vasútnak önállóan mielőbbi kiépítését Fiume város 
és kerület felterjesztése szerint kéri eszközöltetni. 

Veszprém megyébe keblezett Somlyó-Vásár
hely és Devecser ravárosok elöljárói a 12 év óta 
folyton tartó katonatartási teher alóli felszabadí
tásuk érdekében intézkedést kérnek tétetni. 

Kraszna megyébe keblezett Szilágy-Nagyfalu 
község elöljárói az országos vásárjaikat megelőző 
szerdán tartatni szokott baromvásár jövödelméről 
sérelmesen intézkedő multévi 15,997. sz. alatti mi
niszteri rendelet ellen orvoslásért esedeznek. 

Baranya megyébe keblezett Hosszu-Hetény 

község kisházas lakosai a Hegyessy László plébá
nos által jogtalanul beszedett papi illetmény visz-
szafizetését kérik eszközöltetni. 

Nyitramegyébe kebelezett Farkasd község 
lakosai az uradalom által 10 telek birtoklása iránt 
indított úrbéri pert megszüntetni kérek. 

Nánássy Benjámin debreczeni ügyvéd az 1723 
48-ik t, ez.-nek a kölcsönös örökösödésre vonat
kozó rendeletét szélesebbre kéri kiterjesztetni. 

Poliezer Salamon körmöczbányai uradalmi 
bérlő a husmérési jogosultság elnyerése iránt be
nyújtott kérelmét a minisztérium által elintéztetni 
kéri. 

Krassómegyebeli Oravicza bányaváros ke
reskedelmi és ipartestülete a cs. kir. szab. osztrák 
társaság által sértett jogait orvosoltatni és kárait 
megtéríttetni kéri. 

Kiss Antal, nyíregyházi lakos, a kocsmáita
tás és malomregálék megszüntetését megváltás ut
ján törvényhozásilag kimondatni kéri. 

Nyéky András hontmegyei lakos a váczi 
adóhivatal által igazságtalanul reá rótt százalék 
szabályoztatását kéri eszközöltetni. 

Lehel Tihamér, miskolczi lakos, Kolos Sá
muel és Ragályi Róza ellen indított s 2 l/2 év óta 
függőben tartott bünfenyitő ügyének Borsod 
megye törvényszéke által valahára elintéztetését 
kéri elrendeltetni. 

Pramer Ambrus, oroszvégi lelkész, az 184% 
évi magyar kincstár részére kölcsönzött 285 frt 
ezüstről szóló kamatos utalványait kárpótoltatni 
kéri. 

Szerecsen Lajos, rozsnyói lakos, a rozsnyói 
adóhivatalba f. é. január 8-án letett 1000 frt. 
készpénzbeli íetéteményét kiadatni kéri. 

Beszerédj Kristóf, mint kiskorú fia gyámja, 
az 184S. évi magyar független minisztérium által 
kibocsátott kamatos kincstári utalványok bevál
tását kéri eszközöltetni. 

Jankóvics György, kun-szent-miklósi lakos, a 
magyar hadsereg részére 1848-ban kiszolgáltatott 
23907 kenyérrészletért járó követelését kifizettetni 
kéri. 

Hermán János , esztergomi lakos, a magyar 
hadsereg részére 184%-ben kiszolgáltatott bakan
csok ára fejében 753 frt 30 kr. p. p. követelését 
megtérittetni kéri. 

Muszel János komárommegyei keszthelyi mé
száros a magyar hadsereg részére 1848-ban kiszol
gáltatott húsárunak fejében 326 o. é. frt 62 kr. kö
vetelését, kifizettetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak, 

Lonyay Menyhért pénzügyér: T. kép
viselőház! Minthogy nem sokára be fog azon 
időpont következni, midőn a pénzügyekre vonat-

32* 
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kozó törvényjavaslatok, hasonlóképen a jövő évi 
állami költségvetés a tisztelt ház elé fog terjesz
tetni ; továbbá ezen év berekesztetvén, számadásai
nak a törvény értelme szerinti megvizsgálása szük
séges lesz : azt hiszem, itt van ideje annak, hogy 
más alkotmányos országok példájára méltóztatná
nak egy állandó pénzügyi bizottságot választani, 
melynek feladata lenne, minden, a pénzügyekre vo
natkozó törvényjavaslat fölött a ház elé véleményt 
jeszteni és az állami költségvetést és a számadáso
kat előleg megbirálni. Ennélfogva bátor vagyok a t. 
házat következőkre felkérni: méltóztassék egy 15 
tagú állandó pénzügyi bizottságot választani, mely
nek feladata lenne azon idő alatt, mig a jelen képvi
selők megbízása tart,minden, pénzügyekre vonatko
zó ügyekben, ennélfogva az adókra vonatkozó tör
vényjavaslatok ügyében is, a háznak véleményt ad
ni, az államköltségvetést és a berekesztett számadá
sokat előleg megbirálni és annak eredményét a ház 
elé terjeszteni. (Helyeslés.) Bátor vagyok ezen in
dítványt benyújtani, és azt elfogadás végett a t. 
háznak ajánlani. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ebbe beleegyezni ? (Na
pirendre kell tűzni!) Tehát ezen indítvány ki fog 
nyomatni és napirendre fog kitüzetni. (Helyeslés.) 

Mikó miniszter ur egy interpellatiora kivan 
felelni. 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
T. képviselőház! A közelebb múlt napokban Fiu
me város érdemes képviselője némely vasúti tár
gyakban interpellatiot intézett hozzám, mely inter
pellatiora, mint a t. ház emlékezni fog, az abban 
foglalt kérdések halmaza miatt rögtön nem felel
hettem. Az interpelláló ur ezután elutazván, előt
tem szóval nyilvánított kívánsága szerint vissza-
jövetelét bevárandónak véltem, mi most megtör
ténvén, ezen interpellatiora felelni kívánok. Segít
ségre hivom fel jegyző urat, méltóztassék az egyes 
pontokat rendre felolvasni, hogy rajok válaszo
mat megadhassam. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Eadics in-
terpellatiojánah első pontját.) „1 . "Vajon az egysé
ges és önálló alföld-fiumei vasútnak károlyváros-
fiumei vonalrészén az építést közvetlen megelőző 
részletes fölmérési dolgozatok és költségvetések 
megtételére és ezzel kapcsolatban az alépitési mun
kálatok államköltségen eszközlendő megkezdésére 
akar-e a t. közlekedési minisztérium szorítkozni, 
vagy a végrehajtandó részletes tervek és költség
vetések alapján, a kiépítési határidőnek előleges 
megállapítása mellett, a károlyváros-fiumei vonal
részt, az alföld-fiumei vasútra vállalkozók mellőzé
sével, államköltségen szándékozik-e kiépíteni?" 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
') Lásd az Irományok 166-dik számát. 

. A kormánynak határozott szándéka a károly város-
i fiumei vasútvonalnak mütanilag helyes és lehető

leg olcsó irányának kipuhatolása végett az elő
munkálatokat a kormány költségén megtétetni. 
Továbbá az egész munkálaton lévő építkezések be-
végeztetésének siettetése végett a kormány szüksé
gesnek találta, hogy azon részeken, melyeknek 
kiépítésétől az egész vonal befejezése feltételezte-
tik — a milyenek az ott igen nagy számmal elő
forduló alagutak és hidoszlopzatok — az egész vona
lon folyamatba vett előmunkálatok befejezése előtt 
a munkálatok megkezdessenek és folytattassanak. 
Végre a helyes irány megállapítása és a költségve
tés megtörténte után a kormánynak szándéka, aki-
építést és az üzletet, ha az ország és a kincstár ér
dekeinek megfelelő ajánlatok fognak tétetni, enge
délyezés utján vállalkozóknak kiadni. (Helyeslés.) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az inter-
i latio második pontját.) „2. Van-u a tisztelt közíeke-

dési minisztériumnak tudomása és kellő biztositéka 
J az iránt, hogy az eszék-károlyvárosi vonal kiépí

tésére, elfogadható föltételek mellett, a déli vasút
társaságtól független, versenyképes társaság fog 
vállalkozni azon esetre, ha az alföld-fiumei vasút
tól külön szakított károlyváros-fiumei vonalrész 
államköltségen fog kiépíttetni? és ha igen, az állam 
fogja-e a károlyváros-fiumei vonalrészen az üzletet 
kezeltetni, vagy az üzletkezelést a déli vasúttársa
ság kizárásával az eszék-károlyvárosi pályát ki
építő társaságra fogja-e átruháztatni ?'•' 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
Ezen kissé bonyolult kérdésre az interpelláló kép
viselő urnák csak annyit felelhetek , hogy az al
föld-fiumei vasútvonal jövedelmezőségét lehetőleg 
biztosító, önmagában álló, és minden verseny vonal
tól független üzlet létrehozására a kormány fő gon-

í dot fog fordítani. (Helyeslés.) 
H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az inter-

Ipettátio harmadik pontját.) „3 . Eddig tettes teendő 
előintézkedéseiben, az okszerű forgalom és az ösz-
szes tengerparti ügyeink és érdekeink fejíődhetése 
alapfeltételének ismerte s illetőleg ismerendi-e a t. 
közi. minisztérium azt, hogy a károlyváros-fiumei 
vonalon a tariffatételek az alföld-károlyvárosi és 
kottoro-zágrábi vonalak tariífa-tételeinél magasab
bak ne legyenek, s hogy a Trieszt sorsával össze
forrt déli vasúttársaság Fiume felé vezetendő vo
nalainkról kizárassék ?ft 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter; 
A második pont alatt mondottak a lehető választ 
az ezen pontban feltett kérdésekre is magokban fog
lalják. Különben legyen szabad azon reményemet 
kifejeznem, hogy interpelláló képviselő ur ta
lán maga sem teszi fel a kormányról azt, hogy 

Í ezen mód nélkül költséges vasutvonalat nagy ál-
1 dozatokkal kiépíttesse és azt azután önmaga a ta-
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riffatételek emelése által jövedeímezó'tlenné akarja 
tenni. {Helyeslés.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az inter-
peüatio negyedik pontját.) „4. Akként történtek-e 
az előintézkedések, miszerint a két világforgalmi 
pá lya , t. i. a pesti és alföld-fiumei vasutak talál
kozási pontjától Károlyvárostól Fiúméig két vá-
gányu pálya létesíttessék, minthogy előreláthatólag 
itt a forgalom sokkal élénkebb lesz, mint a Pra-
gerhof ban találkozó pályák Trieszt felé vezető két 
vágányu folytatásán ?* 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
A kormány gondoskodott, hogy a károly város
fiumei vasút ugy építtessék, hogy berendezésénél 
fogva a versenyt bármely időben a trieszti vonal
lal előnyösen kiállhassa. Erre nézve megtettem a 
rendelkezést az iránt, hogy az előmunkálatoknál a 
második vágányra kellő figyelem fordittassék, azaz 
a földmunkálatok akként készíttessenek . hogy a 
felmerülő szükség esetében a második vágány azon
nal alkalmaztathassák, éz az alagutak és hidosz-
lopzatok most mindjárt két vágányra épittesenek. 
(Helyeslés.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az inter-
pellátio Ötödik pontját.) „5. Való-e, hogy a t. köz
lekedési minisztérium a déli vasúttársaság által 
kiépítendő szentpéter-fiumei vasút fiumei indóhá
zával az alföld-fiumei vasút fiumei indóházát egye
síteni akarja ? és ha igen, mi volna ezen egyesítésnek 
czélja?" 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
A firmei indóház helyiségének elhatározása végett 
közelebbről a helyszínén tárgyalások fognak tar
tatni , s ezért interpelláló urat ezen tárgyalások 
bevárására vagyok kénytelen utalni. Különben 
idő előtti nyilatkozatok csak a magán üzérkedé
seknek nyitnának tért a kincstár hátrányára. 
(Helyeslés.) 

Horváth LajOS j egyző (olvassa az inter-
pettatio hatodik pontját.) „6. Vajon,a fiumei kikötő 
végleges kiépítését államköltségen, vagy a déli 
vasúttársaság kizárásával, az e ezélra legelőnyöseb
ben vállalkozó társaság által akarja-e eszközöl
tetni?* 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
A fiumei kikötő építési módozatánsk meghatározá
sában az állam és Fiume városának érdekei lesznek 
irányadók. Különben tájékozásul csak annyit jegy
zek meg, hogy megtettem a rendelkezést az iránt, 
hogy Európa nevezetesebb kereskedelmi kikötői
nek alaprajzai megszereztetvén, azok fölhasznál
tassanak. (Helyeslés.) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az inter-
peüatio hetedik pontját.) „7. Midőn a t. közlekedési 
minisEterium tervezetének 16. pontja alatt a 4—5 
mértfölddel rövidebb és az egész alföld-fiumei vas

útnak pályamértföldenkint legkevesebb költség
gel kiépíthető sziszek-károlyvárosi vonalrészét el
ejtette, volt-e határozott értesülése arról , hogy a 
déli társaság a sziszek-zágráb-károlyvárosi pályát 
méltányos kárpótlás mellett az eszék-sziszek-kot-
toro-zágrábi és károlyváros-fiumei vonalakra vo
natkozó társaságnak át fogja engedni *?fe 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter i 
Midőn a kormány ismételten kijelenti, hogy az al
föld-fiumei vasút építésénél és üzleténél mindent 
elkövet, mi Fiume város érdekeit és az ország ki
viteli forgalmának emelését előmozdítja: másrészt 
kénytelen nyilvánítani, hogy e részben minden 
további részletezésektől tartózkodni kénytelen, 
mert ez az ügyuek magának ártalmára válhatnék. 
(Helyeslés.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az inter-
pellatio nyolczadik pontját.) „8. Mi által indokol
hatja a t. közlekedési minisztérium aBezdánnál való 
áthidalást, mely miatt az alföld-fiumei vasút nagy-
várad-eszéki része két mértfölddel meghosszabbit-
tatík, s a kettős áthidalás, valamint a Duna-Dráva 
közti ártér terjedet-többsége folytán , kiépittetése 
megdrágittatik; míg ellenben ezen áthidalás foly
tán az alföld és Trieszt közti összeköttetés a leg
rövidebb utón leggyorsabban és lehetőleg olcsón 
eszközölhető? miért nem tűzi ki a közlekedésügyi 
minisztérium a speciális érdekeinknek egyedül meg
felelő gombos erdődi áthidalást?" 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
Az eszék-dunai áthidalás iránt még vég elhatározás 
nem történt, és erre nézve a kellő felvilágosítást 
fel fogja találni interpelláló ur az alföldi vasút en
gedélyezése tárgyában közelebbről a tisztelt ház 
elé terjesztendő előterjesztésemben. Különben ag
godalmainak némi enyhítésére felhozom azt, hogy 
azok még idő előttiek , mert azok iránt még 
vég elhatározás nem történt, mert az engedélye
zési szerződmény, ha jól emlékezem , 21-ik pont
jában, hat havi határidő van fentartva annak elha
tározására, vajon az áthidalás Bezdánnál történ
jék-e vagy Erdődnél. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az interpel-
latio kilenczedik pontját.) „9. Való-e, hogy a záko-
nyi, vagy helyesebben kottoro-zágrábi vonalrész 
kiépítése iránt az előleges engedélytárgyalások 
a déli vasúttársaság üzlet-igazgatójával már meg
kezdettek volna ?" 

Mikó Imre gr közlekedési miniszter: 
Kérem, szíveskedjék a 10. és 11-dik pontot is fel
olvasni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa.) „io. Tett-e 
a t. közlekedési minisztérium oly lépéseket, melyek 
folytán a már kijelölt vonalak, s név szerint az al
föld-fiumei vasút nagy jövőjének és előnyeinek meg
ismertetése által, a vasutak építésére vállalkozó tár-
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saságok érdekeltsége e fontos vállalat iránt feléb-
resztessék ? 

„11. Minemű előintézkedések történtek ek
korig az országgyülésileg kitűzött vasutak czél-
szerü és lehetőleg olcsó kiépítése tá rgyában?" 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter; 
Ezen kérdésekre nézve interpelláló ur kimerítő és 
a közérdekre nézve — reményem szerint — kielé
gítő felvilágosítást nyerend azon előterjesztésem
ből, melyet eddigi működéseim eredményéről kö
zelebbről a tisztelt ház elé fogok terjeszteni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az interpel-
latio utolsó pontját.) „12. Mikor szándékozik a t. 
közlekedési minisztérium a vasút- és csatornaháló
zatra, nem különben ezek kiépítési módjára vonat
kozó javaslatát a netalán ekkorig megkötött előle
ges engedély-szerződrnényekkel a ház elé terjesz
teni , hogy az azok előleges megbirálására és elő
készítésére kiküldendő vasúti bizottság vélemé
nyes jelentése alapján érdemleges tárgyalás alá 
vétetvén, egyszersmind a vasutak és csatornák 
építésére felvett kölcsön felosztása iránt mielőbb 
országgyűlési határozat hozathassák lu 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter; 
Mihelyt az ország törvényhatóságaitól az e rész
ben bekért vélemények és adatok be fognak ér
kezni, a vasut-hiálózat iránti tervezetemet a tisztelt 
ház elé terjeszteni nem fogok késni. (Helyeslés.) 

Ezek által kívántam a tisztelt képviselő urnák 
aggodalmait tőlem telhetőleg eloszlatni. 

De engedjék meg, hogy egyúttal azon né
zetemnek is adjak kifejezést, hogy az interpellatio 
a parlarnentalismusnak igen nagyon szép és fon
tos joga; azonban óhajtandó volna, hogy ez termé
szeti jellegét, t. i. a világosságot, szabatosságot és 
rövidséget megtartsa, és lehetőleg a díscretio határai 
közt mozogjon. (Élénk helyeslés.) 

Radics ÁkOS: A tisztelt köziekedé sí minisz
térium válaszával átalában meg vagyok elégedve. 
A 3. és 7. pontra nézve azonban, minthogy* eltérő 
nézetben vagyok, az érdemleges tárgyalásnál a szük
séghez képest nézetemet elő fogom terjeszteni, 

Somossy IgnáCZ : T. ház ! A kitűzött fontos 
tárgy melletti tanácskozást megelőzőleg, bátor 
vagyok, mint a naplóbiráló bizottság elnöke, a t. 
ház figyelmét arra felhívni, hogy Szmrecsányi Dá
rius főispánnak neveztetvén k i , F á y Gusztáv al
ispánnak választatván meg, a képviselők közt nem 
foglalnak helyet; Fest Imre, Szász Károly, Berde 
Mózses, Trifunácz Pál, kormányhivatalba nevez
tetvén k i , képviselői állásukról lemondottak s uj 
választás folytán jővén ismét a képviselők sorába, 
nem érzik magokat jogosítva a naplóbiráló bizott
ságban a háznak ujabb intézkedése nélkül közre
működni. Bátor vagyok azért a t. házat felkérni, 
hogy a hiányzó tagok kipótlása, vagy az egész 

bizottság újonnan megválasztása iránt intézkedni 
méltóztassék. 

E l n ö k : Beleegyezik a t. ház, hogy az indít
vány első része fogadtassák el, vagyis hogy csak 
a hiányzó tagok pótoltassanak ? (He keslések és ellen-
mondások.) 

SzáSZ K á r o l y ; T. ház! A kérvényi bizott
ság tagjai a házszabályok értelme szerint havon-
kint újíttatnak ; naplóbiráló bizottságra nincs ilyen 
rendelkezés a házszabályokban, mindazáltal azt 
hiszem, a méltányosság megkívánja, hogy az or
szággyűlés tartama alatt legalább egyszer változ
tassák e bizottság is : mert valóban, t, ház , néha, 
s különösen némely tagokra nézve nagyon sok, 
egymás után következő ülések naplóinak átvizs
gálása esvén, ez olyan teher, melyben a méltá
nyosság kívánja, hogy minél többen részesüljenek. 

I Kérem tehát a t. házat, hogy méltóztassék az egész 
! naplóbiráló bizottság felett uj választást rendelni. 
| (Felkiáltások: Maradjon!) 

Bernáth Zsigmond: Kénytelen vagyok 
| figyelmeztetni az előttem szóló képviselő urat a 
| házszabályok utolsó szakaszára, mely azt mondja: 
| „A ház ezen szabályokat 30 tag indítványára tár

gyalás alá tartozván venni, módosíthatja." Itt ki 
| van fejezve a mód, miként lehet a szabályokat 
| módosítani; tehát nem azon az utón, inelyet a t. 
i képviselő úr most előterjesztett, hanem 30 tagnak 
i kell indítványozni. (Fölkiáltások: Maradjanak! Csak 
\ a hiányzó tagokat!) 

E l n ö k : A t. ház többsége csak a hiányzó 
! hat tag pótlását kívánja : ennélfogva méltóztassa-
; nak 6 tagra szavazataikat behozni. 

Puskariu képviselő úr kivan szólni. 
PttSkariu J á n o s : Tisztelt ház! Fogaras vi-

I dékének közöosége folyó évi október 30-án tartott 
1 közgyűlésében a brassai ipar- és kereskedelmi ka-
j marának ugyanazon hó 23-án a nagyvárad-kolozs-
I vár-brassói vasútvonal ügyében kelt és ezen 
, tisztelt házhoz intézett folyamodványát magáévá 
! tevén, engem és másik ugyanoda való képviseíő-
i társamat arra utasított, hogy azt Fogaras vidéke 
| nevében is a tisztelt ház elé hozzam és támogassam. 
I Ennélfogva van szerencsém a közgyűlésnek e 
\ tárgyra vonatkozó jegyzőkönyve kivonatát mel

lékletével együtt egyelőre oly kéréssel tenni le 
: a ház asztalára, hogy ezen Erdélyre nézve igen 

fontos kérdést kegyesen pártolván, annak minél 
hamarabb való megoldását előmozdítani szíves
kedjék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Simay képviselő úr interpellatiot 
kivan intézni a kormányhoz. 

S i m a y G e r g e l y : Tisztelt ház! Minél szá
mosabbak azon sérelmek, melyek Erdébyen a 
törvénytelen korszak alatt ejtettek, annál égetőbb 
a szükség azok közül bár némelyeket a lehető-
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ségig mielőbb orvosolni. Ha azt akarjuk, hogy a 
nép maga is a dolgok uj rendjének őszinte barát
jává szegődjék, eszközölnünk kell, hogy a sértő 
múltnak egy-egy visszaemlékezésével naponkint 
szegényebbek legyünk, hogy a nép valahára 
anyagi könnyebbülést is érezzen, mely legfőbb 
érv annak kimutatására, hogy a helyzet csakugyan 
jobbra fordult. Tisztelt ház! Tény az, hogy a 
provisorium alatt törvénytelenül behozott, s Er
délyben is részben még mindig fenálló ut-vámok 
jelenleg is érvényben állnak. (Igaz.!J Közlekedési 
eszközeink fentartása nézetem szerint a közteher
viselés egyik ágát képezvén, azt hiszem, annak 
egyaránt kell terhelnie az ország lakosait osztály
különbség nélkül. Minthogy azonban az Erdély
ben egy részben még most is tényleg fenálló ut-
vámrendszer leginkább és főleg a kereskedő osz
tályt és annak is azon legszegényebb részét sújtja 
és terheli, mely napi kenyerét folytonos utazással 
kénytelen keresni; de másfelől, hajói vagyok ér
tesülve, a vámos utvonalaknak, melyek Erdélyben 
még fenállnak, jövedelméből tartatnak fen a 
többi nem vámos vonalak országos utjai is, a mi 
már magával az osztó igazsággal ellentétben ál l : 
fölhíva érzem magamat a magas kormánykoz a 
következő interpellatiot intézni: szándékozik-e a 
minisztérium és mikor az Erdélyben még jelenleg 
is fenálló ut-vámoknak megszüntetése iránt intéz
kedni, és addig is, mig a közlekedési ügy minden 
tekintetben törvényhozásilagrendeztetnék, az 1848 
30. t. ez. 5-ik szakaszának rendelkezését fentartani? 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter : 
Ezen interpellatiora némely megjegyzéseim 
v a n n a k . . . . 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Ezen pénzügyi kérdés annak idején. . . (Hosszasan 
tarló élénk derültség. Melyik miniszterhez szól az in-
terpellatio ?) 

S i m a y Gergely : Bátor vagyok nyilvání
tani, hogy ezen kérdésemet, mely mind a pénzügy, 
mind a közlekedési ügy minisztériumaihoz tarto
zik, ezen miniszter urakhoz voltam bátor intézni. 
(Derültség.) 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
Ezen ügynek mostani állását kívánom fölfejteni, 
minthogy tárgyalások is folytattattak már eziránt. 
A magyar korona országaiban 1853-ban május 
elsején behozott útvám csakhamar, az 1854-ik év-
elején az akkor fönállott magyarországi úgyneve
zett öt kormánykerület területén megszüntetts-
tett, és meghatároztatok, hogy ezen megszüntetett 
vámokról a kincstárnak meghatározott vámegyen
érték fizettessék. Erdélyben azonban és az akkor j 
fenállott úgynevezett Szerb Vajdaságban és Temesi 
Bánságban a vámok továbbra is fenmaradtak és ] 
mai napig is fenállanak. Temes és Krassó me j 

gyeknek ismételt sürgetése folytán, és az akkor 
fenállott helytartótanács szorgalmazása következ
tében, 1861-ben kelt udvari rendelet által elvileg 
kimondatott az, hogy a temesi megyékben és Er
délynek Magyarországhoz kapcsolt részeiben is az 
útvámok megszüntettessenek, de, mondom, csak el
vileg, mert ezt a haszonbéresekkel kötött egyez
mények miatt tényleg teljesedésbe venni nem le
hetett. I ly állásban találta a minisztérium ez ügyet. 
Most a minisztérium kineveztetése után Krassó me
gye szorgalmazta e vámok eltörlését a közlekedési 
minisztériumhoz intézett kérelmében. Én ez iránt 
a pénzügyminisztériummal érintkezésbe tettem 
magamat és ez mindeddig még nem vezethetett 
eredményre. Különben pedig egyátalában azon 
elv, hogy a vámok továbbra is föntartassanak vagy 
pedig eltöröltessenek, a törvényhozás elé tarto
zik és a törvényhozás fog ez iránt határozni. Akár 
tartassák meg a vám, akár töröltessék el, a kor
mány föladata lesz a fölött Őrködni, hogy a meg
állapítandó elv az ország egész területén egyfor
mán alkalmaztassák, nem pedig, a mint ez, sajná
lattal mondom, Erdélyben történt, hogy egyes vi
dékek a kedvezményekből kizárattak, mások pedig 
abban részesültek. (Helyeslés. Fölkiáltások: Halljuk 
a pénzügyminisztert!) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Tisztelt minisztertársam arra hivatkozott, hogy 
magát e kérdés tekintetében a pénzügyminiszté
riummal tette érintkezésbe. A pénzügyminisztérium 
természetesen nem tehet mást, mint a mire a t. 
háztól fölhatalmazást nyert. A fölhatalmazás pedig 
akként szól, hogy az eddig és jelenleg fönálló adó
rendszer ez év végéig tartassék fon és az államjö
vedelmek e szerinthajtassanak be. Minthogy az ál
lamjövedelmek nem jelentéktelen részét az utvám-
jövedelmek képezik, a pénzügyminisztérium köte
lességének ismerte azokat ez évben föntartani. (He
lyeslés.) Nem sokára be fog következni azon idő. a 
midőn a t. ház átalában a pénzügyi rendszerről és 
a jövedelmekről fog határozni, és akkor lesz a ház
nak alkalma ez iránt is törvényhozás utján intéz
kedni. (Helyeslés.) 

S i m a y Gerge ly: T. ház! Csak egy alázatos 
megjegvzésem van a miniszteri felelet azon részére 
nézve, hogy a törvényhozás fogná megállapítani 
a vámoknak vagy átalában a közlekedési ügyek
nek rendezését. Az általam felhozott tárgy egye
nesen a 48-ki törvényekben, és az általam fölho
zott 30-ik t. ez. 5-ik szakaszában gyökerezik. Az 
1848-ki törvények reactiváltattak már maga a ko
ronázás és ő felségének eskületétele által. Ezek nem 
újabb tövényhozás alá tartozó dolgok ; hanem rög
tön visszaállitandók lettek volna akkor, midőn az 
1848-ki törvények érvénye visszaállíttatott. (Fól-
kiáltások : Menjünk tovább!) 
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E l n ö k : Dani Ferencz képviselő úr a csator
názás tárgyában kíván interpellátiót intézni a kor
mányhoz. 

Dáni P e r e n c z : Ugyancsak a közlekedési mi
niszter úrhoz bátorkodom interpellátiót intézni. Mi
után a közlekedési minisztérium f. évi október 31-
én Zichy Jenő gfnak és társainak egy pest-szegedi 
hajózási és földöntözési csatorna előmunkálataira 
egy évre szóló előleges engedélyt adott, a mellett 
azonban maga részéről egy pest-csongrádi csator
nára nézve tétet előmunkálatokat; miután mi a 
pest-szabadka-szegedi csatorna előnyeiről s orszá
gos érdekű voltáról meg vagyunk győződve : szük
ségesnek tartjuk interpellálni a közlekedési minisz
tériumot : 

Vajon, és mi indokból, akar a tisztelt közle
kedési minisztérium előnyt adni a pest-csongrádi 
csatorna-vonalnak? s akar-e, mielőtt e tárgyban 
további lépéseket tenne, a két csatorna-vonal vagy 
azok egyike iránt a képviselőház elé előterjesz
tést tenni? 

Mikólmre gr. közlekedési miniszter: 
Mielőtt az interpellatió érdemére felelnék, annak 
előzményére van némi észrevételem. Abban ugyan
is — ha jól fogtam fel — mintegy vádul hozatik 
fel a közlekedési minisztérium ellen, hogy a pest
csongrádi csatorna előmunkálatait mintegy a pest
szegedi csatorna hátrányára rendelte el. Ez azon
ban nem áll. E vada,: magamtól elutasítani kény
telen vagyok. Ugyanis a csongrádi csatorna elő
munkálataival megbizott mérnök f. évi október 
16-án vette ez iránti rendeletemet, s ugyanazon 
napról lettek az illető törvényhatóságok is erről 
tudósítva; míg Zichy Jenő gr. ur és érdektársai 
folyamodványát, melynél fogva a pest-szegedi csa
torna előmunkálatára engedélyt kérnek, ugyan
azon hó 31-én intéztem el, tehát több nappal ké
sőbb. Ennélfogva ebből kitetszik, hogy nem ennek 
hátrányára intézkedett a minisztérium. 

Az interpellatió érdemére pedig csak annyit 
válaszolhatok, hogy mielőtt mind a szegedi, mind 
a csongrádi csatornákra vonatkozó munkálatok el
készülnének és előterjesztetnének , a minisz-
terium nincs azon helyzetben, hogy akár az egyik, 
akár a másik felett határozzon. A midőn az adatok 
minden részleteikben a minisztérium előtt lesznek, 
akkor az előnyösebbnek találandó vonal engedé
lyezésének indokait a t. ház elé fogja terjeszteni, 
és a ház feladata lesz határozatot hozni. (Helyeslés?) 

Dáni Ferencz: Megnyugszom a feleletben. 
Elnök: A második alelnökségre beadott sza

vazatok eredménye fog kihirdettetni. 
RadiCS IkOS jegyző (olvassa)', A másod aleí

nökségre beadatott 259 szavazat; ezek közül nyert 
Gajzágó Salamon 143-at, Gozsdu Manó 56-ot, Túry 
Gergely 43-at, (Fölkiáltások! Végzést! Zaj)Bethlen 

Farkas 9-et, Tisza László 7-et. (Felkiáltások : Vég
zést! Zaj.) 

E l n ö k : A szavazatok többségénél fogva Gaj-
zágó Salamon képviselő ur másod alelnökké meg
választatott. 

Gajzágó Salamon: T. képviselőház! A meg
tiszteltetés, melyben a képviselőház részéről része
sedni szerencsém van, csak intő jel gyanánt szol
gálhat nekem arra, hogy polgári kötelességemhez 
mindig hű maradjak, és ez az egyetlen egy pont 
az, t. képviselőház, melyről életem ezen legünne
pélyesebb pillanatában a t,__ képviselőházat biz
tosítani merem és tudom. (Éljenzés.) A t. képvi
selőháznak szívességét forrón, szivemből megkö
szönve, nincs más mit óhajtsak, mint az, engedje 
meg nekem a teremtő, hogy ezen annyi nemesség
gel kifejezett bizalomra magamat érdemessé tehes
sem. (Elénk éljenzés.) 

E l n ö k : Ezen választás következtében egy 
jegyzői állás megüresedett. Kérem a t. képviselő 
urakat, méltóztassanak holnap a szavazatokat egy 
jegyzőre behozni. 

Napirenden van a hányadra, az államadóssá
gok egy részének átvételére és a vám- és kereske
delmi szerződésre vonatkozó törvényjavaslatok 
tárgyalása átalában. Mindenek eló'tt a hányadra 
vonatkozó törvényjavaslatot fogja felolvasni a 
jegyző ur. azután a középponti bizottság illető je
lentését a központi bizottság előadója. 

KadiCS Ákos j e g y z ő (olvassa a hányadra 
vonatkoz6 törvényjavaslatot.) 

Csengery Antal elöadö (olvassa a központi 
bizottság jelentését ezen törvényjavaslat iránt.) 

G h y c z y K á l m á n : Azon alkalommal, t. ház, 
(Halljuk !) midőn a felolvasott törvényjavaslat a 
hozzá tartozó két más törvényjavaslattal együtt az 
osztályok tanácskozására utasíttatott, kötelességem
nek tartottam kijelenteni a t, ház előtt, miszerint 
fentartom magamnak, hogy arra nézve, vajon 
elérkezett-e már az idő' arra, hogy ezen törvényja
vaslatok országos tárgyalás alá vétessenek, az osz
tályokban, illetőleg a t ház előtt is annak idejében 
kérdést és indítványt tehessek. Szemem előtt ezen 
nyilatkozatomnál azon körülmény állott, hogy 
ezen törvényjavaslatok kifolyásai és következmé
nyei a közösügyi törvénynek, a közösügyi törvény
nek életbe léptetése pedig bizonyos feltételekhez van 
kötve. Mielőtt tehát a közösügyi törvény életbe 
léptetéséhez hozzá fognánk, tisztában kell lennünk 
az iránt, vajon ezen feltételek teljesültek-e? Tudva 
van, hogy ezen feltételek : először, nyilt elismerése 
minden oldalról, és ő felsége többi országai részé
ről is, közösügyi törvényünk azon alapelvének, 
hogy csak két közös ügy van, a kül- és had-ügy, 
és ezek is csak a törvény által megszabott korlá
tok közt közösek; 2-or, hogy a teljes alkotmányos-
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ság, valamint Magyarországban, úgy 8 felsége 
többi országaiban is életbe lépjen; és 3-or, hogy a 
közös ügyek kezelésének módjára nézve a magyar 
országgyűlés által megállapított szabályokhoz ó' 
felsége többi országai is alkotmányos utón hozzá
járuljanak. Azon időben,midó'n nyilatkozatomat tet-
tam, a birodalmi tanácsban a magyar közösügyi 
törvény tárgyaira vonatkozólag még semmi tanács
kozások nem tartattak, ezen tanácskozások ered
ménye tehát még hozzávetőleg sem volt előre tud
ható. Azóta e tekintetben több történt. A birodalmi 
tanácsban, a mennyire ezt hírlapi magán tudósí
tásokból tudhatni, lényegileg elismertetett közös
ügyi törvényünk alapelve, a mely a közös ügyek 
számát meghatározta ; tárgyaltatott a közös ügyek 
kezelésének módja, és arra nézve, hogy a tel
jes alkotmányosság ó' felsége többi országaiban is 
életbe lépjen, némely nagyfontosságú és hord
erejű alaptörvények terveztettek. Mindezek azon
ban, t. ház, még csak a birodalmi tanács kebelében 
történtek, sőt a birodalmi tanács egyik háza még 
ezen tárgyak nagy része fölött nem is nyilatko
zott ; azon alaptörvények pedig, melyeknek életbe 
léptetését o felsége többi országai a teljes alkot
mányosságnak életbe lépésére szükségesnek vélik, 
ezen törvényjavaslatok még legfelső helyen 
megerősítve, elfogadva nincsenek. Idejárul , hogy 
a birodalmi tanács a közös ügyek kezelésére nézve 
Magyarország által megállapított módozatokat il
letőleg több nem lényegtelen változtatásokat in
dítványoz, s a mi fő, hogy mi mind ezeket csak ma
gán hírlapi tudósításokból, töredékesen és nem 
azon biztossággal és oly körülményesen tudjuk, 
minta törvénvhozásnak értesülve kell lenni akkor, 
midőn hosszú időre számított állandó törvényt akar 
alkotni. 

Ily helyzetben, nem tagadhatom, hogy egyé
ni nézetem szerint még most is correctnek talál
nám azon eljárást, hogy a képviselőház a felolva
sott törvényjavaslatnak és a vele kapcsolatban le
vőknek tárgyalásába addig ne bocsátkozzék, inig 
a közösügyi törvény feltételeinek teljesítéséről hi
telesen és kellőleg értesítve nem lesz. 

Figyelembe veendőnek tartom azonban más 
részről, hogy számos jelenség mutat oda, misze
rint ő felsége többi országaiban tekintélyes rész
ről komoly törekvés létezik arra, hogy a magyar 
közösügyi törvénynek feltételei annyiban, a meny
nyiben azon országokra vonatkoznak, teljesíttesse
nek; figyelembe veendőnek tartom, hogy valamint 
minden törvényhozó testületnek, ugy ő felsége 
többi országai országgyűlésének is ily fontos tör
vényhozási intézkedéseknek tárgyalására bizonyos 
időre van szüksége; főleg pedig figyelembe veen
dőnek tartom, hogy, miután a közösügyi törvényt 
megalkottuk, kötelességünk azt őszinte szándékkal 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. v. 

teljesíteni, és nem adhatunk alkalmat még azon 
alaptalan gyanúra sem, mintha mi ezen törvénynek 
teljesítését mellékes okokból kikerülni, elhalasztani 
óhajtanok, és nem akarnók teljesiteni azt, a mit 
magunkra vállaltunk. 

E tekintetből részemről kész vagyok a közös
ügyi törvény következményeinek kifejtésében azon 
szélső vonalig elmenni, a meddig az ország érde
keinek veszélyeztetése és törvénysértés nélkül el
menni lehet; de oly lépéshez megegyezésemmel 
nem járulhatok, a mely az ország érdekeinek ve
szélyeztetése mellett egyenesen törvénysértést fog
lalna magában: nem szándékom azért a felolvasott 
törvényjavaslatnak részletes tárgyalás alá vételét 
akadályozni; de az osztályok kilenczedike által 
beadott különvéleménynek alapján is kívánnom 
kell, hogy ezen törvényjavaslat és a vele kapcso
latban levők csak akkor terjesztessenek királyi 
szentesítés alá, ha az országgyűlés közösügyi tör
vényünk feltételeinek teljesítéséről kellőleg értesít
ve lesz ; kívánnom kell, hogy ezen törvényjavas
lat oly módon terjesztessék legfelső szentesítés 
alá, miként azt a közösügyi törvény rendeli, t. i. 
a másik kettővel, mely szintén be van adva, egy 
idejüleg mind a három törvényjavaslatnak ő fel
sége többi országainak országgyűlése által Ma
gyarország országgyűlésének megállapodásaival 
egyértelmüleg leendő elfogadása után, és mind a 
háromnak egyidejűleg és egyetemleg összegűkben 
leendő szentesítése végett. 

Ennek folytán bátor leszek azon inditványt 
tenni a t. ház előtt, hogy a központi bizottság 
által a tárgyalás alatt levő törvényjavaslat ötödik 
czikkeül elfogadtatni javasolt pótczikk elmellőztet
vén, helyette a t. ház által a következő határozati 
javaslat fogadtassékel. (Olvassa:) „Indítvány. A 
központi bizottság által a közösügyi költségek 
arányára vonatkozó törvényjavaslat ötödikéül 
ajánlott pótczikk helyett fogadtassák el a követ
kező határozati javaslat: A törvényjavaslat azon 
arányról, mely szerint a magyar korona országai 
az 1867. 12. t. czikkben közöseknek ismert állam
ügyek terheit ezentúl viselik,az államadósságok után 
elvállalandó évi járulék, s a vám- és kereskedelmi 
szövetség iránt megállapítandó törvényjavaslatok
kal egyidejűleg s akkor fog mind a három törvény
javaslatra nézve, és ugy a magyar korona, mint ő 
felsége többi országait illetőleg egyetemleg és egész 
összegűkben eszközlendö királyi szentesítés alá ter
jesztetni, a midőn mindazon feltételek, melyekhez 
az 1867-iki 12. törvényczikk életbe léptetése azon 
törvény 18, 25, 54, 55 és zárszakaszaiban kötve 
van, teljesíttettek, és mindezen törvényjavaslatok 
ő felsége többi országainak országgyűlése által 
Magyarország országgyűlésének megállapodásai
val megegyezőleg elfogadtattak. Elvárja a képvi-

33 
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selőház, hogy ezen törvényjavaslatok tárgyai 
fölött ő felsége többi országainak országgyűlésében 
folytatott tanácskozások eredményéről és az emlí
tett föltételeknek teljesüléséről a minisztérium 
által az idézett törvény értelmében mielőbb kellő
leg értesíttetni fog." 

U g y vélekedem azonban, t. képviselőház, 
hogy ezen indítványnak tárgyalása már nem az 
átalános vitatkozás körébe, hanem a részletes tár
gyalásratartozik ; jelesül azon időre tartozik, midőn 
a központi bizottság által javasolt 5. szakasz a 
ház tárgyalása alá fog bocsáttatni. Midőn tehát ez 
alkalommal ezen indítványomat bátor vagyok a t. 
ház asztalára letenni, fentartom magamnak, hogy 
azt annak idején, t. i. a részletes tárgyalás során, 
jelesen a javasolt 5. pótczikk tárgyalásának alkal
mával bővebben indokolhassam. (Helyeslés.) 

Vannak egyébiránt még némely más észre
vételeim is a felolvasott törvényjavaslatra nézve; 
azonban véleményem szerint ezek is már a részle
tes tárgyalás körébe tartoznak: s azért, midőn fen
tartom magamnak, hogy ezeket is a részletes tár
gyalás alkalmával annak helyén előterjeszthessem, 
most csak azt vagyok bátor kijelenteni, hogy ezen 
fentartással az átalános vitatkozás berekesztése 
után részemről a kérdéses törvényjavaslat rész
letes tárgyalás alá vételét rieme\lenzem.(Htlyeslé$.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: t . 
képviselőház ! Komárom város igen érdemes kép
viselője a részletes tárgyalás alkalmára az 5. pont 
módosítását indítványozta, és a szerkezetet beadta. 
Minthogy az igen lényeges kérdést foglal magában, 
bátor vagyok felkérni a tisztelt házat, méltóztassék 
azt kinyomatni — a részletes tárgyalás ugy is ma 
még nem fog megtörténni — hogy holnap min
denki előtt legyen. Ez annál inkább szükséges, 
mert a tett indítvány részletes ismerete a kép
viselőkre nézve a határozathozatalnál szükséges. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva az indítvány ki fog nyo
matni és azornal szétosztatni 1). 

K e m é n y Gábor b .: Ha az átalános vita ér
demében más senki sem akar nyilatkozni.. . . 

Madarász József: De akarunk! 
K e m é n y Gábor b . : U g y tehát a szót ké

sőbbre tartom fen, 
Madarász J ó z s e f fa szószékről:) T. képv.-ház ! 

(Halljuk!) Nem lehetek oly szerencsés, (Halljuk ! 
Zaj. Elnök csenget) hogy Komárom városának álta
lam különben igen igen t. képviselőjét pártolhas
sam, ki az előttünk fekvő központi bizottsági jelen
tés folytán a hányad arányára nézve beadott tör
vényjavaslatot az átalános vita alapjául elfogad
ván, csakis a részietekre nézve fogja előadni az 5-

1) Lásd az IrumÓMT/ok 167-dik számát. 

ik pontnál külön ellenvéleményét. Nagyon hiszem 
önmagamról is, hogy midőn ezen 5-ik pontra az el
lenvélemény előkerülend, a t?* képviselő ur véle
ménye mellett fogom szavazatomat adni. Azonban 
nem lehetek oly szerencsés, hogy nekem kötelessé
gemmé ne váljék az átalános vitatkozásnál fejteni 
ki ép azon politikai nézetemet , mely — sajnálom 
— a t. képviselő ur, és az országgyűlés többségé
nek politikai véleményétől is, e tárgyban elválván, 
önmagában kötelességemmé teszi a felszólalást. 

Mindazok, kik a közösügyi 1867. évi 12-ik 
törv. ez. megalakításához hozzájárultak, természe
tes, hogy ennek ellenében az arány kifejtésénél is 
indokaikat elő nem adhatják. Én sem hoztam volna 
elő ma indokaimat önmagára az 1867-ik évi 12-ik 
tv. czikkre nézve,noha már akkor, midőn ez tárgyal
ta tott, kijelentem, hogy én azok közé, kik e tör
vényt hozták, nem tartozom. Tisztelem azokat, 
(Zaj) de minden alkalommal, és igy (Felkiáltások : 
A dologra!) a dologra kell most ez alkalommal kö
telességem szerint kifejeznem nézetemet, és épen 
azon indokok hevességének ellenzésével mutat
nom ki véleményein igazságát, mely indokok ha 
nem hozatnának fel önmagában a jelentésben az 
arányra nézve, s a mely indokokat én is önma
gam már magára az 1867-diki 12-dik tv. czikkre 
tartozóknak hittem — de miután mégis felhozat
tak — lehetetlen részemről azon kötelességet nem 
teljesítenem, hogy ezen indokoknak nem helyes 
voltát bemutassam. A tisztelt központi előadó úr azt 
mondja az előadók nevében is — mert valósággal 
sok helyütt előadó, sok helyütt j3edig az alólirt 
van említve — hogy kénytelenek rámutatni azon 
előnyökre, melyek az egyezményeknek fényolda-
lai, kénytelenek az egyezmény fénypontjaira rá
mutatni. (Ugy vart!) E jelentésnek eleje főleg az, 
mely engem, tisztelt ház, e szószékére késztetett, 
t. i. az 1848 ik év október 8-kán Kossuth Lajos 
hazánkfiának tett azon nyilatkozata, a mely a né
pek szabadságát elnyomni akaró tendentiákkal al
kut ez életben semmi áron nem akar ismerni, de 
megígéri, hogy mint szabad nemzet szabad nemzet
tel Magyarország kész a szabad Ausztria népeivel 
alkudozásba bocsátkozni; és az országgyűlésnek, az 
1848-iki országgyűlésnek akkori határozatából volt 
bátor— hogy ugy fejezzem ki magamat — központi 
előadó ur indokolni az 1867-diki 12-ik törvényezik-
kelyt, mondván: „Ez ígéretet ismételték a nemzet 
feliratai 1861 és 1865-ben és ismétli azt az 1867. 
évi 12-ik törvényezikk." 

Ura im! midőn ez indok előadatik, azon indo
koknak ellenében, kivált midőn az én meggyőző
désemmel és vélekedésemmel ellenkezőleg használ
tatik fel, kötelességemnek tartom épen azért, ne
hogy nemzetem azt higye, hogy az 1867-ik évi 
12-ik tezikkben megállapított közösügyi egyez-
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meny az 1848-iki országgyűlésnek valaha lett 
volna akaratában — nekem legalább, ki azon ország-
gyülésne kis tagja valék, az soha nem vala — {Zaj) 
és hogy ne állíttassák az, hogy önmaga Kossuth 
Lajosnak irataiból s nyilatkozataiból következtet
hető az 1867-iki 12. tczikknek és ennek folytán 
tett Ígéretnek következése, miként a jobb oldalnak 
és a központi bizottságnak e részben érdemes elő
adója hivatkozott Kossuth Lajos akkori nyilatkoza
tára: ugy én is, a ki itt jelen nincs, de kinek eresz
ben azl848-diki tczikknek alkotmányos utón vissza
állításának minden módon elkövetésében hü köve
tője és tisztelője vagyok, felolvassam az ezen állítás
sal ellenkező bizonyítékát, a melyet Deák Ferencz, 
általam is igen tisztelt képviselő úrhoz ez évi május 
26-kai nyílt levelében előadott. (Zaj. Tudjuk!) 
Szabatosan fogom magamat kifejezni, tisztán azon 
tételekre szorítkozva, melyek e tárgyra vonatkoz
nak. Azt mondja Kossuth Lajos : , ,Együtt állottunk 
őrt e nemzet jogai mellett a 48-iki válság előestéjén, 
midőn mint minisztertársak közegyetértéssel meg
követeltük a bécsi udvar- és kormánytól, hogy ha
zánknak törvényes önállása és szabadsága minden 
tekintetben, a pénz- és hadügyek önálló, független 
és minden idegen avatkozástól ment kormány
zatát is világosan oda értve, nyíltan elismerve és 
megóva legyen. " T o v á b b : ,,Épen most látom a hír
lapokból a minisztérium által folyó hó i8-án elő
terjesztett, 6. törvényjavaslatot. (Zaj.) Végigfutom 
elmémben e javaslatok elseje által törvényesítendő 
közösügyi munkálatot, mely hazánkat állami állá
sából kétségtelenül kivetkőzteti és az osztrák biro
dalommal egy államtestületté összeforrasztja. Mind
ezeket látva és megfontolva (Zaj. Tudjuk! Már ol
vastuk mi is!) okom van kérdezni, minő lényeges 
állami jog, minő alkotmányos biztosíték marad 
még fm, melyJyel nemzetünk magát az áldozato
kért, nem mondom , vigasztalhatná, de legalább 
mystifikáihatná ? A magyar hadsereg az osztrák 
birodalmi hadsereg kiegészítő részévé degradálta-
tik, a hadi költség és költségvetés megvizsgálása 
és megszavazásának joga {Dologra!) a magyar 
országgyűléstől elvonatik, és a birodalommal kö
zös delegatiokra ruháztatik át és így idegen avat
kozásnak, szavazásnak, idegen határozatnak vet
tetik alá. Engedd, hogy emlékeztesselek a mul
takra. A mit most a közösügyi munkálat az úgy
nevezett birodalmi egységnek s nagyhatalmi ál
lásnak áldozatul hoz, az lényegében épen az, mit 
48-ban Jellasics betörését megelőzött ultimátum
ként tőlünk követeltek. És ha azt kérdem magam
tól, mi hát az, mit nemzetünk annyi feláldozásért 
jutalmul kapott ? . . . {Zaj. Elnök csenget.) Tisztelt ház! 
előre el voltam készülve erre. {Nagy zaj, derültség.) 
Tudom, hogy nem tetszik. Nagyon nem tetszik; 
de akkor, midőn egy férfiúnak mondatára van hi-

I vatkozás, s ebből vonatik következtetés, hogy az 
már 1848-ban vallotta ezen közösügyi elveket, 
{Helyeslés a szélső bal oldalon) akkor mindenesetre 
kérhetem önöktől azon különben parlamentáris jo
gomat, hogy mint képviselő, igen is parlamentá lis 
jogomat. . . {Egy hang: Nem áll!) Azon szóra, hogy 
„nem áll" megjegyzem, hogy nagyon jól tudom, 
a parlementek és a mi Ma szabályainkban is az 
foglaltatik, hogy mindenkinek, a kinek nem tetszik 
a szónok, szabadságában áll a termet elhagyni, 
de nem a szószéken a képviselőt zavarni. Higyék 
meg önök, s tegyék jobbjaikat baljokra, én is ugy 
érzem, mint önök, hogy hazánknak nevezetesebb 
s terhesebb törvényjavaslatáról ennél még nem 
volt szó, s akkor engedjék meg a tisztelt képviselők, 
midőn egy negyedórai szólás után is a házszabá
lyok ellenére — mondom, a házszabályok ellenére, 
mert a házszabályok azt tartalmazzak, hogy ha 
folytonos zavar van,ha a képviselő nem nyilatkozha-
tik, akkor az elnök a gyűlést fel is oszlathatja.... 
{Nagy 2aj.)Encsak azért hivatkoztam a ház szabá-

! lyaira, mert eddig már elolvastam volna azokat, a 
miket el akartam olvasni. {Zaj.) Tehát nyilvánítom 
azt, hogy ha szavaimat a tisztelt képviselő urak nem 
kötelesek nyílt csenddel hallgatni, nem lehet még
sem oly zavar, hogy nyilatkozásaimat elő ne ad
hassam, mert akkor én le fogok ülni, s megvárom, 
míg csend lesz. 

Elnök: Engedjék, hogy a képviselő jogával 
élhessen. {Zaj. Halljuk!) 

SoniSSicll P á l : Dissertatiot olvasni nem sza
bad ! {Madarász leül. Nagy zaj, derültség, éljenzés. 
Elnök csenget.) 

Madarász József: Nem volt szándokom, 
tisztelt képviselőház , akár szenvedélyly el, akár 
indulattal szólani; de ismételt közbeszólásaik ismé
telt feleletekre kényszerítenek, s egy képviselő 
urnák azon közbeszólása, hogy felolvasásokat nem 
lehet tenni, bocsásson meg. ez egyetlen egy alkot
mányos ország parlamentjéhez sem való, habár a 
legrövidebb, legszabatosabb felolvasásokat is ne 
volna kötelessége végig hallgatni. En azt állítom, 
hogy dissertatiot nem fogok felolvasni, de So-
mogymegye kaposvári kerülete tisztelt képviselőjé
nek némely dissertatiójából fogok adatokat idézni, 
de oly adatokat, a melyeket én meggyőződésem 
támogatására szükségesnek tartok előadni. {He
lyeslés a bal oldalon. Nagy zaj.) 

{Olvas): „Es ha azt kérdem magamtól, mi hát 
az, a mit nemzetem annyi feláldozásért jutalmul 
kap ? látom azt, hogy kapja az idegen érdekekérti 
katonáskodás kötelességének átalánositását, ezer 
néhány száz millió államadósságot s vele az elvi-
selhetlen tömérdek adók megörökítését, melyek
nek ily viszonyok mellett még csak legcsekélyebb 

33* 
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enyhítését sem lehet gondolni." (Egy hang: Nem 
jól számított!) Azt hiszem, t. ház, igen sokan jól 
számitnak most, kik azon időben, mikor a 48-ki 
törvények visszaállíttatván, azon férfiú a ha
zába visszajó'ne, fognak rosznl számitóknak mu
tatkozni. 

Ezek azon észrevételek, melyeket a központi 
bizottság előadójának véleményem szerint nem he
lyesen felhozott indokolása ellen kötelességem
nek tartottam nyilvánítani. 

Most röviden indokolom ellenszavazatomat, 
az egész jelentés és a törvényjavaslat ellenében, 
a melyet az arányra nézve a ház asztalára letet
tek. (Halljuk!) Politikai meggyőződésem nyilt, tit
kot belőle nem csinálok, és parlamenti képviselői 
jogomnak tartom azon kormányt , azon ország
gyűlési többséget, mely meggyőződésemmel el
lenkezik, megtámadni, ellene szavazni. [Jobbról: 
Helyes! Szabadi) Ezen politikai jogommal élek, 
mert én ellene szavazván a törvényjavaslatnak, 
természetes, hogy általa érvényre nem kivánom 
emeltetni az 1867-iki XII . törvényczikket; hanem 
érvényre kivánom emeltetni, hogy hazánknak 
1723. 1724, 1790 és 1848-iki törvényében bizto
sított önálló független államrendszere állittassék 
vissza. Azért szavazok átalánosságban a minisz
térium által előterjesztett törvényjavaslat ellen. 
{Helyeslés a szélső balon.) 

K e m é n y Gábor b.; Valóban igen nehéz 
helyzetem van, a szőnyegen forgó törvényjavas
lat elfogadása mellett kívánván szólni akkor, mi
dőn senki sem szólalt fel ellene. Madarász képvi
selő ur az ellene szólók közt vala felírva; de min
den lehetőről beszélt, csak magáról a törvényja
vaslat refutatiojáról nem. Megtámadta a központi 
bizottság előadóját, ki parlamentáris fegyvert 
használt, és azon fegyvert, melyet ellenében akar
tak forgatni, kiragadta az ellenség kezéből és 
vágást intézett ellene. Ezt szabad tenni mindenki
nek. Nem szükség őt mentenem; tudná ő magát 
menteni; de menti maga a dolog is. Én egyébiránt 
óhajtottam volna, hogy ha a képvielő ur idézett, 
ne most 1867-ből, hanem azon férfiúnak 1848-ban 
mondott nyilatkozataiból idézett volna, (Helyeslés 
a középen.) Hogyha valakinek ki akarjuk menteni 
politikai hitét, szilárdságát, nyilatkozatait, nem 
fogjuk tekintélyét az által emelni, ha egy nyilat
kozata ellenében ellenkező' nyilatkozatát hozzuk 
fel, és ebből az fogna következni, hogy egy nap 
egyet, más nap mást hiszünk, mert a próféta egy 
nap egyet, más nap mást mond. 

Egyébiránt kénytelen vagyok azon modorra 
nézve is néhány megjegyzést tenni , melyben tisz
telt előttem szólott képviselőtársam beszélt. Két
ségkívül bárkinek szabad vélekedését e házban 
szabadon elmondani, szabad a beszéd közben idé

zeteket is olvasni; de másfelől a háznak szabályai 
vannak, melyek szerint beszédet nem szabad föl
olvasni. 

Madarász Józse f : De idézeteket szabad ! 
Kemény Gábor b.: A méltányosság igenis 

azt követeli . . . (Nagy zaj a bal oldalon. Fölkiáltá-
sok: A dologra!) Én megtanultam épen az előttem 
szólótól, hogy ha zaj van, fölfelé nézzek, Istenhez 
fohászkodjam,és uj erővel fogjak a beszédhez. (De
rültség a középen.) És kénytelen vagyok azt mon
dani, hogy idézni igenis lehet, de ha túlságosak 
az idézetek, ez annyi, mint beszédnek elolvasása. 
(Balról zaj.) Kénytelen vagyok azt is megjegyezni, 
hogy Angliában hasonlólag szólásszabadság van; 
de ha valaki visszaél — és nincs törvény, melylyel 
vissza ne lehetne élni — ha visszaél a törvény 
rendeletével, akkor oly ellenhatás támad ellene, 
hogy soha ki nem gázol belőle, habár még oly 
nagy a béketűrés, és ha még oly soká vár, 
a székre telepedve, a béketűrés visszatérésére. 
(Helyeslés a középen.) 

Mondom, e dologról szólhatnék, és elbe
szélhetném , hogy nézetem szerint mi volt a ve
zérelv , melyet követett a közelebbről Bécsben 
működött országos bizottság; elbeszélhetném, 
hogy micsoda nagy különbséget látott az ország
gyűlés utasítása és a törvényczikk szerint meg
határozásában azon kétféle tehernek, mely egy 
felől a pragmatica sanctio által közöseknek elis
mert ügyekből háramlik az országra, másfelől az 
államadósságoknak a monarchiára nehezedő terhei
ből; de nem tudom, szükséges lesz-e ezt fejtegetni, 
nem tudom , méltó-e akkor szólani, mikor ugy 
látszik, hogy a törvényjavaslat iránt mindnyájan 
egy nézetben vagyunk, hogy mindnyájan helyes
nek tartjuk a bizottság eljárását, mert az nem tá-
madtatott meg még Madarász kápviselő ur által 
sem. Csupán a központi előadót támadta meg egy 
nyilatkozatáért, a mely tulajdonképen nem lénye
ge az ő nyilatkozatának, hanem a mely az ő elő
adásának némileg indokolása. 

Mondom, elállók a beszédtől azon biztos hit
ben, hogy tulajdonképen nincs itt senki, ki a rész
letes vita alapjául el ne fogadná ezen törvényja
vaslatot — talán Madarász képviselő urat kivéve, 
ki kötelességének ismerte, a hon iránti tekintetből 
kijelenteni, hogy most is hibásnak tartja ezt. O, ugy 
látszik, azt tartja, hogy a törvényesen megváltoz
tatott törvényczikkelyek is érvényesek, mert hi
vatkozik az 1723. az 1791. és nem tudom még 
minő törvényekre, melyek ellentétben volnának 
az 1867. 12. t. czikkel, és a melyeknek érvénye 
már eo ipso megszüntettetett, mert szentesitett 
ujabb törvénynyel állnak ellentétben. 

Elállók a további nyilatkozattól azon kijelen
téssel, hogy én a részletes vita alapjául a minisz-
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terium által tett előterjesztményt elfogadom. {He
lyeslés a középen) 

E l n ö k : Szólásra többen nem levén föl
jegyezve, mindenek előtt méltóztassék a t. ház nyi
latkozni arra nézve, hogy a bemutatott és felolva
sotttörvényjavaslatot átalánosságban a részletes tár
gyalás alapjául elfogadja-e vagy nem ? Méltóztassa
nak azok, kik átalánosságban a részletes tárgyalás 

alapjául elfogadják, fölállani. [Megtörténik.) A mi
nisztérium által bemutatott törvényjavaslat átalános
ságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadtatott. 

Miután indítvány adatott be, melynek kinyo-
matása el van határozva, s mely még ma szét fog 
osztatni: ennélfogva a részletes tárgyalásba a t. ház 
holnap fog kezdeni. 

Az ülés végződik d. u. 12' /2 órakor. 

CLXXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. deczember 3-án 

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

Tálgyai : Perczel Mór és társai a honvédelmi rendszer iránt interpellálják a kormányt. Kuba János és id. Zichy József 
gr. az 1866-diki hadi károk megtérítése iránt interpellálják a kormányt, mire ez felelel. A hányad iránti törvényjavaslat részletes 
tárgyalása elkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andfássy 
Gyula gr,. Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b.; ké
sőbb Eoi'vát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. .70% órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni; a 
szólani kívánók neveit Horváth Lajos, az ellenszó
lókat Csengery Imre jegyző urak fogják jegyezni. 
A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

RadiCS AkOS j e g y z ő (olvassa a deczember 
2-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k ; A jegyzőkönyv szerkezete ellen sen
kinek nem levén észrevétele, a jegyzőkönyv hite
lesítve van. 

Mielőtt a napirendre átmennénk, Perczel 
Mór zalaegerszegi képviselő úr kivan szólni. 

P e r c z e l Mór (a szószékről): A méltóságos el
nök úr és a t. ház engedelmével egy interpellátiot 
kívánok a minisztériumhoz intézni, különösen pe
dig a miniszterelnök úrhoz úgy is, mint honvédel
mi miniszterhez. 

Egy eszmének valósítása iránt kívánok fel
szólalni, melyet áhitatos alázattal ugyan az isteni 
gondviselés irányában, de — büszke öntudattal 
merem állítani — egész életpályámon át mint ve 
lem születettet s bennem megtestesültet ápoltam. 
Ez eszmének valósítása iránt kívánok fölszólalni 
melynek életbe léptetésétől valamint a felséges ural
kodó háznak biztossága és jövendője, ugy magyar 
hazánknak jólléte, jövő dicsősége, sőt mondhatom, 
talán egész Európának közel jövője függ. 

Ezen eszme egy magyar hadsereg felállítása. 
Ezen eszme valósítására nézve már régen — 1842-
ben — mint azt egy pesti hírlapnak azon évben 
és azon időben megjelent hasábjai tanúsítják, talán 
első az országban, indítványt tevék, t. i. a nemzeti 
védelemről való gondoskodásra nézve. Ezen indít
ványt nem egy megyei gyűlésben, sőt az 1843. és 
44. években, midőn Tolna vármegyét voltam sze
rencsés képviselhetni, különösen pedig az oly ne
vezetes 1848-49. rázkódtatások közepett a márczi-
usi napokban élénken ajánlottam a nemzet figyel
mébe , ismételve és ismételve követeltem annak 
teljesítését. 




